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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03'te açılarak üç oturum yaptı. 
Hakkâri Milletvekili Rüstem Zeydan, Doğu ve Güneydoğu illerindeki altyapı sorunlarına, 
Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Mersin ilinin Anamur ve Bozyazı ilçelerinde meydana gelen 

dolu afeti sonucu oluşan hasara, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Manisa Turgutlu Çal Dağı'ndaki nikel madeninin bölge 
ekonomisine etkilerine ilişkin gündem dışı konuşmasına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi Güler cevap verdi. 

Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 30 milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
başta gençler olmak üzere toplumda yol açtığı olumsuz etkilerin araştırılarak uyuşturucu bağımlılı
ğının ve kaçakçılığının önlenmesi için (10/36), 

Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 19 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretimi ve ticare
tinde yaşanan sorunların araştırılarak (10/37), 

Konya Milletvekili Hasan Anğı ve 19 milletvekilinin, Konya Kapalı Havzası'ndaki su kaynak
larının karşı karşıya bulunduğu sorunların araştırılarak (10/38), 

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
geleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmele
rinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres ile Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın 13 
Kasım 2007 tarihli 19'uncu Birleşimde Genel Kurula hitaben birer konuşma yapma istekleri kabul 
edildi. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 'inci sırasında bulunan ve Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen 8/5/2007 

Tarihli ve 5654 Sayılı Nükleer Güç Santrallannın Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Ka-
nun'un (1/26) (S. Sayısı: 45) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamadan sonra, kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Başkanın tutumu hakkında bir konuşma yaptı. 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in konuşmasında, partisine, 
İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'in konuşmasında, 

bir muhalefet milletvekiline, 

Sataştığı iddiasıyla birer açıklamada bulundular. 
13 Kasım 2007 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 02.11 'de son verildi. 

Eyyüp Cenap GÜLPINAR 
Başkan Vekili 

Fatma SALMAN KOTAN Murat ÖZKAN 
Ağrı Giresun 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No: 27 
9 Kasım 2007 Cuma 

Tasarılar 

1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/446) (Plan ve Bütçe ile Millî Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2007) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Savunma Sanayi İş 
Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/447) (Millî Sa
vunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2007) 

Tezkereler 

1.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/215) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.2007) 

2.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/216) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.2007) 

3.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/217) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.2007) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa Demiryolu Projesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/179) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerinde TOKİ'nin konut yapıp yap
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Bulgaristan göçmenlerinin konut alma şartlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/563) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007) 

2.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un, madencilik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/564) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007) 

3.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Çin'den ithal edilen tekstil ürünlerine ilişkin 
Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/565) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 

4.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, Emniyet Teşkilatı çalışanlarının özlük haklarının iyileş
tirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/566) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007) 

5.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, kamu kurumlarının indirimli akaryakıt alımlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/567) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2007) 

6.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, Türkiye'de faaliyet gösteren Barzani'yle bağlan
tılı şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/568) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007) 

7.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Tekel'in makina alımındaki usulsüzlük iddiasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/569) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007) 
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8.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, AB'nin mali yardım aracı fonlarının 
kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/570) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007) 

9.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TOKİ'den ihale alan bir şirketin Kozan esnafını mağ
dur etmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/571) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007) 

10.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, İzmir'de bazı mali ve sosyal verilere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/572) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007) 

11.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras'ın, Balıkesir ve Çanakkale'deki maden arama ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/573) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 

12.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya Konyaaltı Plajının kullanım hakkına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/574) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 

13.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Torbalı İlçesinin adliye binası ihtiyacına ilişkin Ada
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/575) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 

14.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, emeklilerin sendikalaşmasına yönelik düzenleme ça
lışmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/576) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 

15.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Belek ormanlarının turizm amaçlı tahsisine ve orman 
yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/577) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 31/10/2007) 

16.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'da yangın mağduru köylülerin desteklenme
sine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/578) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1/11/2007) 

17.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'nın bazı köylerinde tarım alanlarının yanmasına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/579) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 

18.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden ül
kelere ve Ermenistan sınır kapısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/580) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 31/10/2007) 

19.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Belçika'da terörü protesto eden Türk va
tandaşlarına yapılan polis müdahalesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/581) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 

20.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, terörü protesto gösterilerinde alınan ön
lemlere ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/582) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 31/10/2007) 

21.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, İğdır'da iki çocuğun buldukları bombanın patlamasıyla 
hayatlarını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/583) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 31/10/2007) 

22.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bingöl'deki bazı yollara ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/584) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007) 

23.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Tema Vakfı Konya Şubesine Atatürk anıtına çelenk 
koyma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/585) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31/10/2007) 
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24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'da tiyatro duyurularının yapıldığı panolara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/586) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007) 

25.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Belek ormanlarının turizm amaçlı tahsisine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/587) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007) 

26.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, vergi borcu bulunan mükelleflerin banka he
saplarına haciz konulmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/588) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31/10/2007) 

27.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Konyaaltı sahil düzenlemesi ve kullanım hakkı ko
nusundaki protokolün iptaline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/589) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31/10/2007) 

28.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, vergi borçlarının tahsili için banka he
saplarına haciz konulmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/590) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1/11/2007) 

29.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in, pompaj sistemiyle içme suyu sağlanan köylere iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/591) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 

30.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, vergi borçları nedeniyle banka hesaplarına haciz ko
nulan mükelleflere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/592) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1/11/2007) 

31.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Balıkesir Lisesinin kapalı spor salonuna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/593) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/10/2007) 

32.- îzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, İzmir'deki bir ilköğretim okulu yönetimiyle ilgili id
dialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/594) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31/10/2007) 

33.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul'da okullarda öğle yemeği verilmesinin ya
saklanmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/595) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31/10/2007) 

34.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, ortaöğretime geçiş sistemindeki değişikliklere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/596) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007) 

35.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bingöl-Kiğı'daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/597) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007) 

36.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bingöl-Adakh'daki öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/598) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007) 

37.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bingöl'deki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/599) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007) 

38.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın, Torbalı İlçesinin eğitim alanındaki bazı ihtiyaçla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/600) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 

39.- Samsun Milletvekili Suat Binici'nin, doktorların geçici görevlendirilmesine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/601) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007) 

40.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Edirne Göğüs Hastalıkları Hastanesinin taşın
masına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/602) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 
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41.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Çin'den ithal edilen tekstil ürünlerinde kimyasal 
madde bulunduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/603) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1/11/2007) 

42.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İzmir'deki bazı hastanelerin çeşitli ihalelerine iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/604) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 

43.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Torbalı İlçesindeki sağlık yatırımlarına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/605) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 

44.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, sağlığa zararlı ithal ürünlere karşı tüketicinin 
bilinçlendirilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/606) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1/11/2007) 

45.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Kabacakırı Organize Sanayi Bölgesinin yer seçi
mine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/607) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1/11/2007) 

46.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, hayvancılıktaki destekleme ödemelerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/608) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007) 

47.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'nın bazı köylerinde tarım ve zeytinlik alanları 
yanan köylülerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/609) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 

48.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'da orman yangınlarından etkilenen köylülerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/610) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1/11/2007) 

49.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, yasadışı balık avının kontrolüne ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/611) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/11/2007) 

50.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Karayolları Genel Müdürlüğünün bir dolgu imar 
planına verdiği görüşe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/612) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31/10/2007) 

51.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin Dev
let Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/613) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1/11/2007) 

12 Kasım 2007 Pazartesi No: 28 
Tasarılar 

1.- D-8 Üyesi Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari Yardım Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/448) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2007) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliğine 
Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/449) 
(Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2007) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Kaçakçılığın Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/450) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2007) 
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4.- Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/451) (Millî Sa
vunma ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2007) 

Teklifler 

1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/49) (İçişleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007) 

2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi (2/50) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007) 

3.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/51) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.10.2007) 

4.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Büyükşehir Belediyesi Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/52) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007) 

5.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/53) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 26.10.2007) 

6.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/54) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007) 

7.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; 2464 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi (2/55) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.10.2007) 

8.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi (2/56) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.10.2007) 

9.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; 4071 Sayılı 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı 
Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/57) (Adalet ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007) 

10.- İstanbul Milletvekili Bayram Meral ve 22 Milletvekilinin Emekliler ile Bunların Dul ve 
Yetimlerinin Sendikalaşması Hakkında Kanun Teklifi (2/58) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007) 

11.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler 
ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kayıtlarının Dik
kate Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi (2/59) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2007) 

12.- İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu'nun EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu'nun 
Her Türlü Mali Faaliyetleri ve Bunların Denetimine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Teklifi 
(2/60) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2007) 
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13 Kasım 2007 Salı No: 29 
Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 23 Milletvekilinin, madde bağımlılığının nedenleri
nin, boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak mücadele edilmesi için alınması gereken önlemlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007) 

2.- Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur ve 23 Milletvekilinin, bitkisel yağlar, zeytin ve zeytin
yağı sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007) 

3.- İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 22 Milletvekilinin, uyuşturucu bağımlılığının top
lum üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/41) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/11/2007) 
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13 Kasım 2007 Salı 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19'uncu Birleşimini açı
yorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri beşer dakikadır. Hükümet bu konuşmaya cevap verebilir. Hükümetin cevap 

süresi de yirmi dakikadır. 
Gündem dışı ilk söz, Türk Telekom'da devam eden grevle ilgili söz isteyen Mersin Milletvekili 

Mehmet Şandır'a aittir. 
Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar) 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
I.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'in, Türk Telekom 'da devam eden greve ilişkin gündem dışı 

konuşması ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumlarınız, Türk Te

lekom'da ilan edilen grev yaklaşık bir ayını doldurmak üzere. Bu konu üzerinde gündem dışı söz 
almış bulunmaktayım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türk Telekom'da yaşanan bu greve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bigâne kalamayız, kal
mamalıyız. Gelişmeleri kaygıyla ve endişeyle yakından izliyoruz. Kuşkusuz, grev bir yasal haktır 
ve çalışan için kutsaldır. Ancak toplumun ve hayatın her alanını çok yakından ilgilendiren Telekom, 
haberleşme konusunda yaşanan bu grev hepimizi çok yakından ilgilendirmektedir. 

25.680 Telekom çalışanını, aileleriyle birlikte yaklaşık 100 bin kişiyi, kendi kaderine terk ede
meyiz. Yaklaşan kış şartlarında bu insanların, ülkemize ve Telekom'a yıllarca hizmet etmiş olmanın 
karşılığında, bu sahipsizliği ve yalnızlığı hak etmedikleri kanaatindeyim. 

Türk Telekom çalışanları, kurumun tarihinde ilk defa greve gitmektedir. Dolayısıyla bu grevin 
sebeplerine toplumca saygı gösterilmesi, üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyim. Bana göre bu 
grev, Telekom çalışanlarının ve onların örgütlü gücü olan sendikanın, işverenle inatlaşması ve bir 
meydan okuması değildir. Bana göre bu grev, Telekom'un yeni sahipleri, özelleştirilen, bir anlamda 
yabancılaştırılan Telekom'un yeni sahiplerinin Telekom çalışanlarını da özelleştirmek kastı ve niye
tiyle, çıkmaza giren toplu iş görüşmeleri sonucunda ilan edilmek mecburiyetinde kalınan bir grev
dir. Dolayısıyla Telekom grevinde, özellikle işverenin bu yaklaşımına da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak bigâne kalamayız. 

Biliyorsunuz, toplu iş görüşmelerinde kapsam dışı-kapsam içi ayrımı yapılarak, kapsam dışında 
kalan işçilerin sayısının artırılması ve bir ayrı statüde muameleye tabi tutulması, işveren tarafından 
ısrarla istenmiştir. Kapsam dışının anlamı, sendikasız bir çalışmayı, grev ve lokavtsız bir iş hayatını 
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öncelikleme veya bu anlamda çalışmayı düzenleme niyetini ifade eder. Grevli ve lokavtlı iş hayatı, 
demokrasimizin çok değerli bir kazanımıdır ve bu kazanım, toplumca bedeli ödenmiş bir kazanım-
dır. Bunu çok önemsiyorum, çok değerli buluyorum ve Meclisimizin, iş hayatımızın, işçilerimizin, 
çalışanlarımızın bu kazanımına sahip çıkmasını da önemsiyorum. 

Bu arada, söylenmesi gereken bir husus, bu grev süresince Telekom altyapısında meydana gelen 
ve sabotaj olduğu iddia edilen birtakım gelişmelerdir. Bunların da kabul edilemeyeceğini ifade edi
yorum. Ancak bu olaylardan Türk işçisinin sorumlu tutulmasını, suçlanmasını da kabul etmek müm
kün değildir. Bizim işçimiz, ekmek yediği kaba hıyanet etmeyecek kadar asaletlidir. 

Değerli milletvekilleri, temennim, bu grevin hemen bitirilmesidir. İşçiden yana bir tavır konarak 
bu grevin bitirilmesidir. Bu noktada Hükümete büyük sorumluluk ve görev düşmektedir. Hükümetimiz, 
daha önce örneklerinde görüldüğü gibi, işçi ile işveren arasında, sendika ile işveren arasında, işçiden 
yana bir tavır ortaya koyarak, adaletli, olması gereken, doğru bir yaklaşımla ara buluculuk yapmalıdır 
ve bu Telekom grevi, daha büyük tahribatlara... Özellikle altyapıda, onarım hizmetleri durmak üzere
dir; iletişim, haberleşme, altyapıdaki bu arızalardan dolayı büyük zarar görmektedir. Bu, toplumun, ül
kenin ortak malı olan bu konuda Hükümetimizin seyirci kalması kabul edilebilir bir tavır değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, gündem dışı konuşma maksadım, Te

lekom grevine dikkatinizi çekmek ve bu noktada, Hükümetimizin, bir aya ulaşan bu süreci bitirmeye 
özel bir gayret göstermesini talep etmektir. Bu sebeple, tez zamanda, Telekom grevinin, işçiden yana 
bir düzenlemeyle... Çünkü sebep, işçinin maaşlarına zam talebi değildir. İşçi, uzun yılların getirdiği 
bir müktesep olarak oluşan hakkını korumak, iş yerlerinde kapsam içi-kapsam dışı ayrımıyla iş ba
rışının, çalışma barışının zarar görmesine engel olmak için greve çıkmıştır, yoksa ücret zammıyla il
gili işverenle sendika arasında aşılamayacak bir mesafe kalmamıştır. Ama, özellikle sosyal haklar ve 
iş tanımı, işçi tanımı konusunda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şandır, ek sürenizi de vermiş bulunuyorum. 
Çok teşekkür ediyoruz. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, uyanmadığınız 

için devam ettim. 
Bu grevin bir an önce bitmesini diliyor, temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sı

ralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan... (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakikadır. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Erzincan) - Sayın Başkan, değerli üyeler; gün

dem dışı, Telekom greviyle ilgili, Sayın Şandır'in konuşması üzerine söz almış bulunuyorum, yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 

Türk Telekom bir buçuk asırlık süre içerisinde Türkiye'nin haberleşme hizmetini büyük bir ba
şarıyla vermiş ve değişen, gelişen teknolojiye kendisini de adapte ederek 1990'lı yılların ortaların
dan itibaren PTT ve Telekom diye yolunu ayırmıştır. Posta hizmetleri PTT'de kalırken, haberleşme 
hizmetleri de Telekom'la devam etmiştir. Tabii, Türk Telekom'un 1994 ve 2004 yılları arasında geçen 
on yıllık süre içerisinde çok çeşitli serüvenlerden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Özelleştirme girişim
leri, iptaller... Ve bu süreç içerisinde, maalesef, Telekom kan kaybetmeye devam etmiş, yapılması 
gereken yatırımlar yapılamamış, bilgi iletişim sektöründeki teknolojik gelişimlere ayak uydurula-
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mamıştır. Ancak, 2003 yılından, göreve geldiğimiz yıllardan itibaren başta hukuki düzenlemeler 
olmak üzere sektörün serbestleşmesine yönelik adımları birer birer attık ve 2004 yılından itibaren de 
telekom sektöründe Türk Telekom'un elinde bulunan ses tekelinin de sona ermesiyle birlikte, tele
komünikasyon sektörü tamamen rekabete açık hâle geldi ve bunu takiben de, bildiğiniz gibi, Tele
kom'un yüzde 55 hissesi, blok hâlinde, hisse devri şeklinde satıldı ve Telekom, yeni bir ortakla yeni 
bir döneme girmiş oldu. Tabii, bu safahatı çok fazla anlatmak istemiyorum, bununla ilgili çok detay 
var. Ancak, bugünlerde gündemimizde olan Türk Telekom greviyle ilgili düşüncelerimizi bu vesileyle 
sizlerle ve vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. 

Esasen hisse devrinden sonra Türk Telekom'un statüsü tamamen Türk Ticaret Kanunu'na göre 
çalışan bir şirket konumuna gelmiş, Bakanlığımızla ilişkisi sadece sektörel anlamda sorumlu olan 
bir bakanlıkla sınırlı hâle gelmiştir. Buna rağmen, sendika ile işveren arasında beş ayı aşan bir süre
den beri devam eden görüşmelerin tıkanması üzerine tarafımıza davet gelmiştir. Türk-İş Genel Baş
kanı ile biz, görüşmelerde bir anlaşma zemini bulmak için taraflarla uzun uzadıya görüşmeler yaptık. 
15 Eylül günü yapılan en son görüşmelerde, çok uzun, yarı geceyi aşan bir süreye kadar görüşme 
devam etmiş, büyük oranda da anlaşma sağlanmıştır. 

Anlaşma, esas itibarıyla, ücretlerde yapılması gereken artırımlar olarak ön plana çıkmış ve bu 
konuda da işverenle sendika işçi temsilcisi bir noktada buluşmuştur. Ancak, bilahare, yeni işe alı
nanlar, kapsam konusu ve hafta sonu esnek çalışma talepleri konusunda anlaşmazlık devam etmiş ve 
bir türlü bu konuda bir mutabakata erişilememiştir. Dolayısıyla, 16 Eylül sabahı grev başlamıştır ve 
bu grev hâlen devam etmektedir. 

Tabii, Sayın Şandır'a şunu söylemem gerekiyor: Kamu kuruluşlarında "kapsam içi" ve "kapsam 
dışı" yeni ihdas edilen bir şey değildir, Türk Telekom'da yıllardan beri uygulanan bir sistemdir. Esa
sen, başka KİT'lerimizde de böyle bir uygulama mevcuttur. Bu uygulama Türk Telekom'un yeni sta
tüsüyle vuzuha gelmiş gibi bir anlam çıkardım. Bunu düzeltmek istiyorum. Personel yapısında, 
statüsünde, yeni ortaklık yapısında hiçbir değişiklik yapılmamış ve tamamen, personel hakları koruma 
altına alınmıştır. Hiçbir personelin mağdur olmaması için gereken her türlü yasal düzenleme, idari dü
zenleme yapılmıştır. 

Tabii, şimdi burada kimseyi suçlamak durumunda değiliz. Ama, bir vakıayı, bir hakikati de 
paylaşmamız lazım: Türk Telekom'da grevin başlamasıyla ilgili andan itibaren, on beş dakika sonra, 
Mersin'de, bir fiber optik kablosu kesilmiş -merkeze 35 kilometre mesafede- ve haberleşme sistemi 
inkıtaya uğramıştır. Tabii, olaylar bununla sınırlı değil. Bugüne kadar rapor edilen arıza sayısı 400'ün 
üzerindedir. 269 saha dolabı tahrip edilmiştir. Sonuç: Ankara'da 1 kişi tutuklanmış, Gaziantep'te 40 
kişi gözaltında, Diyarbakır'da 11 kişi gözaltında, Hatay'da 1 kişi hakkında dava açılmış, Erzurum'da 
1 kişi hakkında savcılık soruşturması, İstanbul'da 1 kişi hakkında savcılık soruşturması, Yalova'da 
7 kişi hakkında savcılık soruşturması devam ediyor. 

Bunları kim yaptı? Bilemeyiz. Ben, bunu işçiler yaptı falan demiyorum. Ama kim yaparsa yap
sın, neresinden bakarsak bakalım bunun kabul edilir bir yanı yok. Her şeyden önce, kamu malına 
zarar vermeyi bir tarafa bırakalım, kendi iş yerine zarar vermeyi bir tarafa bırakalım, bu milletin, va
tandaşın haberleşme, iletişim hakkını bir şekilde kesintiye uğratmaya hiç kimsenin hakkı ve salahi
yeti olmamak gerekir. Bu konuda gayet tabii ki, yargıda olay gün ışığına çıkacaktır. Şu kadarını 
söylemek istiyorum -misafir devlet başkanlarımız var, onlar Genel Kurulumuzu onurlandıracak-
demek istediğim şudur Sayın Şandır, değerli milletvekilleri: Bu grevin olmaması için, taraf olma
mama rağmen, elimden gelen her türlü katkıyı yaptığıma inanıyorum. Birçok grevlerde araya girip 
uzlaştırdığım hâlde, Bakanlığım ilgili sektöründe olan bir iş yerinde bunu başaramamanın üzüntüsünü 
de yaşıyorum. Ancak, bu grevin neden yapıldığı, neden anlaşma sağlanamadığı da kimse tarafından 
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izah edilememektedir. Her neyse, olan oldu, geçen geçti, yapmamız gereken şey çok basit: Sendika 
Başkanı beni aradı, bu konuda tekrar destek talep etti. Ben de arkadaşlara gerekli telkini yaptım -iş
veren tarafına- ve bunlar bir araya gelerek -hatta bir araya da geldiler-bundan sonra bu görüşmeleri 
devam ettirmek suretiyle bu işi de tatlıya bağlayacaklar, bunu ifade etmek istiyorum. 

Son söz şunu söylemek istiyorum: Her şeye rağmen, grevin devam etmesine rağmen, vatanda
şın haberleşmesinin, kurumların haberleşmesinin herhangi bir ciddi sıkıntıya maruz kalmadan sağ
lanabilmesi için grev dışı personel ve hatta greve iştirak etmeyen personelin fedakârca çalışması 
sayesinde normal arıza ölçülerinde bu "Sabotaj" dediğimiz olayların da derhâl giderilmesi dâhil 
olmak üzere yapımı gerçekleşmiş ve Türkiye'de yüz elli yıllık geleneği olan Türk Telekom bu tür 
olumsuzluklara rağmen hizmetini aksatmadan devam ettirmeyi başarmıştır. 

Ben herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda katkısı olan tüm Telekom çalışanlarına huzurları
nızda teşekkür ediyorum. Onların bu hizmet anlayışı, vatandaşa hizmet yönündeki duyarlılığını siz
lerle bu vesileyle paylaşmak istiyorum. 

Gayet tabii ki grev bir hak arama yoludur. Ancak, grev, asla ve asla hizmetin aksaması, kamu 
malına halel gelmesi gibi bir sonuç doğurmamalıdır. İşveren de aynı sorumlulukta işçi temsilcileriyle 
oturup iş yerinin geleceği, milletin hizmetinin güvenliği için elinden gelen katkıyı sağlamalıdır. 

Konuyu gündeme getirdiğiniz için ve bu açıklamaları sizlerle, Telekom çalışanlarıyla paylaşma 
fırsatı verdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
/.- Genel Kurulu teşrif eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres 

ve Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas 'a Başkanlıkça "Hoş geldiniz " denilmesi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün resmî konuğu olarak 

ülkemizi ziyaret etmekte olan İsrail Devlet Başkanı Sayın Şimon Peres ile Filistin Ulusal Yönetimi 
Başkanı Sayın Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Sayın Koksal Toptan'ın refakatinde, şu anda Meclisimizi teşrif etmişlerdir. Kendilerine 
yüce Meclisimiz adına "Hoş geldiniz" diyorum. (Ayakta alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Peres ve Sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
birlikte görmekten büyük kıvanç duyduğumuzu ifade ediyor, bu beraberliğin dünyamıza barış getir
mesini diliyoruz. 

Genel Kurulun 8 Kasım 2007 tarihli 18'inci Birleşiminde alınan karar gereğince, konuşmalarını 
yapmak üzere İsrail Devlet Başkanı Sayın Şimon Peres'i kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Peres. (Alkışlar) 
V.- SÖYLEVLER 

/.- İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres 'in Genel Kurula hitaben konuşması 
İSRAİL DEVLET BAŞKANI ŞİMON PERES - Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Filistin Yönetimi 

Başkanı, Sayın Meclis Başkanı, saygıdeğer Meclis üyeleri; Parlamentonuzda bulunmaktan büyük 
kıvanç ve huzur duyuyorum. Parlamentonuz geçmişte tarih yazmış ve ilerisi için tarih yazmaya devam 
edecektir. 
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Kemal Atatürk "Kendi hayatlarımızda mutluluğa ulaşmanın tek yolu, kendimizin değil, bizden 
sonra geleceklerin çıkarlarını gözetmektir." demiştir. Türkiye, son yüzyılda bir devrim yaşadı, eski 
bir imparatorluktan güçlü bir cumhuriyete dönüştü. Geçmişe gömülen bir varlıktan, kendisi, bölge ül
keleri, onların dinleri ve başka dinlerden halklar için, İsrail'in tanrısı ile İsmail'in tanrısının yıkım 
değil hayat tanrısı olduğunun kanıtladığı yeni bir gelecek yaratan bir varlığa dönüştü. 

Yahudi halkının, sizlerin ülkesi, insanları ve kültürü ile ilişkileri çok eski ve köklüdür. Benim 
milletim, tıpkı sizinki gibi, binlerce yıla yayılan bir tarih hafızasına sahiptir. İnanç, hafıza ve umut 
Yahudi halkının var oluşunun temelleridir. Büyük acılar çekerek yaklaşık iki bin yıl oradan oraya 
savrulduktan sonra anavatana dönmüş olmak bunun delilidir. Biz hatırlayan bir milletiz. Biz, halkı
mızın başına büyük bir felaket geldiğinde, atalarınızın atalarımıza nasıl el uzattığını hatırlıyoruz. İs
panya Kralı İspanya'da yerleşik Yahudi toplumunu, Hristiyan inancını benimsemek ya da İber 
Yarımadası'ndan kovulmak arasında imkânsız bir tercih yapmaya zorlayan bir karar yayınlandığında, 
Yahudilerin çoğu sürgünü seçti. Fakat, Avrupa ülkelerinin çoğu onları kolları açık beklemiyorlardı. 
Sadece İstanbul'daki "Yüce Kapı" toplu olarak göç etmelerine ve Osmanlı İmparatorluğu toprakla
rında yerleşmelerine geçit verdi. Burada kendi manevi hayatlarını sürdürebilecekleri ve inançlarına 
göre dinlerini uygulayabilecekleri hoşgörülü bir yuva buldular. 

İspanya'dan gelen Yahudiler Türkiye'de ilk matbaayı kurduklarında, bilge Sultan II. Bayezid'den 
şu övgüyü aldılar: "Ferdinand'ın akıllı bir kral olduğu nasıl söylenebilir ki! Kendi ülkesini daha fakir 
bizimkini ise daha zengin yaptı." 

Ben buraya şiddet içeren dinî aşırılık dalgalarının kendi modern kıyılarını yalamasına izin ver
meyen dost ve aydınlık İslam kültürü Türkiye'ye takdirlerimizi ifade etmeye geldim. Türkiye, fel
sefe, sanat, bilim, mimari ve insan yaratıcılığının tüm alanlarına büyük katkısı olmuş İslam 
medeniyetinin görkemini temsil etmektedir. 

Türkiye bugün de İslam kültürünün onurunu tahrik, nefret ve terör vasıtasıyla onun gerçek ima
jını bozmaya çalışanlara karşı en ön sırada korumaya devam etmektedir. Türkiye'nin takip ettiği yolu 
çepeçevre bir uyum yaratma vasıtası olarak görüyoruz. Diğer taraftan İran -saklamayacağım- diğerleri 
üzerinde kendi hegemonyasını kurmayı amaçlamaktadır. Türkiye inanca, İran endişeye yol açmaktadır. 

Bu nedenle Türkiye hem Orta Doğu hem de Avrupa için gereklidir. Benim görüşüme göre Av
rupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacından daha az değildir. İsrail halkı adına 
sizlerin ve halkınızın rolünü ve görevini saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer Meclis üyeleri, buraya Filistinliler ile aramızda bir barış anlaşması yapma çabalarına 
katkıda bulunmak ve Suriye'den Yemen'e kadar tüm bölgede banş imkânlarının araştırılması için fikir 
alışverişinde bulunmak, sadece dinlenilmek değil, dinlemek için geldik. Terörü kınama konusunda 
birleştik. Terörün ahlaki bir temeli yoktur. Terör, bir yıkımdır ve mesajı kandır. Biz hep birlikte terör 
tehlikesinden kurtulmak ve bölgemize yeni bir ufuk açmak istiyoruz. Çünkü bilim ve teknoloji va
sıtasıyla da bölgemizi yoksulluk ve düşmanlıktan kurtarabiliriz. 

Türkiye, Gazze Şeridi'nin terör dehşetinden ve ateşlenen füzelerden kurtarılmasına, kaçırılan İs
rail askerlerinin iadesine ve 1,5 milyon Filistinlinin normal hayatlarına dönmesine de katkıda bulu
nabilir. Füzeler sökülür, askerler geri döner ve Gazze ve komşuları sükûnetle tanışırlar. 

Türkiye'nin, mevcut liderliği altında, siyasi barışın tesisi ve ekonomik, yerel ve bölgesel ban
sın inşası için en iyi imkânlannı kullanmaya hazır olması çok önemlidir. 

Sayın Meclis üyeleri, İsrail devletinin bu anlaşmazlığa son vermeye kararlı olduğunu beyan 
etmek istiyorum. Barış, İsrail devletinin çıkarlarının başında gelmektedir. Filistin halkına ve kendi-
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siyle Başbakanımız arasında güvene dayalı bir ilişki oluşturmuş, etkileyici bir lider olan Sayın Mah
mut Abbas başkanlığındaki seçilmiş liderliğine saygı duymaktayız. Bu güven ilişkisi, Türkiye'nin 
saygıdeğer Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile İsrail liderliği arasında mevcut karşılıklı güven ve saygı 
ile aynı şekilde siyasi sürece büyük katkıda bulunacaktır. 

Türkiye, Annapolis Konferansında bir ortak olacaktır. Annapolis, bir açılış toplantısı değildir, bir 
gösteri hiç değildir. Tarafların bir barış anlaşmasının derinliğine inecekleri ve ona bir yön, çerçeve 
ve ivme verecekleri, üzerinde uzlaşılmış bir nirengi noktasıdır. 

Bu, tarihî bir başarısızlık hâline dönüşmemesi gereken tarihî bir fırsattır. Farklı dualar okusak 
bile, gözlerimiz aynı semaya, aynı Orta Doğu vizyonuna çevrilidir. Burada, tüm taraflarca saygı du
yulan ve üç kıtayı birbirine bağlayan Türkiye kendi eşsiz katkılarını yapabilir. 

Bu siyasi ufuk, İsrail devletinin yanı sıra bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacaktır. De
mokratik İsrail devletinin yanı başındaki demokratik, bağımsız, refah içinde bir Filistin devleti, he
pimize zarar veren düşmanlık ve terörün son bulmasını mümkün kılacak ve gereksiz savaşlarda 
toprağın mahvolmasını, suyun zehirlenmesini, havanın kirlenmesini ve kaynakların ziyan edilme
sini önlemiş olacağız. 

Barış geçici bir menfaat değildir, kalıcı bir amaçtır; savaş gibi tek taraflı olamaz, umut gibi çok 
taraflı olmalıdır. 

Saygıdeğer Meclis üyeleri, yeni bir yola giden üç ortaklı bu toplantının bir eşi daha yoktur ta
rihte. Bu yeni bir umut birleşimidir. 

Umuyorum ki bu sabah üzerinde görüştüğümüz Ankara Forumu ve programı barış için kalıcı bir rüz
gâr estirecek ve bu rüzgârı sadece zirve toplantılarında değil, halklar arasında hissedilecek bir barışa 
dönüştürmek için ekonomik bir enerji yaratacaktır; terör yerine kalkınma ve bilim ve teknolojinin mane
vi mirasımıza zarar vermeyecek büyük bir potansiyel yarattığı yeni bir çağa açılan bir kapı olacaktır. 

Bu platformu, Filistin halkının Lideri -bizdeki adıyla- Abu Mazen ile paylaşmaktan mutluyum, 
kendisi barışa doğru yönelen büyük bir kişiliktir. Oslo Anlaşması'nı, Washington'da Beyaz Saray'ın 
çimenleri üzerinde yapılan bir törende; o, Filistin halkı, ben de İsrail adına beraber imzaladık. Bu an
laşma, Orta Doğu'daki rutuni değiştirdi. Çünkü ilk defa halkların barışa doğru ilerleyeceği bir yol ya
rattı. Bu yol zor ve engellerle dolu olmakla birlikte bugün de iki halk için iki devlet çözümüne 
ulaşmak için kararlıyız: Filistin halkı için Filistin devleti, Yahudi halkı için Yahudi devleti. 

Burada bu yol üzerinde yeni bir safhayı yaşıyoruz. Bu eşi görülmemiş tabloda, Türkiye, kendi 
sistemini yaratmış olan bu büyük ülke, bu tarihî süreçte, siyasi barış ile ekonomik barışın, gelenek 
ve bilimin birleştirilmesine eşsiz bir katkıda bulunarak aktif bir manivela görevini üstlenmektedir. 
Türkiye artık hem ortak hem de yapımcıdır, hem global bir mimar hem de yerel bir mühendistir. 

Türkiye ile İsrail arasındaki çok gelişmiş stratejik ve ekonomik çıkarlar, yılda milyarlarca dolara 
ulaşan karşılıklı ticaret hacmi ve nihayetinde siyasi ve stratejik ilişkilerimiz aramızdaki cesur, gelişen 
ve yararlı iş birliği için mükemmel ve istikrarlı bir temel teşkil etmektedir. Daha az önemli olamayan 
bir diğer boyut ise iki halk arasındaki "vatandaş-halk-insan" seviyelerindeki ilişkilerdir. Ülkenizin 
güzel insanları, kültürü, doğası ve geniş sahilleri İsrail halkının kalbini kazanmıştır. Bunun en açık ifa
desi yüz binlerce İsrailli turistin her sene ve her mevsimde tekrar tekrar Türkiye'ye gelmesidir. 

Türk vatandaşlarının sekiz yıl önce başlarına gelen deprem felaketinde İsrail'in yardımlarını 
takdirle kabul ettiklerini ve Türk halkının İstanbul'daki "Neve Shalom" ve "Beit İsrael" sinagogla
rına dört yıl önce yapılan kanlı saldırıları derinden kınadıklarını biliyorum. Teröre karşı mücadelede, 
bazı nüanslar olsa da, ortak bir kaderi paylaşıyoruz. 
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Ekselansları, ülkenizin şanlı geçmişinin büyük geleceği için sadece bir önsöz teşkil ettiğini dü
şünüyorum. Yahudi halkı ile Filistin halkının tarihlerinin de barış içindeki İsrail devleti, Filistin dev
leti ve tüm bölge için parlak bir geleceğe işaret ettiğine inanıyorum. Gerçek dostluk, azim ve 
kararlılıkla, Doğu Akdeniz havzasındaki halklar, dinler ve toplumlar arasındaki uzlaşma, kardeşlik 
ve ortaklık için çalışacağız. 

Büyük Türk şairi Cahit Sıtkı Tarancı'nın samimi sözlerini çok severim: 
"Memleket isterim 
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; 
Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. 
Memleket isterim 
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun; 
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. 
Memleket isterim 
Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun; 
Kış günü herkesin evi barkı olsun. 
Memleket isterim 
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; 
Olursa bir şikâyet ölümden olsun." 
Türkiye, İsrail ve bütün bölge halkları arasındaki dostluk anlaşması çok yaşasın! Tanrı dostlu

ğumuzu daim etsin! 
Teşekkür ediyorum. 
Sağlıklı ve güçlü kalın. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Peres. 
(İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres, Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı Koksal Toptan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile tokalaştı.) (Alkışlar) 
(İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile tokalaştı.) (Alkışlar) 
BAŞKAN - Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Sayın Mah

mud Abbas'ı kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Abbas. (Alkışlar) 
2.- Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas 'in Genel Kurula hitaben konuşması 
FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ BAŞKANI MAHMUD ABBAS - Sayın Başbakan Recep Tay

yip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Koksal Toptan, değerli kardeşlerim, sayın 
milletvekilleri, muhterem hazırun; Yüce Allah'ın selam, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. 

Yüce Meclisinizi ziyaretimden ve sizlere hitap etmemize ilişkin nazik davetinizden büyük mem
nuniyet duyduğumu ifade ederek konuşmama başlamak istiyorum. 

Yüce Meclisiniz sağlam demokrasinin kalesidir, fikrî ve siyasi çoğulculuğun hamişidir. Bu ço
ğulculuk bizim için Orta Doğu'da ve Arap bölgesi için ayrıca örnek oluşturmaktadır. Arzumuz, bun
dan esinlenerek yol alabilmektir. 

- 4 4 2 -



TBMM B:19 13.11. 2007 0 : 1 

Türkiye çıkarlarının partisel ve siyasi rekabetin üstünde tutulması, yönetimin barış içinde el de
ğiştirmesi, yetkinin millete verilmesi hususunda Türkiye'nin sergilemiş olduğu uygar ve demokra
tik uygulaması, bölge halkları ve Filistin halkınca takdirle izlenmektedir. Türkiye, bu yüce Meclisiyle, 
cumhuriyetinin gücüne güç katarak idame ettirmiştir, vatandaşlarının, ayrı da olsa düşüncelerini zen
ginlik olarak kabul etmiştir. 

Biz de Filistin'de demokrasinin yerleşmesini arzuladık. Seçimlere dayalı yeni bir siyasi sistemi 
oluşturmak istedik. Bu gayretlerimiz, bağımsızlık mücadelemizin bir parçasıdır. Aynı zamanda, ba
ğımsız Filistin devletinin çekirdeği olsun istedik. Genel seçimler ve sandık aracılığıyla yönetimin el 
değiştirmesini ve yetkinin tamamen halka bırakılmasını istedik. Sizlerin uygulamasını takip etmeyi 
arzuladık. Ancak, üzülerek belirteyim, bu hedefe ulaşmak için, bütün gayret ve çabalarımıza rağ
men, bazı uluslararası baskılara maruz kaldık. Ayrıca, siyasi ve ekonomik yaptırımlara ve ambargo
lara hedef olduk ve böylelikle, bu deneyimimizin başarısızlığa ulaşması için baskılara maruz kaldık. 
Ayrıca, içimizde de bazı güçler, demokrasi yolundaki gayretlere inanmadılar ve bunları reddettiler ve 
demokrasinin altyapısını oluşturan hukuki ve yasal düzenlemeleri de kabul etmediler. Kuvvete baş
vurma, siyasi ve askerî devrimlere daha öncelik verdiler ve böylelikle halka gidilmesini reddettiler. 
Uğraşmamıza rağmen, sizlerin de uygulamasını tatbik edemedik biz Filistin'de. 

Sayın Başkanlar, değerli milletvekilleri; yüce Allah Türkiye'ye müstesna coğrafık konuma sahip 
bir yer bahsetmiştir. Basiretli liderleri, tarihin muhtelif dönemlerinde insanlığa birlik, beraberlik tab
losu sunmuşlar, kültür ve siyasi köprü olarak Türkiye'nin görev ifa etmesini başarmışlardır. İnsan
lık bunu görmüştür. Biz bu vesileyle Türkiye'ye takdirlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, "Dinler Arası 
Diyalog" başlığı altında Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan bu önemli uğraştan dolayı da takdirle
rimizi sunmak istiyoruz. 

Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası düzeydeki etkinliğinin bilinci içindeyiz. Biz, Filistin'de 
kardeş ülke Türkiye ile siyasi ve ekonomik alanda gelişmekte olan ilişkilerimizin vardığı düzeyden 
memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, bu vesileyle, muhakkak huzurunuzda dile getirmem lazım; Filis
tin'e ve Filistin davasına olan desteğinizden dolayı muhakkak teşekkür etmek istiyorum. Filistin hal
kının iradesi, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması yönünde sürekli bizleri desteklemişsinizdir. 
Türkiye gerek İsrail-Filistin uyuşmazlığı gerekse Arap-İsrail uyuşmazlığına çözüm bulma yolunda 
etkin rollerde bulunacağına ve buna imkân olduğuna bizler inanıyoruz. Sizin rolünüz, uluslararası ba
rışsever ülkelerin rolleri yanı sıra ve uluslararası kuruluşların desteğinin yanı sıra kesinlikle etkili 
olacaktır. Bizler bu günlerde, Annapolis Uluslararası Barış Konferansı öncesinde, onun arifesinde 
yaşamaktayız. Hiç kuşkusuz, biz, itidalin ve bölgemizde barışın gerçekleşmesini arzuluyoruz. Münih 
toplantı sonuçlarında iki taraftan biri kazanacaktır, ya barış taraftarları, itidal tarafları ya da kuvvete 
başvuran, işgali devam ettiren ve savaş taraftarı olan kazanacaktır. 

Bizler aynı kampta yer alıyoruz, Filistin ve Türkiye. Barışçı bir tutum izliyoruz, aşırıcılığı red
dediyoruz, halklarımızın karşılaştığı güçlüklere ve zorluklara göğüs gerebilmemiz için barışçıl yol
ları izlemekteyiz. 

Bütün bunlara ilaveten, kültürümüz ve inancımızın temelini oluşturan prensiplerimiz ve insani 
değerler, ılımlılığı, itidali, barışçı olmayı emretmektedir. İnsanlık arasında ayrım yoktur, insanlık 
eşittir. Başka bir ulusun halkına karşı düşmanca davranma, haksız yere zulmetme ve toprağını işgal 
etme, hiçbir zaman, ne insanlık kuralları ne de dinî inançlarımızla bağdaşmamaktadır. Bizler barış yo
lunda gerekli gayret ve çabayı devam ettiriyoruz. Hâlihazırda gayretlerimiz kesintisiz devam ediyor. 
Dörtlü komitenin çabalarını destekledik. Amerika Başkanı Bush'un girişimini ve kapsamlı barış yo
lunda, iki devletli esas üzerine kurulu çağrısını ve girişimini destekledik ve İsrail'in yanı sıra ba
ğımsız bir Filistin devletinin oluşmasını öngörmektedir bu görüş. Amerika Dışişleri Bakanı Doktor 
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Rice'ın hâlihazırdaki gayretlerini de destekliyoruz. Zira, bu gayretler bağlamında, 1967 yılında işgal 
edilmiş olan Filistin topraklarının tamamının İsrail işgalinden kurtarılması ve taraflar arasında uyuş
mazlığa neden olan konulara çözüm bulunması öngörülmektedir. Bu müstesna fırsatın hafife alınması 
tehlikeli sonuçlar doğuracaktır veya bu fırsatın gerçekleşmesinin önüne engeller çıkarılması, dar bir 
açıdan bakılması olumsuz neticelere yol açacaktır veya hâlihazır durumun emrivaki olarak kabul et
tirilmeye gayret edilmesi hiç kuşkusuz olumsuz neticelere yol açacaktır. Bu müstesna fırsatı, uyuş
mazlık tarihinde bu müstesna fırsatı muhakkak değerlendirmemiz lazım, başarıya ulaşması için elden 
gelen gayreti sarf etmemiz gerekmektedir. 

Biz daha önce müteaddit kereler belirttik, işgal, yerleşim yerlerinin genişletilmesi, duvar inşaa
tının devam edilmesi bölgede barışa ve güvene altyapı oluşturamayacağını belirttik. Bunun yanı sıra, 
12 binden fazla Filistinli vatandaşımın tutukluluk hâlleri devam etmektedir, köyler ve kentler arasında 
yüzlerce barikatlara devam edilmektedir. Biz, Filistinli, İsrailli ve Arap, gelecek kuşakları tehdit ve 
savaşlardan arındırılmış bir gelecek diliyoruz. Filistin sorununun tüm yönleriyle çözüme kavuşması 
üzerinde dururken bölgedeki geniş kapsamlı banş çabalarını da unutmuyoruz. Bunlar, aynı zamanda 
bu çabalar Lübnan toprak sorunu ile işgal altındaki Suriye'ye ait Golan'ı da kapsaması gerekiyor, aynı 
zamanda sayıları 5 milyonu bulan Filistinli mültecilerin sorununa da köklü bir çözüm getirmesi ge
rekiyor. Dünya ve bütün ilgili taraflar Arap tutumunun şimdi bütün bölgeyi kapsayacak geniş kap
samlı bir barış için gerçek bir temel oluşturduğunu görmeli. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İslam Konferansı Teşkilatı tarafından da yayınlanan ka
rarlarla da desteklenen Arap barış girişimi, Arapların gerçek bir barışa hazır olduklarını göstermek
tedir; ki, Birleşmiş Milletler kararı, bildiğiniz üzere -1515 no.lu bu karar - Arap girişimini de 
içeriyordu ve aynı zamanda İslam konferansının da kabul etmiş olduğu bu Arap girişimi veyahut da 
diğer herhangi bir yol haritası projesini de -barışla ilgili olarak- bunlann hepsini kabul etmekteyiz. 

Böylece, bütün bölge ülkeleri arasında daha açık yeni ilişkiler için fırsat yaratılmış olacak. Bu 
girişim aynı zamanda bölgesel kalkınma projelerinin gerçekleşmesine de katkıda bulunacak ve yine 
aynı zamanda bölgesel kalkınma projelerini ve gelişmiş bir ekonomik iş birliğini sağlayacaktır. Gi
rişim, ayrıca, gerginliğin temel sebebini ortadan kaldıracak. 

Bilindiği üzere, bölgedeki gerginlik, şiddet ve peş peşe gelen savaşların arkasında da yine bu 
sebep yer almaktadır. Şüphesiz ki, Kudüs şehri istenilen barışta önemli bir yer tutmaktadır. Bu önemi 
sadece Filistin ve İsrailliler için değil, aynı zamanda her üç tek tanrılı dinler için de geçerlidir. Biz 
burada Doğu Kudüs'ün 1967 yılında işgal edilen topraklardan ayrılmaz bir parça olduğunu vurgula
mak istiyoruz. Filistin devletinin Doğu Kudüs'ten başka bir başkenti olmayacağını da vurgulamak is
tiyoruz. Gelecekte Kudüs için çözüm getirecek İslam Konferansı'na üye kardeş ülkelerin katkılarını 
da memnuniyetle karşılayacağımızı bildiriyoruz. 

Tabii, bu yapılırken bütün dinlerin haklarının korunması, bütün kutsal mekânlara geçişlerin ser
best bırakılması ve dinî temele dayalı düşmanlık ve gerginlik yaratacak engellemelerden uzak ka
lınması da gerekiyor. 

Bugün Kudüs'ün ambargo ve etrafına örülmüş olan duvarlardan dolayı çekmiş olduğu zorluk
lar, gerek Müslüman gerekse Hristiyan vatandaşların kutsal mekânlarını ziyaret etmelerine getirilen 
kısıtlamalar, tarihî ve kültürel dokusunun ve çok çeşitliliğinin ortadan kaldırılması için harcanan ça
balar, bizim için ve bölgedeki bütün taraflar için işgalin sona erdirilmesi ve hoşgörü ile insani eşitli
ğin sağlanması için gerçek bir ölçü oluşturuyor. 

Sayın Başkan, şüphesiz ki, sizler de bölgedeki bazı ülkelerde var olan durumlardan dolayı en
dişe duyuyorsunuz. Aynı zamanda iç çekişmelerin sona ermesi ve aynı zamanda kardeş Irak'ta barı
şın sağlanması ve kardeş Irak halkının içinde bulunduğu zor durumlardan kurtulması için, yine aynı 
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şekilde Irak'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması ve barış için rolünün yeniden ka
zandırılması için gerekenin yapılmasını diliyoruz. 

Biz aynı zamanda Lübnan'da bansın sağlanmasını temenni ediyor ve diliyoruz. Anayasal düzeni 
ile bağımsızlık ve demokratik deneyiminin korunmasını diliyoruz. Bunun için de biz, her zaman şunu 
vurguladık ki, Filistin halkı -ki bilindiği üzere geçici olarak Lübnan'da mülteci olarak bulunmakta 
ve vatanına dönmeyi ummaktadır- Lübnan devletinin rolünü desteklemeyi amaçlamaktadır ve ulu
sal topraklarındaki kontrolün sağlanması ve amaçlarının gerçekleştirilmesi, Lübnan'ın korunması ve 
halkının geleceği için çalışmaktadır. 

Aynı zamanda şundan emin olunuz ki, değerli kardeşlerim, bizler geçmişte de çalıştık ve gelecekte 
de iç sorunlanmızın çözümü için çaba harcayacağız ve biz bunu yaparken demokrasiye bağlı kalacağız 
ve aynı zamanda, birlik ve hoşgörü içerisinde hareket edeceğiz. Burada şunu vurgulamak istiyoruz ki: 
Herhangi bir uzlaşı veya diyalog eğer bu askerî darbeye dayandırılıyorsa emrivaki olarak, bizim ara
mızdaki uçurumun daha da derinleşmesine yol açacaktır ve aynı zamanda bölünmelere yol açacaktır. 

Ve ben bu değerli Parlamento önünde şunu vurgulamak istiyorum ki: Biz elimizi diyalog için 
uzatıyoruz. Sadece meşruluğa saygı gösterilsin ve darbeler kullanılmasın. Ve bilindiği üzere, bunla-
nn bir baskı aracı olarak ve pazarlık aracı olarak kullanılmaması gerekiyor. 

Sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum; başta Sayın Parlamento Başkanına, aynı zamanda 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselanslanna ve Sayın Başbakana, aynı zamanda İsrail Dev
let Başkanına ve değerli Parlamentonun bütün üyelerine, bize bu fırsatı tanıdığınız için, sizlerle bu 
konuşma fırsatını tanıdığınız için; aynı zamanda kardeş Türk halkına hitap etmemize yardımcı ol
duğunuz için; ki, bilindiği üzere, bizim, Türk halkıyla köklü tarihe dayalı bağlantılarımız, kardeşlik 
bağlarımız vardır. 

Bu fırsatı bana verdiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunarken, aynı zamanda Türkiye'deki kar
deşlerimize şunu da vurgulamak istiyorum: Her Filistinli adına şunu vurguluyorum ki, biz sürekli size 
bakacağız ve sizin deneyiminizi izleyeceğiz, demokratik deneyiminizi, yapılanmada ve aynı zamanda 
değerli siyasi çalışmalarınızı izleyeceğiz ve biz sizin deneyiminizden yararlanıp örnek alacağız. 

Tekrar buluşmak üzere sizlere sonsuz teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Al
lah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Saym Abbas. 
(Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kok

sal Toptan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres ile tokalaştı.) (Al
kışlar) 

(Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Divan Üyesi Yusuf Coşkun, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Ulaştırma Bakanı Binali Yıl-
dınm, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın ile to
kalaştı.) (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İsrail Devlet Başkanı Sayın Şimon Peres ile Filistin Ulusal Yö
netimi Başkanı Sayın Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı Sayın Koksal Toptan'ın refakatinde Genel Kuruldan ayrılmaktadırlar. (Ayakta 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, birleşime on beş dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 16.01 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.20 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19'uncu Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu, sözlü sorular kısmının 2, 3, 
12, 20 ve 42'nci sıralarındaki sorulan; Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker, sözlü 
sorular kısmının 1, 6, 24, 38, 39, 41, 44, 45 ve 47'nci sıralarındaki sorulan birlikte cevaplandırmak 
istemişlerdir. 

Sayın Bakanların bu istemlerini, sırası geldiğinde yerine getireceğim. 
Gündem dışı ikinci söz, kaçak hayvancılık hakkında söz isteyen Ardahan Milletvekili Sayın 

Ensar Öğüt'e aittir. 
Buyurun Sayın Öğüt. 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (DEVAM) 
2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kaçak hayvancılığa ilişkin gündem dışı konuşması ve 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; kaçak hayvancılıkla ilgili söz 

almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde yaşayan insanımızın yüzde 33'ü köylü. Yani 25 milyon insanımız 
köylü fakat bütçeden ayrılan pay yüzde 2. Yani 222,3 milyar YTL'lik bütçeden ayrılan pay yüzde 2. 
Böyle olunca, gerekli şekilde hayvan üretimi yapılmayınca, kaçak hayvan, kaçak et gelmeye başladı 
ülkemize. Beş yıldır da bunun mücadelesini veriyorum ama başaramadık. Romanya'dan, Bulgaris
tan'dan gemilerle kaçak et geliyor, İran ve Irak sınırından kaçak hayvan geliyor. Bu kaçak hayvan 
gelmesiyle ilgili çeşitli defalar da çıktım burada konuştum. Tedbirler alınmaya başlandı ama yetmi
yor, yetmedi. Ama bunun üzerine, tam Kurban Bayramı arifesinde, Kurban Bayramı'na girerken, 
köylünün malını satmasının tam arifesinde Tanm Bakanlığı bir genelge yayınladı. Bu genelgeye 
göre, altı aydan büyük hayvanlara küpe takılacak. Altı aydan büyük hayvanlara küpe takılması, ar
kadaşlar, Tarım Bakanlığının bu tutumu, kaçakçılığın ve hırsızların ekmeğine yağ sürmüştür. Niye? 
Şimdi, Türkiye'de kupesiz hayvan yoktur. Ben bunu çok araştırdım. Bu kürsüye çıkmadan önce de 
çeşitli illerle görüştüm. Kaldı ki, 31 Aralık 2005 tarihinde Türkiye'de sıfırdan bir küpeleme daha ya
pıldı. Yani iki yıl önce. Şimdi, Tarım Bakanlığı yetkilileri diyor ki "Efendim, biz kayıt dışı hayvan
ları kayıt altına almak için küpeleyeceğiz." Bu, kaçak hayvana, kaçak hayvanın gelmesine, 
kaçakçılara, arkadaşlar, prim vermektir. Kaçak hayvancılığı yapanlar, artı, PKK terörüyle birlikte 
hareket etmektedirler. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben bunu araştırdım. Gidin, Doğu ve Gü
neydoğu illerinin hayvan pazarlarının -yüzde 50'si demiyorum- yüzde 60'ı, 70'i kaçak hayvanla do-
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ludur. Tam, Kurban Bayramı'nda, Türk köylüsü malını satmaya kalkarken böyle bir genelge yayın
laması, belki, Türkiye'de, kaçak hayvan vardır ama en çok, kaçakçıların ve hırsızların kendi hay
vanlarını yasallaştırmasına yarayacaktır. Bu açıdan, Sayın Bakandan istirham ediyorum, Kurban 
Bayramı arifesi, bu genelgesini geri çeksin, illerde titiz bir çalışma yapsın, eğer, varsa kaçak... Altı 
aydan sonra, hayvanlara küpe vurulması olayı varsa bunu Kurban Bayramı'ndan sonra titiz bir ça
lışma sonucu yapsın. 

Değerli arkadaşlar, beş dakikaya, tabii, bunlar sığmıyor ama şunu söyleyeyim: Türk köylüsü 
yaz kış demeden, ağır iklim koşullarında eksi 20-30 derecede, vatanın bekçiliğini sınırda parasız ya
pıyor; parasız, sınırda askerlik yapıyor. Bu insanların malının para etmemesi, o insanlara ölüm de
mektir, Türk köylüsünü, Türk çiftçisini bitirmek demektir. Şu anda Ardahan'da, Kars'ta, Erzurum'da, 
Ağrı'da, canlı hayvan üreten bölgelerde, inanın, alım-satım yok ve ben görüştüm, "İlk defa, on yıl
dan beri, Kurban Bayramı arifesi olmasına rağmen, Anadolu'dan tüccar gelip malımızı almıyor." di
yorlar ve hayvan pazarları durmuş. 

Şimdi, böyle bir ortamda, böyle bir genelgenin çıkması... Niye durgun piyasa, anlayacaksınız, 
çünkü kaçak hayvanı üçte 1 fiyatına alan tüccar "Nasıl olsa bir genelge çıktı, 15 Ekimden itibaren bu 
araştırma yapılacak, gene kaçak hayvanlara küpe takılacak, meşrulaştırılacak; yasal çerçeve içeri
sine alındığı zaman, ben, üçte 1 fiyatına alacağım, niye ben, köylünün malını alayım." diyor. Bu çer
çevede, ben istirham ediyorum Sayın Bakandan. 

Onun yanı sıra, dokuz aydan beri buzağı parası verilmedi, kuraklık desteği verilmedi. Kırk ilde 
kuraklık desteği verilecekti, verilmedi. Yem bitkileri parası verilmedi, suni tohumlama parası veril
medi, dokuz aydan beri buzağı parası da verilmedi. Bunu Sayın Bakandan rica ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öğüt, son bir dakikanızı veriyorum, lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Toparlayacağım. 
Sayın Bakandan istirham ediyorum, bu konuya titizlikle davranmasını istiyorum. 
Ancak, değerli arkadaşlar, geçen hafta, bana bir çiftçi geldi, Ardahan Hanak Karakale köyünden 

Yavuz Aydemir. 2,5 milyar ana parası varmış, 10,5 milyar olmuş. "Ben, ödeyemiyorum. Devlet, bu 
yüksek faizi bana niye verdi? Benim hayvanım da kalmadı satayım, olsa da zaten para etmiyor." 
diyor. Erzurum'da, Alver beldesiyle görüştüm, 4-5 kişi, borcunu ödeyemediği için, Erzurum Merkez 
Cezaevi'nde hapse girmiş, on günlük hapse girmiş mal beyanında bulunmadığı için. 

Böyle bir çerçevede, Türk çiftçisine, Türk köylüsüne, 25 milyon insana, bütçeden yüzde 2, çok 
az bir para ama bunun yanı sıra, bir de köylünün hayvanının para etmemesi için, kalkıp böyle bir ge
nelge yayınlanması Türk köylüsünü iyice batırmaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Sayın Başkan, bir teşekkür edeyim. 
BAŞKAN - Buyurunuz. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Bu nedenle, sınırda -tekrar ediyorum- vatanın bekçiliğini parasız 

yapan Türk köylüsüne bunu çok görmeyelim. 
Hükümetten, bu konuları düzelteceğini talep ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıra

larından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öğüt. 

Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Evet. 

BAŞKAN - Buyurunuz. 

Sayın Eker, süreniz yirmi dakikadır. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün yaptığı gündem dışı ko
nuşmaya cevap vermek üzere huzurlarınızdayım ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin coğrafi yapısından kaynaklanan uzun sınır
lara sahip olması, zaman zaman sınır güvenliğinde yaşanan sorunlar veya zorluklar, komşu ülkele
rin yine sınır güvenliğinden kaynaklanan problemler; yine, Türkiye'nin komşularında Türkiye'ye 
nispetle bazı mal ve hizmetlerin daha ucuz olması; fiyatların, özellikle hayvansal ürün fiyatlarının ve 
canlı hayvanların fiyatlarının cazip olması gibi sebeplerle, bazen doğu ve güneydoğu sınırlarımızdan, 
bazen Türkiye'nin farklı yerlerinden -örneğin, denizlerden veya diğer gümrük kapılarından- canlı 
hayvanların veya etin, hayvansal ürünlerin kaçak olarak Türkiye'ye girdiği yönünde bizim duyum
larımız oluyor. Kuşkusuz bunlarla ilgili değişik kamu kuruluşlarıyla müşterek tedbirler alınıyor ve 
bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Tarım Bakanlığınca da sınırlarımızdan kaçak hayvan girişlerinin 
önlenmesine dönük gerek idari gerek istihbari ve gerekse güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla ilgili de 
girişimlerimiz yapılıyor ve tedbirler alınıyor. Hatta, bu konu, çok ayrıntılı bir şekilde, 2004 yılında, 
bir kaçakçılık çalışma grubu kurulmak suretiyle, burada hem Genelkurmay Başkanlığı hem Millî Sa
vunma Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve diğer ilgili tüm kuruluşların tem
silcilerinin katıldığı bir çalışma grubuyla konu detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

Şüphesiz, tabii, bunların sıfır noktasına düşürülmesi -bu tür kaçak teşebbüslerin- dünyanın hiç
bir yerinde de mümkün değil, bizde de bunun zorlukları var. Ama, bizler, kontrol ve denetim tedbir
leri, koordinasyon tedbirleri, idari ve yasal tedbirler ve ekonomik tedbirler başlıkları altında bir dizi 
tedbir aldık. Örneğin, kontrol ve denetim tedbirleri babında, ticaret borsalan ve hayvan pazarlarında 
denetim ve kontroller artırıldı. Yine, mezbaha ve kombinalarda, kulak küpesi olmayan ve belgesiz 
olarak getirilmiş olan hayvanların kesimini önleyici tedbirler alındı. Hayvan şevkleri kontrol altına 
alındı ve kayıt altına alınmayan, kupesiz ve pasaportu olmayan hayvanların şevki kesin emirlerle ya
saklandı. Yine, kaçak hayvanların yurt içi sevk ve pazarlanmasını engellemek için idari para ceza
ları günümüz şartlarına getirilmek suretiyle oldukça artırıldı ki engelleyici ve caydırıcı bir nitelik 
kazansın diye. Ayrıca, sınır illerimize, özellikle bu konuya dönük olarak da, biz, hem personel tak
viyesi yaptık hem de bu konuda personel eğitimine ağırlık verdik. 

Tabii, bu faaliyetler esnasında, 2002-2006 tarihleri arasında bu şekilde yapılan denetim ve kont
rollerde 1.543 adet büyükbaş, 2.521 adet küçükbaş ve 4.500 kilograma yakın kaçak et yakalanıp bun
larla ilgili idari ve adli işlemler yapıldı. Koordinasyon tedbirleri kapsamında da, hayvan kaçakçılığı 
konusunda, zaman zaman, biraz önce sözünü ettiğim, güvenlikle ilgili -gerek sınır güvenliği gerek 
gümrük kapılarıyla ilgili- tüm kamu kuruluşlarıyla, onların temsilcileriyle konu sürekli bir şekilde iz
lenmekte ve takip edilmektedir. Yine, sınır illerimizde, Bakanlığımız il müdürlükleri koordinasyo
nunda il valileri ve güvenlikten sorumlu birimlerin temsilcilerinin katıldığı toplantılarla bu durum 
yakından izlenmektedir. 
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Burada, özellikle, Bakanlığımızca, büyükbaş hayvanların kayıt edildiği bir ulusal veri tabanına 
ulaşım için -ki, buna, biz, kısaca, Türkvet diyoruz-jandarma, emniyet ve ticaret borsalarına verilen 
bir şifreyle onların da kullanımlarına açıldı Türkvet sistemi. 

Yine, sınır illerimizde personel takviyesi yapıldı ve sığır cinsi hayvanların küpeleme işlemi 
yüzde 90 oranında tamamlandı. Yeni doğan hayvanların kayıt altına alınmasını sağlamak için de 
küpe desteği verilmektedir yani vatandaşa, çiftçiye hayvanını küpelemesi için maddi destek sağlan
maktadır. Böyle bir uygulama da biz başlattık. Yani, maddi bir endişeyle, param yok diye bunu ihmal 
etmesin şeklinde. 

Tabii, gerek illerin ihtiyaç duyduğu araç gereç, personel, gerekse mali ihtiyaçlar da imkânlar öl
çüsünde gideriliyor ve güçlendirildi. 

Yasal değişikliklerle ilgili olarak da Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu'nda değişiklik öngören 
bir teklif hazırlandı ve bu da tarafımızdan Başbakanlığa gönderildi. 

Burada dile getirilmesi gereken, altı çizilmesi gereken önemli bir husus da kuşkusuz ekonomik 
tedbirlerdir. Hayvancılığın desteklenmesi için verilen destek ve teşvikler bizim dönemimizde yakla
şık 10 kat artırıldı. Yani, hükümeti devraldığımız noktada Türkiye'de hayvancılık için ayrılan toplam 
destek miktarı 80 milyon YTL civarında iken, biz, bunu 780 milyon YTL'ye kadar çıkardık, yakla
şık 10 kat artırıldı. Bu yıl bunların hepsi ödendi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Destek ne oldu? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Ödendi. 5.3 mil

yar YTL tarıma bu sene biz destek ödedik. Bugün itibarıyla bu destek tamamlandı. İlave ihtiyaçları
mız da var, onlar da zamanı geldiğinde alınıp ödenecek. 

Yine, ekonomik tedbirler çerçevesinde, özellikle hayvancılıkla ilgili tarımsal kalkınma koope
ratiflerinin desteklenmesine önem verildi. 

Mera ıslah çalışmaları hızlandırıldı ki bu da hayvancılığın geliştirilmesi yönünde alınmış önemli 
bir ekonomik tedbirdir. Örneğin onu da yine benim mukayese etmem gerekiyor, yaptığımızın ne an
lama geldiğini iyi ifade edebilmek açısından... Çünkü arkadaşlarımız, bazen çıkıyor, burada öyle bir 
felaket tablosu, öyle bir felaket senaryosu ilan ediyorlar ki, yani, bilmeyen, gerçekte işlerin çok kötü 
olduğu veya hiçbir iş ve işlem yapılmadığını zannedecek. O nedenle de bilmemiz gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, biz iktidarı devraldığımız yıl Türkiye'de bir yıl içerisinde ıslahı yapılan 
mera miktarı sadece 68 bin dekar alandı ve 2007 yılında yapılan 530 bin dekar alandır. Yani, 68 bin 
dekar 530 bin dekara çıktı. 2006'da, 2005'te, kuşkusuz, bu rakamlar yine oldukça yüksekti. 

Yine, hayvancılık kredi faiz oranları, özellikle hayvancılık yatırımlarında yüzde 60 oranında 
sübvanse edilmektedir. Yani, normalde yüzde 17 oranında olan hayvancılıkla ilgili veya tarımla il
gili kredi faiz oranı, hayvancılık yatırımları söz konusu olduğunda, bu yüzde 60 tenzilatlı olarak uy
gulanmaktadır. Aradaki farkı, biz, Tarım Bakanlığı olarak ödemekteyiz. 

Doğu ve güneydoğu sınırlarımızla, yine, bazen denizlerden, bazen diğer gümrük kapılarından al
dığımız duyumlar titizlikle takip edilmekte ve gerekli takip ve kontrol sağlanmaktadır. 

Şimdi, uygulamaya yönelik olarak da aldığımız tedbirler arasında, özellikle sınır ihlallerinin ön
lenmesi, muhtemel canlı hayvan girişleri olabilecek sınır illerinde tedbirlerin artırılması, yurt içi ha
reket noktalarının kontrolü, özellikle hayvan nakillerinin yoğun yapıldığı kara yollarında kontrol ve 
denetimlerin artırılması ve uygulamanın Kurban Bayramı öncesinde aralıksız olarak sürdürülmesi ile 
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ilgili bizim aldığımız bir dizi tedbir var. Denetim ve kontrollerin artırılmasında, etlerin kontrol ve de
netimlerinin sıklaştırılması, özellikle menşeinin yani kaynağının araştırılması, raporu olmayan, her
hangi bir belgesi bulunmayanlara mutlak suretle el konulması... Ki, bu uygulanıyor titizlikle ve hatta 
bazen araçlar, tabii, trafikten men ediliyor üç ay süreyle onu taşıyan araç. Bunlarla ilgili, vatandaş
larımızdan da bu defa bu cezaların çok ağır olduğu yönünde, insanların, kırsal alanda özellikle eği
tim düzeyi vesaire sebeplerle bunu yerine getirmekte sıkıntıyla karşılaştıkları yönünde de şikâyetler 
alınmasına rağmen bu konu titizlikle uygulanmaktadır. 

Giriş ve çıkışlar, özellikle transit geçişlerde bunların yakından izlenmesi; hayvan pazarlarının, 
belediye mezbahalarının ruhsatlandırılması ve şartlarının iyileştirilmesi; belediye ve köy muhtarlık-
larınca menşe belgesi düzenlenmesiyle ilgili olarak belgelerin usulüne uygun düzenlenmesinin takip 
edilmesi ve sınır illerindeki mezbaha ve kombinalara ilgili birimlerin koordinasyonuyla denetimle
rin düzenlenmesi, alınan ve tatbik edilen, sürdürülen tedbirler arasında. 

2001 yılından itibaren büyükbaş hayvanların küpelenmesi ve kayıt edilmesi işlemleri başlatıl
mış, bugün itibarıyla 2 milyon 632 bin 62 adet işletme ve yaklaşık 13 milyon baş hayvan kayıt al
tına alınmıştır, ki büyükbaş hayvanlardan bahsediyorum burada. Önümüzdeki yıldan itibaren biz 
küçükbaş hayvanların da kayıt altına alınmasıyla ilgili şu anda bir hazırlık yapıyoruz, o da bizim pro
jemizde var ve en geç 2009 başında yürürlüğe girecek küçükbaş hayvanların da kayıt altına alınması. 

Burada, ülkemizin birçok bölgesinde yüzde 90'ın üzerinde kayıt var ancak Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'ndeki vilayetlerimizde küpeleme oranı büyükbaş hayvanlarda da maalesef yüzde 
90'lar seviyesinde değil, daha düşüktür. 

Burada buzağı sayısına baktığımızda da yüzde 90'ın üzerinde bir kayıt söz konusu ve ayrıca, 
bunun kolaylaştırılması yönünde, biz, veteriner, serbest veteriner hekimlere ve damızlık birliklerine 
de yetiştirici birliklerine de küpeleme imkânı tanıyan bir düzenleme yaptık. Onlara, biraz önce de söy
lediğim gibi, bir destek sağlanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, 31 Aralık 2006 tarihinde küpeleme işlemleri, yetiş
kinlerin küpelenmesi işlemi tamamlandı. Bu tarihten itibaren sıfır-altı aylık buzağıların küpelenme-
sine devam edilmekte. Ancak, bazı illerimizin coğrafi ve iklim şartlarının olumsuzluğu ve karşı 
karşıya bulunan bazı sosyoekonomik sebepler, eğitim vesaire gibi sebeplerle sıfır-altı yaş arasındaki 
buzağılarda küpeleme zaman zaman aksamaktadır. Bu da tabii ciddi sıkıntı yaratmakta. Gerek iller
den ve yetiştiricilerden, yani köylülerden ve çiftçilerden gelen bu konudaki talepler ve gerekse bizim 
bir netice alma arzumuz bu konuyla ilgili, sıfır-altı aylık arasındakilerle ilgili aksaklıkların da gide
rilmesi yönünde birtakım tedbirler almak durumundayız. 

Sayın Öğüt'ün bahsettiği genelge tabii bununla ilgili, ama burada amaç, bütünüyle sistemi daha 
iyi işler hâle getirmek ve muhakkak surette denetimini ve sürekliliğini sağlamaktır. Yani bu açıldı diye 
her önüne gelen her yaştaki hayvan meşrulaştırılacak veya buna benzer bir işleme tabi tutulacak 
demek değildir. Onun belli bir yaşı var, onunla ilgili fiziki muayene vesaire birtakım tedbirler kuş
kusuz alınacak ve o şart altında bunların yenilenmesi sağlanacak. 

Yine, kayıt işlemlerinde köy ve ilçelerde hayvan mevcutları dikkate alınacak, hayvanların ül
kemizin morfolojik özelliklerini göstermesine dikkat edilecek ve hayvanlara ilişkin düzenlenecek 
form yetiştiriciler ile muhtarlar tarafından da imzalanacaktır. 

Kupesiz ve pasaportsuz olan hayvanlarla ilgili olarak da sağlık raporu düzenlenmemekte ve yurt 
içi hareketlerine izin verilmemektedir. Mezbaha ve kombinada kesimine izin verilmemekte, hayvan 
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pazarlarına giriş çıkışlarına izin verilmemekte, yol kontrolleri esnasında yakalanan belgesiz ve ku
pesiz hayvanların sahiplerine ağır para cezalarıyla -biraz önce de söylediğim gibi- nakil araçlarına üç 
ay süreyle trafikten men cezası verilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz, Türkiye'de hayvancılığın daha iyi bir du
ruma gelmesi için de gerek teşvikleri daha akılcı bir şekilde kullanma gerekse destekleme miktarını 
arttırma ve gerekse de kurumsal birtakım düzenlemelere gitmiştir. Örneğin, bize göre Türkiye'de en 
son özelleştirilmesi gereken, ancak yine bize göre yanlış bir kararla 1990'h yıllarda özelleştirme kap
samına alınan Et ve Balık Kurumu kombinalarını, biz, kalanlarını 2005 yılı içerisinde özelleştirme 
kapsamından çıkarıp Tarım Bakanlığına bağlı bir işletme hâline getirdik ve bunlar rehabilite edil
mek suretiyle sektörün ve yetiştiricilerin hizmetine sunuldu. 

Yine, burada TAR-ET... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Yeni kombinalar açın efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Yenisini de açtık, 

Ağrı'da yenisini açtık. 
Bununla birlikte buralarda uygulanmak üzere TAR-ET Projesini başlattık ve bu proje, 88 bin baş 

hayvanın besiye alınmasıyla yılda 20 bin ton et üretimi sağlayacak dev bir projedir. Bununla 6 bin 
aileye istihdam sağlanacak ve ekonomiye de önemli miktarda bir kaynak kazandırılacaktır. Bu kom
binalar nerede? Erzurum'da, Van'da, Ağrı'da, Bingöl'de, Diyarbakır'da, özellikle bu bölgelerdeki 
kombinalar ve biz bunları da rehabilite edip sektörün hizmetine sunduk; pazar ve pazarlama sorununu 
aşmak gayesiyle üreticilerimize, hayvan yetiştiricilerimize verdiğimiz önemin, değerin bir göster
gesi olarak. 

Biraz önce de söyledim, biz, yem bitkileri ekiliş alanını Türkiye'de 4 kat artırdık. Türkiye'de 200 
bin hektar alanda sadece yem bitkileri ekimi yapılıyordu. Verdiğimiz destekler sayesinde bu 850 bin 
hektar alana çıktı. Yılda 400 milyon YTL civarında biz sadece yem desteği ödüyoruz hayvan yetiş
tiricilerimiz için. 

Dolayısıyla, burada, elbette ki Türkiye'nin şartlarından kaynaklanan, gerek gümrük kapılarında 
gerek sınırlarda gerekse başka şekillerde zaman zaman şikâyetler geliyor. Ama, bunun, bize göre en 
temel sebebi ekonomiktir. Eğer burada fiyatlar yüksek ise ve bizim komşularımızda fiyatlar çok 
düşük ise o bir şekilde gelecektir. Dolayısıyla, bizim yapmamız gereken, hayvancılığı daha verimli 
hâle getirmek, daha ucuz bir üretimi tesis etmek ve hayvancılık faaliyetlerini hızlandırmaktır, teşvik 
edip desteklemektir. Biz de zaten, tam da bunu yapıyoruz. 

Ben, bu duygularla yüce heyetinizi saygıyla bir kez daha selamlıyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Eker. 
Gündem dışı üçüncü söz, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının ku

ruluş yıldönümü münasebetiyle söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak'a aittir. 
Buyurun Sayın Başak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
S.- Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak 'in, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kuru

luş yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in 
cevabı 

RAMAZAN BAŞAK (Şanlıurfa) - Teşekkür ediyorum. 
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Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bölge ve dünya barışı için önemli bir adım olduğuna 
inandığım bugünkü ziyaretin gerçekleşmesinde emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Mec
lis Başkanımıza ve Başbakanımıza teşekkür ederken bu girişimlerin, yine bölge ve dünya barışı için 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 1989 yılında kurulan GAP Kalkınma İdaresinin kuruluşu ve kısa adı 
GAP olan Güneydoğu Anadolu Projesi hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, kısaca, GAP nedir diye söze başlamak istiyorum. GAP, Türkiye Cum-
huriyeti'nin kendisinden sonraki en büyük projesi, en anlamlı ve en umut verici projesidir. Bu pro
jenin temelinde, doğu ve güneydoğudaki -ki, bu, dokuz ili kapsamaktadır- zengin su ve toprak 
kaynaklarının bölge ve Türkiye'deki 70 milyon insanın hizmetine sunulması amaçlanmaktadır. Pro
jenin 2007 yılı rakamlarıyla ülkemiz ekonomisine maliyeti yaklaşık olarak 32 milyar dolardır. Bu pro
jeyle -altım çizerek söylüyorum saygıdeğer milletvekilleri- yılda 27 milyar kilovat saat elektrik 
enerjisi elde edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, 1,82 milyon hektarlık arazinin sulu tarıma açılması 
hedeflenmekte ve belki de şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu olan işsizliği ilgilendirdiği için de 
yaklaşık olarak bu projeyle 4 milyon insana istihdam sağlanması amaçlanmaktadır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, GAP'ın geldiği noktayı da kısaca sizlere özetlemek istiyorum. Bu
güne kadar bu projeye 18,3 milyar dolar para harcanmıştır. Sadece hidroelektrik santrallerinden 2006 
yılı sonuna kadar 274,3 milyar kilovat saat elektrik enerjisi elde edilmiş ve Amerikan doları cinsin
den, bugüne kadar, ülke ekonomisine 16,5 milyar dolar girdi sağlamıştır. Ayrıca, şu ana kadar baraj 
havzasında 1 milyon hektar araziyi sulayabilecek su potansiyeli, su rezervi oluşmuş ama maalesef ve 
maalesef, saygıdeğer milletvekilleri, bugüne kadar GAP bünyesinde 260.955 hektarlık alanın sula
nabilmesi gerçekleşmiştir. Bu üzücü tabloya kadar, beni mutlu eden bir diğer yüzü de, bu 260 bin hek
tarlık sulu tarıma araziye açılan projelerin büyük bir kısmı AK Parti döneminde gerçekleşmiştir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi, yani Türkiye'nin partisi bu projeye neden 
önem veriyor, neden dört elle bu projeye sarılmış; bu proje bittiğinde neler kazanacağız, bu proje 
bittiğinde Suruç'taki hemşehrim, Viranşehir'deki hemşehrim ne kazanacak, kısaca, ben bunu da özet
lemek istiyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, altını çizerek söylüyorum, lütfen buna dikkat edelim: Bu proje bit
tiğinde, bu projenin ülke ekonomisine bir yıllık katkısı 17,5 milyar dolar. Bakın, kırk yılda 32 mil
yar dolar para yatırıyoruz, bir yılda, bir buçuk yılda, Atatürk Barajı, Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a, 
Şırnak'a, Batman'daki bu hazineler bir buçuk yılda kendini amorti ediyor. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 4 milyon insana istihdam sağlıyoruz. Bunları biraz önce söyledim 
ama GAP'ın ülkeye, 70 milyon insana en büyük katkısı nedir biliyor musunuz? İşte, AK Partinin 
farkı burada ortaya çıkıyor. AK Partinin en temel felsefesi, insanlara, bulundukları yerde insanca ya
şama standartları oluşturması için bu parti kuruldu ve halkın, yüzde 47'nin oyuyla tekrar iktidara 
geldi. 

Bakın, saygıdeğer milletvekilleri, AK Partinin farkı burada. Halk bunu görüyor, lütfen buna dik
kat edelim. GAP bitince göç bitecek. Şanlıurfa'nın Akçakale'nin Suruç ilçesindeki Ahmet amca il
çeye göç etmek için mücadele etmeyecek. Çünkü, AK Parti okulunu getirdi, yolunu getirdi, elektriğini 
getirdi, sağlık ocağını, ebesini, hemşiresini getirdi. Siz, insanlara bulundukları yerde insanca yaşama 
standardı oluşturursanız, amcamız neden Suruç'a göçsün? Neden, ilçedeki, ile göçsün, ildeki neden 
İstanbul'a gitsin saygıdeğer milletvekilleri? 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Başak, son bir dakikanız, lütfen toparlayınız. 
RAMAZAN BAŞAK (Devamla) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
GAP çok uzun bir proje ama şunu söyleyeyim: Biz, bölge milletvekili olarak ne söyledik, ne yap

tık, kısaca, bunu da birkaç cümleyle belirtip, sözlerimi bitirmek istiyorum. 
Biz, Suruç ilçesinde Suruç pompaj sulama sisteminin biteceğinin sözünü verdik; emin olun, ha

ritaların çekilmesi için geçen hafta Suriye'deki heyet buraya geldi. Akçakale sınır kapısının açılma
sını istedik, en kısa sürede açılıyor. Urfalılara bir söz verdik, insanca yaşama standartlarını 
oluşturacağız ve siz GAP'm nimetlerinden yararlanacaksınız, dedik ve Türkiye'ye bir söz verdik say
gıdeğer milletvekilleri, Türkiye'nin birlik beraberliği için ne gerekiyorsa yapacağız, dedik. İşte, bun
ların tümünün gerçekleşmesi için gece gündüz çalışan başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve AK Partili kadrolarla birlikte siz saygıdeğer milletvekillerime teşekkürlerimi arz ediyor, 
saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Başak. 
Buyurunuz Sayın Bakan, cevap vermek istiyorsunuz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
KADİR URAL (Mersin) - Bravo Sayın Bakan! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli üyeleri; Şanlıurfa Milletvekili Sayın Ramazan Başak'ın, Güneydoğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kuruluş yıldönümüyle ilgili olarak yaptığı gündem 
dışı konuşmaya cevap vermek üzere huzurlarınızdayım ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Soru sormadı, müdahale etmedi, neye cevap veriyorsunuz Sayın 
Bakan? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Güneydoğu Anadolu Bölgemizin zengin toprak ve su kaynaklarını değerlendir
mek, bu bölgemizin sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyini yükseltmek, burada yaşayan 
insanlarımızın refahını ve gelir düzeyini artırmak, onlara yeni iş imkânları sağlamak üzere uygulan
makta olan bir proje GAP projesi. 

Ülkemizde yürütülen bu en büyük ve kapsamlı proje, aynı zamanda bölgeler arası kalkınmışlık 
farklılığını gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bu
lunmayı da amaçlamaktadır. 

Proje, 9 ilimizin, yani Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlı
urfa ve Şırnak illerimizin yer aldığı, alan ve nüfus açısından Türkiye'nin yüzde 10'luk bölümüne te
kabül eden Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uygulanmaktadır. 

GAP, başlangıçta, bölgenin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine dayanan bir program ola
rak ele alınmış, Fırat ve Dicle nehir havzalarında 22 baraj ve 19 hidroelektrik santral ile sulama şe
bekelerinin yapımını öngörmüştür. 

GAP, 1989 yılında master planın hazırlanmasıyla tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal 
ve kentsel altyapı yatırımlarını da içine alan entegre bir bölgesel kalkınma projesine dönüşmüştür. 
Aynı yıl, GAP Bölge Kalkınma İdaresi teşkilatı kurulmuş ve bölgesel kalkınmanın planlanması, çe
şitli sektörlerde farklı kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan GAP yatırımlarının yönlendirilmesi, 
izlenmesi ve kuruluşlar arası koordinasyonun sağlanmasıyla görevlendirilmiştir. 

- 4 5 3 -



TBMM B: 19 13 . 11 . 2007 O: 2 

1990'larda dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, GAP, uygulamalarında sürdürülebilir 
kalkınma felsefesini temel almış ve bu çerçevede insani gelişme, katılımcılık, eşitlik ve adalet ilke
leri temel alınmıştır. 

Yine, GAP, bugün Su Kaynakları Geliştirme Programı'nın yanı sıra tüm sektörlerdeki yatırım
ları da içine alan sürdürülebilir insani kalkınmaya dayalı entegre bir bölgesel kalkınma projesi ola
rak uygulanmaya devam edilmektedir. 

2000'li yıllara gelindiğinde, GAP Master Planı'nın yapımından sonra, bölgede ve Türkiye'de 
plan kapsamındaki varsayımlara uymayan önemli gelişmelerin meydana geldiği ve özellikle kamu 
kesiminin fınansal sorunları nedeniyle plan hedeflerinden önemli ölçüde sapma olduğu gözlemlen
miştir. 

Ayrıca, dünyada yeni kalkınma anlayışı ve kavramları ön plana çıkmış ve bölge kalkınmasına 
farklı bir yaklaşım getirecek yeni bir plan hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede, GAP İda
resi, GAP Bölge Kalkınma Planı'nı hazırlamıştır. 

Bu planla ilgili hedeflere baktığımızda, tamamlanmayla birlikte GAP Projesi 1,82 milyon hek
tar alan sulamaya açılacak, yılda 27 milyar kilovat saat hidroelektrik enerji üretimiyle, Türkiye'nin 
enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacaktır. Tarım, sanayi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağ
lık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımları ile bölgenin ekonomik ve sosyal göstergeleri ülke ortalaması 
düzeyine getirilecek ve 3,8 milyon kişiye iş olanağı sağlanacak, bölge halkının yaşam kalitesi ve 
refah düzeyi de yükseltilecektir. 

Dünyanın sayılı projeleri arasında da yer alan GAP, çok kapsamlı ve bu ölçüde de yüksek ma
liyeti olan bir projedir. GAP'ın sadece master planının belirlediği hedef ve büyüklüklere ulaşabilmek 
için yapılması öngörülen kamu yatırımları için öngörülen finansman ihtiyacı 2007 yılı fiyatlarıyla top
lam 39,3 milyar YTL'dir. 2006 yılı sonuna kadar 23,3 milyar YTL harcama yapılmış ve nakdî ger
çekleşme yüzde 59,3 düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; GAP kapsamında yapımı öngörülen hidroelektrik sant
rallerin kurulu güç itibarıyla önemli bir bölümü tamamlanmıştır. Bugüne kadar dokuz hidroelektrik 
santrali tamamlanarak işletmeye açılmış, GAP enerji yatırımlarında yüzde 74 oranında fiziki ger
çekleşme sağlanmıştır. Karakaya, Atatürk, Batman, Kralkızı, Dicle, Birecik ve Karkamış hidroelek
trik santrallerinin işletmeye alınışından 2006 yılı sonuna kadar 274,3 milyar kilovat saat elektrik 
enerjisi üretilmiş ve ülkemizin enerji ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanmıştır. Üretilen bu ener
jinin parasal değeri 16,5 milyar ABD dolarıdır. Türkiye'de 2006 yılında üretilen 44 milyar kilovat sa
atlik hidroelektrik enerji içinde GAP, 21 milyar kilovat saatlik üretimiyle yüzde 48,5'lik bir paya 
sahiptir. 

Yine, 2006 yılında Türkiye'nin 175,7 milyar kilovat saatlik toplam enerji üretiminde -ki, termik, 
hidrolik ve rüzgâr bunun içerisinde- GAP'ın payı yüzde 12,2 olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; GAP bölgesinde 2007 yılı itibarıyla, Fırat ve Dicle Hav-
zası'nda toplam 263 bin hektar alan sulamaya açılmış olup 109 bin hektarlık alanın da hâlen sulama 
şebeke inşaatı devam etmektedir. GAP'ın sulama projeleri tamamlandığında, şimdiye kadar Türki
ye'de devlet eliyle gerçekleştirilen sulama alanına eşit bir alan sulamaya açılmış olacaktır. 

GAP kapsamında 5 tanesi münferit olmak üzere toplam 15 baraj tamamlanmış, 1 milyon hek
tar alanı sulayacak su depolanmıştır. Fiziki gerçekleşme açısından, sulama projelerinin yüzde 15'i iş
letmede, yüzde 16'sı ise inşaat halindedir. 
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Yine, GAP bölgesinde toplam 161.400 hektar alanda arazi toplulaştınlması çalışmaları Tarım Re
formu Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanmış, Harran Ovası ikinci kısım ki 61.280 hektardır ve 
Kayacık 9.100 hektar alandır; bunların da sulama alanlarında toplulaştırma çalışmaları devam et
mektedir. 

Şanlıurfa Harran ovalarında arazinin az meyilli oluşunun ve toprak yapısının yanı sıra, bilinç
siz sulama ve aşırı sıcaklık nedeniyle 50 bin hektara yakın alanda taban suyu yüksekliği riski ortaya 
çıkmış, bunun 3.400 hektar alanında da muhtelif düzeylerde tuzlanma görülmüştür. 

İlgili kamu kurumları tarafından problemli alanlarda gerekli tedbirler hızla alınmaya başlanmış 
ve 36.800 hektar alanın etüdü, 20 bin hektar alanın ihale çalışmaları ve demin söylediğim, tuzlanmış 
olan 3.400 hektar alan da dâhil toplam 8.730 hektar alanın ise kapalı drenaj çalışmaları bitirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; GAP'ın gerçekleşmeye başlamasıyla birlikte Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'nde gerek tarım ve sanayi gerekse sosyal yaşamda değişim ve gelişme yaşanmak
tadır. Bölgenin sulu tarıma açılmasıyla beraber, sanayide meydana gelen önemli gelişmelerle, 1995 
yılından günümüze, sanayi tesislerinin sayısı 2 katma çıkmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sanayi altyapısında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Mar
din ve Gaziantep'te olmak üzere 2 adet serbest bölge vardır. 2006 yılı itibarıyla 8 organize sanayi böl
gesi tamamlanmış ve 11 organize sanayi bölgesi ise yatırım programına alınmış, yatırım programında 
çalışmaları devam etmektedir. İnşaatı devam eden 4 organize sanayi bölgesinde de üretime geçilmiş 
olup, faaliyetteki organize sanayi bölgesi sayısı 12'dir. Yine, 25 adet küçük sanayi sitesi faal du
rumda ve 12 adet küçük sanayi sitesinin ise yapım çalışmaları devam etmektedir. 

1997 yılında GAP bölgesinde 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işletme sayısı 828, bu işletmelerde 
istihdam edilen kişi sayısı ise 45.317 iken, 2006 yılında işletme sayısı 1.834'e ve istihdam edilen 
insan sayısı ise 81 bine yükselmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda GAP bölgesinden yapılan ihracat düzeyinde 
de artış olmuş, 2001 yılında 708 milyon dolar olan ihracat tutarı 2005'te 2,2 milyar dolara yüksel
miştir. GAP bölgesinden yapılan ihracatın Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı da aynı dönemde 
yüzde 2,3'ten yüzde 3'e çıkmıştır. 2006 yılındaki ihracat tutarı 2,4 milyar dolardır. 

2006 yılı sonu itibarıyla GAP bölgesinde karayolu ağı uzunluğu 35 bin kilometre, bunun 203 ki
lometresi otoyol, 5.900 kilometresi devlet ve il yolu, 507 kilometresi bölünmüş yol ve 28.361 kilo
metresi ise köy yoludur. Türkiye, devlet ve il yolu şebekesinin yüzde 9,2'si, köy yolları şebekesinin 
yüzde 10,1 'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir ve GAP bölgesindeki köylerin yüzde 98'i anayol 
ağına bağlanmış durumdadır. GAP bölgesini Mersin Limanı'na, ülkemizin diğer bölgelerine ve Orta 
Doğu'ya bağlayan önemli bir yol güzergâhı olan 225 kilometre uzunluğundaki Gaziantep-Şanlıurfa 
otoyolunun tamamı, 2007 yılında trafiğe açılmış olacaktır. 

Ayrıca, 2005 yılında programa alınan ve toplam uzunluğu 351 kilometre olan ve Şanlıurfa-Kı-
zıltepe-Silopi bölünmüş yolunda da fiziki gerçekleşme yüzde 23 düzeyine ulaşmıştır. 

Bölgede 2 adet konvansiyonel, 5 adet stol tipi olmak üzere 7 ilinde havaalanı bulunmaktadır. Ay
rıca, Şanlıurfa'da inşa edilen Türkiye'nin en büyük kargo havalimanı olan GAP Uluslararası Havaa
lanı 2007 yılında hizmete açılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde eğitim düzeyi genelde düşük olmakla birlikte, 
çeşitli nedenlere bağlı olarak, özellikle GAP bölgesi göstergeleri daha da düşüktür. Ülke genelinde 
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1985 yılında yüzde 77,4 olan okuryazar oranı, 2000 yılında yüzde 87,3'e yükselmiş, GAP bölge
sinde ise aynı yıllarda okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 56'dan yüzde 73,2'ye ulaşmıştır. 

Projenin başlatılmasından bu yana GAP bölgesinde sağlık hizmetleri önemli ölçüde yaygınlaş
mış olmasına rağmen, sağlık sektörü göstergeleri de hâlâ Türkiye ortalamasının, maalesef, altında
dır. 2006 yılı itibarıyla Türkiye'deki 1.175 yataklı tedavi kurumunun yüzde 6,3'ü Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. GAP bölgesinde yer alan 74 yataklı tedavi kurumunun toplam 
yatak sayısı 9.778'dir. Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre aynı yıl itibarıyla GAP bölgesine bağlı 
9 ilde toplam 717 adet sağlıkevi ve 462 adet sağlık ocağı bulunmaktadır. Bölge genelinde en fazla 
sağlık kurumu bulunan iller, sırasıyla Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'dır. 2002-2007 döneminde 
17 hastane projesi tamamlanarak 1.170 ek yatak kapasitesi oluşturulmuştur. Ayrıca, 14 sağlık ocağı, 
3 sağlıkevi, 1 ağız ve diş sağlığı merkezi ve 1 verem savaş dispanseri hizmete açılmıştır bu dönemde. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Güneydoğu Anadolu Bölgesi kentlerinde içme suyu pro
jeleri hızla tamamlanmaktadır. Kilis İçme Suyu Projesi isale hattı depo ve pompa istasyonu inşaatı 
2005 yılında tamamlanmıştır. Arıtma tesisi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı yüzde 80'dir. Mardin 
Kızıltepe İçme Suyu Projesi isale hattı ve pompa istasyonları inşaatları 2005 yılında ihale edilmiştir. 
Birinci kısımda fiziki gerçekleşme yüzde 99,9; ikinci kısımda ise yüzde 70 düzeyindedir. Siirt Acil 
İçme Suyu Projesi birinci kısmının fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 81 düzeyindedir. İkinci kısım isale 
hattı ve arıtma tesisinin proje yapımı devam etmekte olup, inşaat ihalesi 2007 yılında yapılacaktır. Ga
ziantep Acil İçme Suyu Projesi üçüncü kısım isale hattı pompa istasyonları ve depoların inşaatı ta
mamlanarak 2005 yılı sonunda açılışı yapılmıştır. Ülke genelinde kırsal altyapının tamamlanması 
amacıyla yürütülen KÖYDEŞ projesi çerçevesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne önemli miktarda 
kaynak aktarılmıştır, tahsis edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; GAP illeri, 2005 yılında KÖYDEŞ yatırımlarından yüzde 
16,5; 2006'da yüzde 13,7 ve 2007 yılında da yüzde 14,2 oranında pay almıştır. Tabii, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi, özellikle içme suyu olmayan ünite sayısı bakımından 2005 öncesinde Türkiye'nin, 
maalesef, en kötü durumunda olan bölgesiydi. Sadece Diyarbakır ilinde toplam 1.300 ünitenin sadece 
155 tanesinde şebekeli içme suyu bulunmakta idi ve KÖYDEŞ projesi kapsamında bizim başlatıp ta
mamladığımız ve şebekeli içme suyu getirdiğimiz ünite sayısı 1.180'dir. 

KÖYDEŞ projesiyle birlikte, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 2007 yılı sonu itiba
rıyla, eğer bir imkân varsa -yakında su kaynağı veya getirilebilecek veya sondajla yer altı imkânı 
varsa- onlar tamamlanıyor, çok çok az miktarda kalan ve özel durumları olan yerlerle ilgili olarak da 
çalışma sürüyor. 

Tabii, gerek yol gerek su gerek sağlık gerek eğitim gibi temel hizmetler açısından, 2002-2007 
dönemi, bölge tarihinde eski dönemlerle kıyaslanmayacak kadar, hatta elli yıl, altmış yılla kıyaslan
dığında çok daha iyi bir netice alınmış durumdadır. Biz, böyle bir hizmeti gerçekleştirdiğimiz için de 
Hükümet olarak gerçekten mutluyuz ve kalan hizmetleri de -özellikle sosyoekonomik gelişme ko
nusunda, işsizlikle mücadele konusunda- bundan sonraki süreçte -hem kırsal kalkınma projelerinin 
hayata geçirilmesi hem tarımla ilgili hem sanayiyle ilgili çeşitli projelerin tamamlanıp devreye ko
nulması yoluyla bölgede istihdamın da artacağı kesin bir şekilde önümüzde durmaktadır- tamamla
mak gayreti içerisindeyiz. 

GAP projesinin, bundan sonraki süreç içerisinde de kaynak yaratılmak suretiyle, özellikle sulama 
yatırımlarında alternatif fınans modelleri oluşturulup bunların hayata geçirilmesi ve sulama yatırım-
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lannın yüzde 15 düzeyinden çok daha üst bir düzeye getirilmesi için gayret içerisinde olacağız Hü
kümet olarak, bunun için çalışıyoruz. Gerek GAP Yüksek Kurulu gerekse diğer ilgili bakanlıkların 
tamamı bu konuda fikir birliği içerisindedir ve Hükümetimiz de bu konuda kararlıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben bu duygu ve düşüncelerle, sözlerimin sonunda yüce 
heyetinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Şimdi gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Komisyonlardan istifa tezkereleri vardır, ayrı ayrı 

okutuyorum: 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÖNERGELER 
1.-Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin öner

gesi (4/3) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Dilekçe Komisyonundan istifa ediyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 

08/11/2007 
Hulusi Güvel 

Adana 
2. - İstanbul Milletvekili Mehmet A li Özpolat 'in, İçişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine iliş

kin önergesi (4/4) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum İçişleri Komisyonundan istifa ediyorum. 
Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Ali Özpolat 
İstanbul 

3.- Ankara Milletvekili Hakkı Süha Okay'ın, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine iliş
kin önergesi (4/5) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum, Anayasa Komisyonundan istifa ediyorum. 
Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 

Hakkı Süha Okay 
Ankara 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır; okutuyorum: 
C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
I.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 23 milletvekilinin, madde bağımlılığının nedenlerinin, 

boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak mücadele edilmesi için alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde bağımlılığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençler arasında olmak üzere her

kesi etkileyebilen biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan bir sağlık sorunudur ve son yıllarda gi
derek artmaktadır. 

Ülkemizde lise öğrencilerinin % 19.2'si sigara ve alkol, % 5.7'si sigara ve uyuşturucu, % 5.6'sı 
alkol ve uyuşturucu ve % 4.9'u sigara, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı maddenin üçünü birden kullan
maktadırlar. 

1. Madde bağımlılığının boyutlarına yönelik durum tespiti yapmak, 
2. Madde bağımlılığının önlenmesine yönelik uygulama metotlarını ortaya koymak, 
3. Başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun madde bağımlılığı ile mücadele konusunda 

bilinçlenmesini sağlamak, 
4. Sağlıklı toplum hedefinde tüm tarafları harekete geçirmek, 
5. Aile içi iletişimi artırıp, bu iletişimi canlı tutarak sorunun çözümüne anne ve babaların katı

lımını sağlamak, 
6. Gençleri madde bağımlılığından uzak tutmanın yollarını göstermek ve sağlık bilinci gelişmiş 

toplumsal bir altyapı hazırlamak amacıyla Anayasamızın 98'inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 
105'inci maddeleri gereğince bir Araştırma Komisyonunun kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

1 - Necdet Ünüvar 
2- Ayhan Sefer Üstün 
3- Agâh Kafkas 
4- Mithat Ekici 
5- Selma Aliye Kavaf 
6- Hamza Yerlikaya 
7- Murat Yıldırım 
8- Cahit Bağcı 
9- Fatma Salman Kotan 

10-Hasan Ali Çelik 
11- Abdül kadir Aksu 
12- Ayşe Türkmenoğlu 
13- AlevDedegil 
14- Mustafa Ataş 
15-AliÖztürk 
16- Rüstem Zeydan 
17- İsmail Bilen 
18- Hüsnü Ordu 
19- Harun Tüfekçi 
20- Mehmet Danış 
21- Polat Türkmen 

(Adana) 
(Sakarya) 
(Çorum) 
(Denizli) 
(Denizli) 
(Sivas) 
(Çorum) 
(Çorum) 
(Ağrı) 
(Sakarya) 
(İstanbul) 
(Konya) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Konya) 
(Hakkâri) 
(Manisa) 
(Kütahya) 
(Konya) 
(Çanakkale) 
(Zonguldak) 
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22- Zekeriya Aslan (Afyonkarahisar) 

23- Ali Küçükaydın (Adana) 

24- Ahmet Koca (Afyonkarahisar) 
Gerekçe: 

Madde bağımlılığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençler olmak üzere herkesi etkile
yebilen biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan bir sağlık sorunudur. Bu sorun özellikle kentsel nü
fusun artışı ve kente gelen gençlere madde kullanımına hayır diyebilecekleri ve onları spor ve kültürel 
etkinliklere yönlendirecek uygun imkânların sağlanamaması nedeniyle son yıllarda artmaktadır. 
Madde bağımlılığı sahte iyi oluş hali veren bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması 
sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara rağmen madde alınımının devam etmesi 
ve madde alma isteğinin durdurul amaması durumudur. Bağımlılık, kullanılan maddenin özelliklerine 
göre değişen bir süreç sonucunda ortaya çıkar. 

Madde kullananların yaklaşık % 75'i, 20 yaşından önce madde kullanmaya başlamaktadırlar. 
Ülkemizde değişik bölge ve kentlerde yapılan çalışmalarda; 

• İlköğretim öğrencileri arasında yaşamı boyunca en az bir kez tütün kullananların oranının 
yüzde 16,1 olduğu saptanmıştır. Bu oran alkol için yüzde 15,4, uçucu ve uyuşturucu maddeler için 
yüzde 1,7'dir. 

• Ortaöğretimde yaşamı boyunca en az bir kez tütün kullanımı yüzde 55,9, alkol kullanımı yüzde 
45, esrar kullanımı yüzde 4, uçucu madde kullanımı yüzde 5,1, eroin ve ekstazi kullanım yaygınlığı 
yüzde 2.5'tir. Özel okulda okuyanlarda madde kullanım riski devlet okulunda okuyanlara göre daha 
yüksek bulunmuştur. 

• Ortaöğretim kurumlarına devam eden 15-16 yaş grubundaki öğrencilerin yaklaşık yarısı tütün 
ve alkol deneyimleri olduğunu ifade etmiştir. Esrar kullanımı yüzde 4, uçucu maddeler için yüzde 4, 
anabolik steroidler için yüzde 3, sakinleştiriciler için yüzde 3 ve ekstazi için yüzde 2'dir. Hâlen kul
lanım ise tütün için yüzde 18, alkol için yüzde 20, uçucu madde için yüzde 2 ve diğer maddeler için 
yüzde l'dir. 

• Ortaöğretim kurumlarına devam eden gençlerin hâlen sigara kullanma yüzdeleri 15,6 (Er
keklerde yüzde 21,8 ve kızlarda yüzde 7,5), son bir ayda en az bir defa alkollü içki içme yüzdesi 
16,5 (erkeklerde yüzde 31,5 ve kızlarda yüzde 10,6) ve son üç ay içinde uyuşturucu/uyarıcı madde 
kullanma yüzdesi 2,9 (erkeklerde yüzde 4,3 ve kızlarda yüzde 1,0) olarak bulunmuştur. 

• Lise ikinci sınıf öğrencisinden yüzde 2,5'i yaşam boyu en az bir defa ekstazi kullandığını be
lirtmiştir. Bu araştırmada ilk olarak ekstazi kullanma yaşı 13,4±1,9 olarak bulunmuştur. 

• Üniversitelerin birinci sınıf öğrencileri arasında yapılan bir çalışmada en az bir defa sigara kul
lanma yüzde 57,8 ve hâlen kullanma yüzde 22,5; en az bir defa alkol içme yüzde 47,2 ve hâlen içme 
yüzde 22,9 ve madde kullanmayı deneme yüzde 3 ve hâlen kullanma yüzde 0,6'dır. 

• Ceza infaz kurumlarında kalan çocukların hayatının bir döneminde sigara kullanma yüzdesi 
40,2, alkollü içki içme yüzdesi 4,1, tiner/bali/uhu gibi uçucu maddeler kullanma yüzdesi 3,3, uyuş
turucu/keyif verici madde kullanma yüzdesi 7,9, sigara, alkol, uçucu madde ve/veya uyuşturucu mad
delerden iki veya daha fazlasını kullanma yüzdesi 32,3 ve hiç birini kullanmadığını belirtme ise 
yüzde 12, l'dir. 
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Bu verilerle, Türkiye'de madde kullanım eğilimleri açısından; gençler önemli bir risk grubunu 
oluşturmaktadır. Bu nedenle gençlerin madde kullanımı davranışlarını önleme ve koruma açısından 
bütüncül bakış ve ele alış gerekmektedir. 

Madde kullanımı, ortaya çıkardığı sonuçlar nedeniyle sadece kullanan kişiyi etkilemekle kal
mayıp başta yakın çevresi olmak üzere toplumun bütün kesimlerine değişik biçimlerde yansıyarak 
ülkemizin önemli sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir. 

Çocuklarımızı madde kullanımından korumak ancak onları sorumluluklarının bilincinde olan, 
sorunlarına çözüm getirebilen, özgüven ve bağımsızlık duygulan gelişmiş bireyler olarak yetiştir
memize bağlıdır. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

2.- Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur ve 23 milletvekilinin, bitkisel yağlar, zeytin ve zeytinyağı 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz, bitkisel yağ, yağlı tohumlar, zeytin ve zeytinyağı konusunda üretimden tüketime, zin

cirin tüm halkalarında, çözüm bekleyen ağır ve acil sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu so
runların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılma
sını arz ederiz. 25.10.2007 

1-A. Edip Uğur 
2- Ayhan Sefer Üstün 
3- Agâh Kafkas 
4- Selma Aliye Kavaf 
5- Mithat Ekici 
6- Murat Yıldırım 

7- Ali Küçükaydın 
8- Cahit Bağcı 

9- Fatma Salman Kotan 
10-Hasan Ali Çelik 
11- Hamza Yerlikaya 
12- Abdülkadir Aksu 
13- Ayşe Türkmenoğlu 
14- Alev Dedegil 
15-Mustafa Ataş 
16-AliÖztürk 
17- Rüstem Zeydan 
18- İsmail Bilen 
19-Hüsnü Ordu 

(Balıkesir) 
(Sakarya) 
(Çorum) 
(Denizli) 
(Denizli) 
(Çorum) 

(Adana) 
(Çorum) 

(Ağn) 
(Sakarya) 
(Sivas) 
(İstanbul) 
(Konya) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Konya) 
(Hakkâri) 

(Manisa) 
(Kütahya) 
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20- Harun Tüfekçi (Konya) 

21 - Polat Türkmen (Zonguldak) 

22- Mehmet Daniş (Çanakkale) 

23- Zekeriya Aslan (Afyonkarahisar) 

24- Ahmet Koca (Afyonkarahisar) 

Gerekçe: 
Dünyada yağlı tohum üretimi son 10 yılda 275 milyon tondan 397 milyon tona yükselirken, 

dünyada tarımın uğradığı değişim ve dönüşüm ülkemizde maalesef tam fark ve idrak edilemediğin
den, gelenekseliyle devam etmeye çabalamaktadır. 

Son on yılın yağlı tohum üretimine baktığımızda; 1996 yılı 2 milyon ton, 2006 üretimimiz 2,3 
milyon ton olmuştur. İçinde bulunduğumuz yılda kuraklık nedeni ile beklenen rekolte en iyimser 
tahmin ile 1.950 milyon tondur. 

Dünyada yağlı tohumlu bitkilerin 10 yılda % 44 artışına karşılık, ülkemizde ciddi bir potansi
yel olmasına rağmen yağlı tohumlularda üretim artışının olmayışını çok iyi irdelemek gerekmekte
dir. 

1996-2006 yıllarında yapılan ve giderek yükselen yağ, yağlı tohum ve küspe ithalatı bunu açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Ülkemizin 1997 yılı yağlı tohum ve türevleri ithalatı 681 milyon dolar, 2006'da ithalata ödedi
ğimiz döviz %120 artarak 1,5 milyar dolara ulaşmıştır. 

Biyodizel kullanımı ülkemizde de başlamıştır. Bitkisel yağ tüketiminin artması, ülkemizin yağlı 
tohum ihtiyacını artırmıştır. 

İhtiyacımız olan yağın yüzde 70'ini ithalat yoluyla karşılamak zorunda kaldığımızı düşünürsek, 
ödediğimiz bu fatura, tedbir almadığımız, yağlı tohum üretimini artırmadığımız takdirde çok büyük 
rakamlara ulaşacaktır. 

Öte yandan dünyada ve ülkemizdeki zeytin ağaç sayıları tahmini olarak verilmiş, zeytin yetiş
tirilen bölgeler belirtilmiş, ülkemizde yaklaşık 400 bin ailenin geçimine zeytincilik sektörünün katkı 
sağladığı ifade edilmiş, zeytin yağının sağlıklı beslenme noktasında besin değerinin önemi üzerinde 
durulmuş, ancak ülkemizde zeytin ve zeytinyağı üretiminde ve tüketiminde henüz istenen noktaya 
ulaşılamadığı, zeytin ve zeytinyağı üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte pek çok sorun ya
şandığı vurgulanmıştır. 

Sektör önemli sorunlar yaşanmaktadır. Şöyle ki; 
Zeytin ve zeytinyağı üretiminde diğer ülkelerin çok gerisinde kalınmıştır. Ülkemizde ürün alı

nan zeytin ağaç sayısında her yıl artış olmasına karşın zeytin üretim miktarında yıldan yıla farklılık
lar yaşandığı, bu olumsuzluğun zeytinyağı üretimine yansıdığı görülmektedir. 

Pazarlama ve taban fiyatı sorunları ile karşı karşıya kalınmış, sektördeki belirsizliğin tüketimi 
etkilemesi sonucu yeterli üretim ve pazarlama yapılamamaktadır. 

Sağlık açısından son derece faydalı olan zeytinyağının üretilen diğer yağlar ile rekabet ortamı 
da bulunmadığından zeytinyağı sektörü ekonomide istenen yere ulaşamamaktadır. 

Netice olarak bitkisel yağ, zeytin ve zeytinyağı sektöründe ülkemiz, üretimden tüketime kadar, 
burada dercedilemeyen acil ve ağır sorunlarla karşı karşıya bulunduğundan, konunun Türkiye Büyük 
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Millet Meclisinde kurulacak bir meclis araştırma komisyonu tarafından bütün boyutlarıyla incelen
mesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi hayati önem arz etmektedir. 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

3.- İstanbul Milletvekili Halide încekara ve 22 milletvekilinin, uyuşturucu bağımlılığının toplum 
üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İnsanların çağlar boyunca üzerinde anlaştığı en önemli konu, çocukların, toplumların geleceği 
olduğu gerçeğidir. Fakat bu gerçek, dünyada önlenemez şekilde varlığını devam ettiren uyuşturucu 
madde kullanımıyla tehlikeye girmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yirminci asrın son ya
rısından itibaren uyuşturucu madde kullanım oranı giderek artmış, bununla birlikte uyuşturucu kul
lanma yaşı da gittikçe düşmüştür. Evrensel bir sorun olan madde bağımlılığı, sorunlu aile yapısı, 
bireyin yalnızlaşması, arkadaş ve çevre faktörlerinin olumsuz yansıması ve dünyadaki artışın para
lelinde, ülkemizde de varlığını yıllardan beri sürdürürken, bununla yapılan kararlı mücadele artarak 
devam etmektedir. 

Gençliğimizi tehdit eden bu sorunun köklü çözümü ise bireysel çabaların yanında iktidar ve mu
halefet partilerinin ortak çalışmalanyla birlikte, okul-aile işbirliği ve tüm sivil toplum kuruluşlarının 
desteğiyle gerçekleştirilebilecektir. Uyuşturucunun gençler, aileler ve toplum üzerindeki etkilerinin 
araştırılıp, konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınıp uygulanması amacıyla, Anayasa'nın 98'inci, İçtü
züğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

1- Halide İncekara 
2- Ayhan Sefer Üstün 
3- Selma Aliye Kavaf 

4- Mithat Ekici 
5- Mustafa Ataş 
6- Murat Yıldırım 

7- Agâh Kafkas 
8- Ahmet Koca 
9- Fatma Salman Kotan 

10-Hasan Ali Çelik 
11-Abdülkadir Aksu 
12- Hamza Yerlikaya 
13- Ayşe Türkmenoğlu 
14- AlevDedegil 
15- Rüstem Zeydan 
16-AliÖztürk 
17- Hüsnü Ordu 
18- İsmail Bilen 

(İstanbul) 
(Sakarya) 
(Denizli) 

(Denizli) 
(İstanbul) 
(Çorum) 

(Çorum) 
(Afyonkarahisar) 

(Ağrı) 
(Sakarya) 
(İstanbul) 
(Sivas) 
(Konya) 
(İstanbul) 
(Hakkâri) 
(Konya) 
(Kütahya) 
(Manisa) 
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19-Harun Tüfekçi (Konya) 
20-Polat Türkmen (Zonguldak) 

21 - Mehmet Daniş (Çanakkale) 

22- Zekeriya Aslan (Afyonkarahisar) 

23- Ali Küçükaydın (Adana) 
Gerekçe: 
BM Uyuşturucu Kontrol Programı'nın (UNDCP) tahminlerine göre, dünyada 180 milyon uyuş

turucu bağımlısı bulunmakta, bunların 144 milyonu esrar kullanmaktadır. Avrupa'da uyuşturucunun 
en az kullanıldığı ülkeler arasında yer almamıza rağmen, yapılan araştırmalar ve uzmanların yo
rumları, uyuşturucu kullanma oranının dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yirmi yılda arttığını 
ortaya koymaktadır. Dünyadaki ve ülkemizdeki artış, devletimizin uyuşturucuyla mücadelesindeki 
kararlılığını da arttırmıştır. 2007 yılı itibarıyla ülkemizde 8 ilde özel ve kamuya ait 15 adet madde ba
ğımlılığı tedavi merkezi bulunmaktadır. 

Amatem'den alınan verilere göre, 2006 yılında toplam 2.853 madde bağımlılığı tedavisi baş
vurusu olmuştur. Daha önce tedavi görenlerin % 50'si son 8 ay içerisinde, % 68'i 12 ay içerisinde, 
% 85'i ise 24 ay içerisinde daha önceden tedavi gördüklerini belirtmişlerdir. Yaşam biçimine bakıl
dığında, hastaların % 89'unun ebeveynleriyle yaşadıkları belirlenmiştir. Fakat aileler bu durumu 
ancak iki yıl sonra öğrenmektedirler. Başvuranların % 28,2'sinin düzenli işi varken % 53,1 'inin işsiz 
olduğu saptanmıştır. Bu kişilerin % 40'ı eroin, % 36,7'si esrar, % 10,3'ü (tiner ve bali gibi) uçucu 
maddeler ve % 3,8'i extacy nedeniyle başvurmuşlardır. 

Uyuşturucuya başlama yaşının ülkemizde son beş yılda ağırlıklı olarak 12 yaşına kadar düştüğü 
gözlenmektedir. Uyuşturucu madde kullanımının temel sebepleri ise bilgisizlik, özenti, merak, bozuk 
çevre, sağlıksız bir aile ve manevi boşluk olarak gösterilmektedir. 

Uyuşturucu madde tüketiminin aynı zamanda terör örgütlerinin de parasal kaynağını oluştur
duğu bilinen bir gerçektir. İçişleri Bakanlığı Araştırma Ve Etütleri Merkezi'nden elde edilen bilgiye 
göre, 2002 ve 2006 yılları arasında Türkiye'de yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK'nın uyuş
turucu kaçakçılığı yapmaya devam ettiği ortaya çıkmıştır. Yapılan tahkikatlar ve alman bilgilerle 
PKK'dan başka ASALA, TKPL/ML ve DHKP/C gibi terör örgütlerinin de faaliyetlerini finanse 
etmek amacıyla uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı belirlenmiştir. Bu nedenle, uyuşturucu ve terör 
birbiriyle ayrılmaz parçalar olarak düşünülüp, global bir mücadele için her iki alanda da yakın bir iş
birliği sağlanmalıdır. 

Birleşmiş Milletler, Uyuşturucu Raporu'nda, Türkiye'nin 2004 yılından itibaren uyuşturucu ko
nusundaki kararlı mücadelesini takdir ederken, Türkiye'de uyuşturucu yakalamalarındaki artışın bir
çok ülkeye örnek olması gerektiğini vurgulamıştır. 

Sadece bireyi değil, bir virüs gibi toplumun tamamını zehirleyen ve tedavi maliyeti önlem ma
liyetinden fazla olan uyuşturucu madde bataklığının kurutulması, toplumun tüm fertlerinin bilin
çlendirilmesi ve topyekün bir mücadeleyle sağlanacaktır. 

Bu bağlamda, gençleri tehlikeye sürükleyen, aileleri ve toplumumuzu tedirgin eden bu sorunun 
çözümü ve gerekli işbirliğinin sağlanması için TBMM tarafından geniş kapsamlı bir Meclis araştır
ması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön 
görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 
VI.- ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralama ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile 13/11/2007 Salı günkü 

birleşimde sözlü sorulardan sonra, diğer denetim konularının görüşülmeyerek, kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşülmesine ve 14/11/2007 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No: 15 Tarihi: 13.11.2007 

Danışma Kurulunun 13.11.2007 Salı günü yaptığı toplantıda; Gündemin "Kanun Tasarı ve Tek
lifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 15,22,28,26,25 ve 27'nci sıralarında yer alan 
35,46, 52, 50,49 ve 51 sıra sayılı kanun tasarıları ve teklifinin sırasıyla bu kısmın 1,2,3,4,5 ve 6'ncı 
sıralarına alınması ve diğer kanun tasan ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, Genel 
Kurulun 13.11.2007 Salı günü 15.00-24.00, 14.11.2007 Çarşamba günü 14.00-24.00 ve 15.11.2007 
Perşembe günü 14.00-19.00 saatleri arasında çalışması, 13.11.2007 Salı günkü Birleşimde sözlü so
rulardan sonra, diğer denetim konularının görüşülmeyerek, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi 
ve 14.11.2007 Çarşamba günü sözlü sorulann görüşülmemesinin Genel Kurulun onayına sunulması 
uygun görülmüştür. 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Mustafa Elitaş Kemal Anadol 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Oktay Vural Selahattin Demirtaş 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Demokratik Toplum Partisi Grubu 

Başkanvekili Başkanvekili 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Lehte mi, aleyhte mi? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Aleyhte. 
BAŞKAN - Aleyhte söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Macit. 
Buyurunuz efendim. 
Süreniz on dakikadır. 
HASAN MACİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selam

lıyorum. 
Değerli arkadaşlar, her sah günü geldiğinde, mutlaka bir Danışma Kurulu önerisiyle karşı kar

şıya geliyoruz ve Meclisin çalışmasıyla ilgili nasıl bir program yapacağımızı artık belirleyemez olduk. 
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Ne yazık ki, Danışma Kurulu önergesinde teklif edilen çalışma düzeni de halkın gerçek gündemiyle 
ilgisi olmayan birtakım yasaların getirilmesi ve Meclisin denetim yetkisini azaltan bir anlayışla gel
diği için açıkçası, denetim yetkisinden mahrum bir Meclisin doğru çalışmayacağını düşünerek kay
gılanıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, halkın gerçek gündemi burada tartışılmadığı sürece, halkımızın sıkıntılarına 
çözüm bulmak için burada halkın temsilcileri tarafından tartışma ve çözüm üretilmediği sürece, kor
karım, başka yönlere doğru hak arama veyahut da çözüm üretmeye doğru gidilir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, "denetim" dedik. Milletvekillerinin en doğal hakkı olan ve öğrenmek iste
diği, kafasında oluşan bazı sorularıyla ilgili Sayın Hükümet yetkililerine sorduğu sorularda, ne yazık 
ki, bir karartmanın uygulandığını ve sorulara yanıt verilmediğini görüyoruz. Açıkçası, benim sor
muş olduğum dört tane sorumun yasal süresi içerisinde yanıtlanmaması ve bundan sonra da yanıtla-
nacağıyla ilgili bir belirti görülmemesi, burada denetim yetkisinin karartıldığını düşünüyorum. 

Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı, biraz önce, burada, Bakanlığının uygulamalarıyla ilgili söz etti. 
Ama, benim, Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanımıza Bakanlığının uygulamalarıyla ilgili sormuş ol
duğum iki tane sorum vardı. Birisi, kuraklık nedeniyle Trakya'daki ayçiçeği üreticisinin uğramış ol
duğu mağduriyetin nasıl giderileceğiyle ilgili Hükümetinizin ve Bakanlığınızın alacağı önlemlerin 
neler olduğunu sorduk. Ne yazık ki bugüne kadar, iki ayı geçmiş bir süre olduğu hâlde, yanıt gelmedi. 

Değerli arkadaşlar, 1 milyar dolar yıllık sıvı yağ ithalat kaynağı aktarılan Türkiye'nin, ayçiçe-
ğiyle ilgili sorunları çözmek, ayçiçeği üretimini artırmak için önlem almayacak, bunlar konuşulma
yacak da neler konuşulacak? 

Değerli arkadaşlar, bir diğer sorum: Toprak Mahsulleri Ofisiyle ilgili, Dahilde İşleme Rejimi'yle 
ilgili hangi firmalara, ne kadar mal satıldığını ve bu verilen malların hangi fiyatla verildiğini, daha 
sonra Dahilde İşleme Rejimi'yle ilgili bu firmaların kapatma işlemini yapıp yapmadıklarıyla ilgili, 
yapmamışlarsa hangi cezai müeyyidelerin uygulandığıyla ilgili bir sorum vardı. Ne yazık ki şu ana 
kadar Sayın Bakan bu soruya da yanıt vermemiştir. 

Değerli arkadaşlar, kapatma işlemi yapmayan firmalar acaba korunuyor mu? Acaba devletin 
vergilerinden kaynaklanan bu kapatma işleminden dolayı ucuz mal alan firmalar korunuyor mu? 
Açıkçası bu sorularıma yanıt alamadığım sürece, ben, bu tür firmalar var ise korunduğu kaygısına ka
pılıyorum ve fakir fukaranın, Sayın Başbakanın deyimiyle, garip gurabanın hakkının bu firmalara peş
keş çekildiğini düşünüyorum. 

Sayın Bakan buradalar, o nedenle ben bu konuları gündeme getirdim. Biraz önce kendisi des
teklemelerle ilgili çok güzel açıklamalar yaptılar. Elbette ki Hükümet ve bakanlar konularıyla ilgili 
çalışmaları yapacaklar, bu onların görevleridir, ama Sayın Bakana şunu da sormak istiyorum: Sayın 
Bakan, 2007 yılında hayvansal desteklemelerden 1 kuruş ödediniz mi acaba çiftçimize? 

Değerli arkadaşlar, ilk defa bu yıl kuraklıktan dolayı süt fiyatları artarken, sağmal hayvanların 
kasaba gittiği yaşanıyor. Niçin acaba? Sağmal hayvanlann kasaba gönderilmesinde niçin böyle süt 
fiyatları artarken bir süreç işleniyor? Ne yazık ki, değerli arkadaşlar, bugün -bu yıl- hayvan üretici
lerimiz kışlık gereksinimlerini karşılayamadıkları için, paraları olmadığı için kışın karşı karşıya ka
lacakları kötü durumu önlemek için, bugün, sağmal hayvanını ne yazık ki kasaba gönderiyor. Ama, 
bir de bakıyoruz, Tarım Bakanımızın değişik basın organlarında çıkan "Ne yazık ki bazı çevreler yay
gara koparacak, ama biz damızlık ithalatı yapacağız." açıklamaları var. Değerli arkadaşlar, yazıktır, 
günahtır. Bugün çiftçimizin elindeki damızlık ne yazık ki satılamıyor. Ne yazık ki, çiftçimiz, elinde 
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birinci sınıf damızlıklarını satamaz iken, Amerika Birleşik Devletleri'nden damızlık ithali yapıyoruz. 
Ne yazık ki, deli dana hastalığının 2005 yılında görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle 
bir ithalat yapılması son derece yanlıştır diye düşünüyorum. 

Deli dana hastalığı hayvanlardan insanlara geçen ölümcül bir hastalıktır ve canlı hayvanda teş
his edilemediği için, deli dana hastalığının görüldüğü olay tarihinden sonra on yılı aşkın bir süre 
takip edilir ve tekrar nüksetmediği zaman bu hastalığın yok olacağı kanaatine varılır. Ne yazık ki, 
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2005 yılında görülen bu hastalık ve yıl 2007. Buradan damızlık 
düve ithal etme kararının son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, ihtiyaç var, deniyor. Peki, ihtiyaç var da et fiyatları niçin artmıyor? Süt fi
yatları bu birkaç ay dışında niçin artmıyor? Demek ki Türkiye'nin gereksinimi olan tüketimi, et ve 
süt ihtiyacını bugün Türkiye, Türk hayvancısı karşılamaktadır. 

Sayın Bakanıma sorduğum soruların birisinde de şu vardı: Damızlık düve ihtiyacı olan firma
lar ile Türkiye Damızlık Yetiştiricileri Birliğinin yönetimini bir araya getirerek bir çözüm sağlaya
bildiniz mi, sağladınız mı? Ne yazık ki, böyle bir çözümün de olmadığı ve iki kurumun da 
yetkililerinin bir araya getirilerek böyle bir çözüm noktasında hakem rolü oynamadığını da görüyo
ruz. 

Değerli arkadaşlar, bir diğer konu, Et ve Balık Kurumlarının açılması, işletmeye devam ettiril
mesi son derece yerinde bir karardır, teşekkür ediyoruz. Ama, geçen hafta Ağrı'da iken, Ağrı halkı
nın bir şikâyeti vardı "Et ve Balık Kurumunda çalışan insanlarımız, söz verildiği hâlde, tekrar 
açıldığında işe alınmadılar ve ne yazık ki, burada çalışan insanlar bu işi bilmeyen, başka illerden ge
tirilen insanlar." diye bir serzenişleri vardı. Niçin acaba Et ve Balık Kurumunda daha önce çalışan, 
uzmanlaşmış insanlarımız burada çalışma olanaklarından mahrum edildi de, başka birileri, daha yeni, 
acemi olan insanlar alındı? Burada da bir kayırmacılık mı söz konusu oldu diye, açıkçası kaygılarım 
var. 

Değerli arkadaşlar, bugün, Türk halkının gündeminde işsizlik var. Ne yazık ki, insanlarımız, iş
sizlikten, evine ekmek götürememekten sızlanmaktalar ve gerçekten zor durumdalar. Bugün, TÜİK 
rakamlarında her ne kadar olumluya doğru bir gidiş yansıtılmaya çalışılmış olsa da, 2006 yılına göre 
gençlerimizdeki işsizlik oranının ciddi bir şekilde arttığını, üniversiteden mezun olan gençlerimizin 
bir yıl içerisinde ciddi bir şekilde işsiz konumuna düştüğünü TÜİK rakamlarına göre tespit etmek 
mümkündür. 2006 yılında gençlerimizin işsizlik oranı yüzde 17,1 iken, değerli arkadaşlar, 2007 yı
lında bu oranın yüzde 18,6 olduğunu TÜİK rakamlarından görüyoruz. 

Biz, Parlamento olarak, halkın temsilcileri olarak işsizlik sorununu burada çözmeyeceğiz, ko
nuşmayacağız da neyi konuşacağız arkadaşlar? 

Değerli arkadaşlar, gene işsizlik konusunda, OECD ülkelerinin içerisinde, kadın işsiz bazında, 
işsizi en çok artan ülke Türkiye olarak görülüyor. Daha önce, Türkiye'deki kadın işsizlerimizin sa
yısında ciddi bir şekilde artışı TİSK'in rakamlarından görüyoruz ve 17'nci sıradan 6'ncı sıraya doğru 
yükseldiğini görüyoruz. Yani, kadınlarımızdaki işsizlik oranının yüzde 10'lara doğru çıktığını, ne 
yazık ki, TİSK'in rakamlarından öğrenmiş bulunuyoruz 

Değerli arkadaşlar, gelin, Türkiye'nin gündemini konuşalım; gelin, Meclisin denetim mekaniz
masını işletelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Macit, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
HASAN MACİT (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, biz bu konulan konuşmaz isek, bu konuların, bu sorunların çözümünü bul

maz isek, umarım yarın çok geç olmaz. 
Meclisimiz Plan ve Bütçe Komisyonunda bir bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba

kanlığımızın verileri geçen gün görüşüldü. Değerli arkadaşlar, 2006 yılında 18 milyar YTL olan açık 
2007 yılında 26,4 milyar YTL'ye çıkmıştır. Bu, yanlış yönetimden ve yönetimde eksikliklerden ve
yahut da öngörünün yanlış yapılmasından kaynaklanan bir artıştır. 

Daha konuşulacak sorunlar, daha konuşulacak konular çok fazladır. Gelin, halkın gündemini il
gilendiren sorunları konuşalım ve onlara çözüm bulalım diye düşünüyorum. Bu nedenle Danışma 
Kurulu önerisinin aleyhinde olduğumu belirtiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Macit. 
Şimdi, aleyhte, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. 
Buyurunuz efendim. 
Süreniz on dakikadır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, süreyi yeniden başlatırsanız memnun olurum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulu raporu üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Değerli milletvekilleri, maalesef, geçen hafta, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, o kadar, bir 

çiftlik yönetiminde gösterilemeyecek derecede basiretsiz bir yönetim gösterildi ki, yani ben bir Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi olduğum için utandım. Bakın, konuyu size aktarayım. 

Nükleer enerji konusunda bir kanun getirilmişti. Cumhurbaşkanı o Kanun'un 5, 6, 7'nci mad
delerini veto etmişti. Burada, tutuldu, bütün maddelerin görüşülmesi oya sunuldu. 

Ben, Anayasa'nın 89'uncu maddesine göre bunun mümkün olmadığını, değişen 89'uncu mad
deye göre bunun ancak değişen maddelerinin görüşüleceğini, komisyonun da bunu yanlış yaptığını 
söyledim. Maalesef, Meclisi yöneten Başkan bu düşüncelerimizi nazara almadı. 

Ama, bakın, bu 89'uncu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2001 yılında müzakeresi 
sırasında AKP Grubu adına söz alan Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın grup adına yaptığı konuş
mada söylediği aynen şu: ".. .yeni düzenlemeyle sadece geri gönderilen madde ve maddeler görüşü
lecek. .." Sadece geri gönderilen madde ve maddeler görüşülecek. 

Şimdi, ben bunu söyledim. İç Tüzük'ün 35'inci maddesinin son fıkrası da aynı hükmü getir
miştir. O zamanki bakan -zaten bu bakanların bir şeyden haberleri yok. Çıktılar, işte sıralar bomboş-
dedi ki: "Kamer Genç bu İç Tüzük'ü bilmediği için burada yalan söylüyor." 

Ben de Sayın Başkana dedim ki: "Sayın Başkan, benim ismimden bahsedilmek suretiyle... Gün
dem dışı söz istiyorum." "Efendim, sana söz vermiyorum. Zaten sen Tüzük'ü ayaklar altına alıyor
sun." dedi. "Yahu" dedim ki: "Sayın Başkan, böyle konuşulmaz. Lütfen, bana..." "Senin bu 
konuşman üzerine..." Bunların hepsi tutanaklarda var. "Sataşmadan söz istiyorum." "Çık dışarı! Seni 
atıyorum dışarı." dedi. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, çiftliğinizdeki kâhyayı bile atamazsınız. Ondan sonra, bu söz
ler. .. "İlle atın, atın dışarıya." dedi. Bir Meclis Başkan Vekilinin bir milletvekiline "atın dışarı" de-
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mesi mümkün değildir. "İç Tüzük'ün 65'i" diyor. 65'te de "düzeni sağlar" diyor. Gerçi, 161 ve 
163'üncü maddede geçici çıkarma cezası vardır, ama bunun şartlan vardır. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, tabii, basının bir kısmı da "Kamer Genc'i Meclis Başkanı kovdu." 
diye başlık attılar. 

Şimdi, ben, özellikle muhalefet partili milletvekillerine de hakikaten serzenişte bulunuyorum. 
Yani, bir milletvekili, burada, bir iktidar partisi Başkan Vekili tarafından veya Meclisi yöneten Baş
kan tarafından bu kadar ağır, tutarsız, gerekçesiz, âdeta eşkıyavari bir davranış biçimiyle eğer dışa
rıya atılmaya kalkılırsa, hiç olmazsa burada bir dayanışma örneği olarak ötekilerin sahip çıkması 
lazım; çıkılmadı. İnanınız ki, millet de o kadar... "Efendim, Kamer Genc'i dışan attılar." Yok, atıl
madık, kovulmadık. 

Ama, ben şimdi Sayın Meclis Başkanı Koksal Toptan'a soruyorum: Sayın Başkan, bu kürsüde, 
bu Meclisi yönetecek insanlara karşı, bizim İç Tüzük'e ve Anayasa'ya uygun olarak yaptığımız ça
lışmalarımızı engelleyen yönetime karşı bir tedbir alacak mısınız, almayacak mısınız? Eğer almaya-
caksanız, o zaman sizin de ondan bir farkınız yok. Zaten onlar sizin adınıza bu Meclisi yönetmeye 
kalkıyor, geliyorlar. Lütfen, şu Meclisin yönetiminde dürüstlük çok önemlidir arkadaşlar. 

Şimdi, yine zaman zaman belli başlı Meclis başkan vekillerinin bazı uygulamalarını size söyle
yeyim. Efendim, bakıyorlar, orada, sırada oturuyorsam "söz isteyen var" diyorlar. Bazen böyle şa
şırtmak için çıkıyorum oraya, bakıyorlar ki "Efendim, söz isteyen yok." Hatta geçen bir şeyde, bakan 
çıktı konuştu, İç Tüzük'e göre "son söz milletvekilinin" diye ben söz istedim. "Yok efendim, vermem 
sana" dedi. Yahu kardeşim burası... Nasıl veremezsin yani... Ondan sonra... Sonra ben tabii ısrar 
edince, ondan sonra da tuttu sözü başkasına verdi, vay efendim başkalan istemiş... 

Değerli milletvekilleri, bu kürsüyü yönetecek insanların güven vermesi lazım milletvekillerine. 
Bu güven verilmezse, burada her zaman her türlü haksızlıklara karşı biz de hakkımızı korumasını bi
liriz ve bu güveni vermek de iktidar partisinin görevidir. İktidar partisi burada 340 milletvekiline gü
venerek, yani burada bizim tek kişi olduğumuza da, ondan sonra gözüne kestirerek, keyfî hareket 
edemez. Ederseniz, bizim burada zaten halk sesimizi duyuyor. Sokağa sizi çıkarmazlar, gezdirmezler. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, tabii, maalesef, muhalefet partileri de iktidar partisine çok büyük 
destek veriyorlar. Hemen her salı günü bir Danışma Kurulu raporu geliyor. Efendim, hemen... Bence 
bu, daha şimdiye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinde görülen bir muhalefet biçimi değil. Getir
sin AKP kendi grubunun önerilerini, ondan sonra burada kendileri tartışsınlar, kendileri oy verebi
lirler. Ama, siz, şimdi kaç... Burada şimdi, aşağı yukarı üç buçuk aydır görev yapıyoruz, bir araştırma 
önergesi kabul edilmedi. AKP İktidarı zamanında yapılan bunca soygunlara, istismarlara karşı bir tane 
soruşturma önergesi kabul edildi mi? Yapılan birsürü haksızlık var, ihalelerde yapılan birtakım yol
suzluklar var, soru soruyoruz, sorumuza cevap verilmiyor. Mesela, geçenlerde söyledim, Kütahya 
Şeker Fabrikası bir AKP'li gruba 2003 yılında 23 milyon dolara ihale ediliyor. İhale aşamasında, 112 
dönümlük arazi Türkiye Şeker Fabrikalarına ait, bu şeker fabrikasını aldıktan sonra -zaten, o seneki 
kârı da 11 trilyon lira, ki 10 milyon doları da öyle düşerseniz, 11 milyona dönüyor- tutuyorlar ta
puda, esas, daha Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünün mülküyken, onun hiç muvafakati 
alınmadan Kütahya Şeker Fabrikalarına geçiriyorlar. Böyle olur mu! Yani daha neler var, ama şimdi... 

Şimdi, bu haftanın en önemli konularından birisi de Suudi Arabistan Cumhurbaşkanı geldi bu
raya. Suudi Arabistan Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti... (AK Parti sıralarından "Kralı... 
Kralı..." sesleri) Ne oldu, bir şey mi söyledik? 
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VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Kralı... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse, cumhurbaşkanı, siz de... Doğru, özür dilerim, Kralı geldi. 

Bu Kral kim biliyor musunuz? Bu Kral, Türkiye Cumhuriyeti devletine dost gözüyle bakmayan, 
1991 yılında Fransa'nın, Almanya'nın, Amerika'nın ordularının kendi memleketine gitmesini iste
yen ama -o zaman Özal söyledi- "Türk Ordusu oraya gelmesin, ben altı yüz sene zaten Osmanlı 
zulmü altında ezildim." diyen bir insan. Şimdi, Suudi Arabistan Kralı geliyor, devletin Cumhurbaş
kanı olan kişi gidiyor, uçakta karşılıyor. Ondan sonra getirip tahtını özel bir otele koyuyor, o otelde 
de getiriyor Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticilerini orada yanında oturtuyor, âdeta böyle hazır ol va
ziyetinde. 

Bakınız, sayın milletvekilleri, şimdi, Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir. Bu dev
letin belirli görevlerine gelmişseniz, bu devletin şanına, şöhretine, büyüklüğüne uygun davranış içinde 
olmak zorundasınız. Sizin özel birtakım menfaatleriniz olabilir, davranışlar olabilir, çoluk çocuğu
nuz onlardan birtakım menfaatler, ihaleler peşinde koşabilir, ama devletin menfaatini... Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin hükmi şahsiyetinin dünya kamuoyunda ifade ettiği değeri, siz kendi şahsi çı
karlarınız için düşüremezsiniz. Aslında benim sorum da... 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Şahsi çıkar değil, devletin çıkarı. Devletin çıkan var, şahsın çıkarı 
değil. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ne devleti!.. 
Bir de sormak istiyorum: Suudi Arabistan Kralının getirdiği o altınlar acaba şeye mi geldi? Yani, 

devletin kayıtlarına mı gitti, yoksa özel kasalara mı gitti? Onu da tabii göreceğiz ileride. Hayır, ben 
şimdi ikaz edeyim de. Çünkü, orada da ciddi birtakım hediyeler geldi. 

Bir de yedi tane tır geldi. O yedi tane tırla ne geldi arkadaşlar? Siz milletvekilisiniz. Yedi tane 
uçak ve yedi tane tır geldi. O yedi tane tırla ne geldi? 

EYÜP AYAR (Kocaeli) - Zemzem ile hurma geldi. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, acaba gümrüğe giren birtakım kaçak eşyalar mı geldi? Onlar 

nereye gitti? Size hediye mediye mi getirdiler? Ben görmedim hediye. Ben de milletvekiliyim, ama, 
ben bir hediye görmedim. Nereye gitti onlar? Devletin gümrüklerinde... 

Yahu bakın, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir muz devleti değildir beyler. Orada o Urlarla gelen 
eşyalann kontrol edilmesi lazım. Gümrüğe tabi eşya var mıdır yok mudur? Birilerine özel hediyeler 
geliyorsa, bunlar gümrüğe tabi midir değil midir? Bunlar devleti yöneten insanların ciddiyetle nazara 
alması gereken konulardır. Efendim, benim dostum gelmiş, bana hediyeler getirmiş! E, getirsin, bir 
yandan da yedi tane tır da gitsin! Devlet yönetimi böyle mi? 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Transit geçiyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Transit değil. 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen konuya gelir misiniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, siz gidip kontrol ettiniz mi? O tırlarda ne var gördünüz 

mü? O yedi tane tırla ne geldi gördünüz mü? Görmediniz. 
Ondan sonra... Bakın, Türkiye Cumhuriyeti devletini -demin de dediğim gibi- yöneten insan-

lann devleti bu duruma düşürmemeleri lazım. Düşürdüğünüz zaman, işte bu Suudi Arabistan, Veh-
habi mezhebini benimseyen birisi... Ve bunlar Sevgili Peygamberimizin mezarını yok ediyorlardı 
yahu! Aynca da, o şey... 
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BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç... 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Biz de karşıyız ona. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bir de, orada tuttular Osmanlı devletinin yaptığı çok 
önemli bir kaleyi yok ettiler. Yani, bunlar kendi memleketlerinde Osmanlıların bütün eserlerini yok 
ettiler. Ve bu eserleri yok eden bu insanlara, siz getiriyorsunuz devlet şeref madalyasını veriyorsu
nuz. Böyle insanlar... Aslında sizin hak ettiğiniz lafları size güzel laflarla söylerim de bir de size 
fazla da tazminat ödemek istemiyorum. O da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkanım, bir dakika rica ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen konuya gelip sözünüzü bitiriniz. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Daha konuya gelmedi. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu neyse... 
Şimdi beyler, bakın, ben burada parlamenterlik görevimi yapıyorum. Yani, siz gidiyorsunuz... 

Bakın, Erbakan bile geçmişte buna gitti yalvardı 250 milyon dolar alması için, vermediler. Yani, 
şimdi sizin, Abdullah Gül'le Tayyip Erdoğan'ın... 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan... 
KAMER GENÇ (Devamla) - ...bunların karşısında düştüğü durumla, Kaddafi'nin, Erbakan'a 

bir Vehhabi çadırında yaptığı muameleden farkı yok ki, yani sizi öyle görüyorlar. Beyler, Türkiye 
Cumhuriyeti devleti haysiyetli ve onurlu bir devlettir, bu devletin yöneticilerinin o haysiyete, onura 
uygun davranması lazım. 

Ben, tabii, konuşmamın başında söylemeyi unuttum, yine bugün 4 tane askerimiz şehit olmuş. 
İçimiz kan ağlıyor. O insanlara gerçekten, Tanrı'dan rahmet diliyorum ve ailelerine başsağlığı dili
yorum, ama artık burada bu acıları tekrarlamaktan duyduğumuz ıstırap, sıkıntı, maalesef bizi rahat
sız ediyor. Dileğimiz, artık bu gibi konuların sona ermesi ve Türkiye'de, Türkiye hudutları içinde veya 
Türk halkına karşı böyle olayların olmamasıdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç. 
Sayın Milletvekilleri... 
NEVZAT PAKDİL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun. 
NEVZAT PAKDİL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, siz de Meclisi yönetin bir Başkan Veki

lisiniz. Eğer, biraz önce konuşan hatibin konuşmalarına cevap mahiyetinde bir şeyler söyleyecekse
niz bir diyeceğim yoktur, ama söylenmeyecekse, Meclis Başkanlık makamı dâhil itham altında 
bulunduğu için bir cevap verme hakkımız doğuyor. Takdir sizin; ister siz söyleyin ister ben söyleye
yim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Pakdil, Danışma Kurulu önerisinin üzerine lehte olarak konuşabilirsiniz, bu
yurunuz. 

NEVZAT PAKDİL (Kahramanmaraş) - Hayır, ben sataşma üzerine konuşacağım, Danışma Ku
rulu önerisi üzerine değil. 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Meclis Başkanlık makamını itham etti siz de 
dâhil olmak üzere. 

NEVZAT PAKDÎL (Kahramanmaraş) - Evet, cevabınızı bekliyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, burada kürsüyü kullanan her hatibin gerekli nezaket ve usule 

uygun olarak konuşmasını diliyorum. Bundan sonra da yapılacak olan bütün konuşmalarda her bir 
milletvekilinin bu konuya dikkat etmesini rica ediyorum. 

Biz, burada, Başkanlık olarak, hatiplere gerekli uyarıyı yapmış bulunuyoruz. Ayrıca da siz ko
nuşmayı arzu ediyorsanız Nevzat Bey, buyurunuz, Danışma Kurulu önerisi üzerinde konuşabilirsi
niz. 

NEVZAT PAKDÎL (Kahramanmaraş) - Hayır, ben Danışma Kurulu önerisi üzerine konuşma
yacağım. Burada, Meclis Başkanlık Divanına yapılan ithamlar vardır. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İç Tüzük'te Divan adına konuşma diye bir şey yok! 
NEVZAT PAKDİL (Kahramanmaraş) - Benim böyle bir söz talebim vardır. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Grup sözcüleri var, grup sözcüleri konuşur. 
NEVZAT PAKDİL (Kahramanmaraş) - Başkanlık Divanı cevap vermiyorlarsa, siz cevap ver

miyorsanız ve bana da konuşma hakkı vermiyorsanız, benim söyleyeceğim bir şey yok. 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Grup sözcüleri var... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Efendim, Divan adına konuşma diye bir usul yok! 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Pakdil'in siyasi konuşma hakkı yok. Grup adına arka

daşlarınız konuşur istiyorlarsa. 

RECEP KORAL (İstanbul) - Meclis Başkan Vekilini göreve davet ediyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Nasıl göreve davet ediyorsunuz! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gerekli uyarıları yapmış olduğum kanaatindeyim. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Güzel. 
BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum Sayın Başkan. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, Danışma Kurulu önerisi lehinde konuşmak 

istiyorum. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Olur mu? Oylamaya geçildi Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Oylamaya geçtik efendim. 
Danışma Kurulu önerisini oylayacağım. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, daha geçmeden ben söz istedim. Bir açıklama 

yapmam lazım. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır, hayır... "Oylayacağım" dedi, tutanaklar var. 
BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısını bir daha istedim. 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı arıyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VII.- SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1.- Anayasa ve İçişleri Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN - Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 

üyelik için İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için 

Adana Milletvekili Hulusi Güvel aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
B) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1.- (10/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna 

üye seçimi 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, küresel ısınmanın etkileri ve su kaynaklarının sürdürülebilir 
yönetimi konusunda Genel Kurulun 23/10/2007 tarihli lO'uncu Birleşiminde kurulan (10/1, 4, 5, 7, 
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine siyasi parti 
gruplarınca gösterilen adayların listesi bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi listeyi okutup oylarınıza sunacağım: 
Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Konusunda Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi 
(10/1,4,5,7,9, 10,11, 13, 14, 15,16, 17) 
Adı Soyadı Seçim Çevresi 

AK Parti (10) 
Ali Rıza Alaboyun 
Ertekin Çolak 
Tahir Öztürk 
Mustafa Öztürk 
Ahmet Gökhan Sarıçam 
Özkan Öksüz 
Recep Yıldırım 
Birnur Şahinoğlu 
A. Müfit Yetkin 
Nuri Uslu 

Tayfur Süner 
Rasim Çakır 
Fehmi Murat Sönmez 

CHP (3) 

(Aksaray) 
(Artvin) 
(Elâzığ) 
(Hatay) 
(Kırklareli) 
(Konya) 
(Sakarya) 
(Samsun) 
(Şanlıurfa) 
(Uşak) 

(Antalya) 
(Edirne) 
(Eskişehir) 
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MHP (2) 
Cumali Durmuş 
Kemalettin Nalcı 

DTP (1) 

Pervin Buldan 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 13/11/2007 Salı günü (bugün) 

saat 18.30'da, Halkla İlişkiler Binası B Blok, 2'nci kat, 4'üncü banko Araştırma Komisyonları Top
lantı Salonunda toplanarak başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Komisyonun toplantı yer ve saati ayrıca plazma ekranlarında ilan edilecektir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker, "Sözlü Sorular" kısmının 1, 

6, 24, 38, 39, 41, 44, 45 ve 47'nci sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdi. 
Şimdi, bu sorulan sırasıyla okutuyorum: 

VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün 'ün, kuraklık kapsamına alınan illere ilişkin Tarım ve Köy

işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 
cevabı 

2.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, çiftçilere yapılan "kuraklıkyardımı "na ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/19) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in 
cevabı 

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsiz ziraat mühendislerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 

4.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu 'nun, kuraklıktan etkilenen ayçiçeği üreticilerinin des
teklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) ve Tarım ve Köyiş
leri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

5.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'in, kuraklıktan etkilenen sebze ve meyve yetiştiricilerinin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) ve Tarım ve Köy
işleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 

6.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'in, TMO 'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/164) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

7.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz 'ün, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin desteklenmesine iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/167) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Meh
met Mehdi Eker 'in cevabı 

8.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın 'in, fındık üreticilerinin alacaklarının ödenmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/168) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

9.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'in, sulama kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker 'in cevabı 

(Kocaeli) 
(Tekirdağ) 

(İğdır) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından sözlü olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 

Yaşar Tüzün 
Bilecik 

TBMM Başkanlık divan Üyesi 

4 Temmuz 2007 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren bakanlar kurulu kararı 
ile kuraklık kapsamına alınan iller arasında çevresindeki komşu iller olmasına rağmen Bilecik ili yer 
almamıştır. 

1- Kuraklık kapsamına alınan 40 il hangi ölçütlerle belirlenmiştir? 

2- Bilecik ilimin Çevresindeki iller kuraklık kapsamına alınmasına rağmen Bilecik neden alın
mamıştır. 

3- Karşılıksız destek kapsamı neden arpa, buğday, korunga gibi bazı ürünlerle sınırlı tutulmuş
tur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için 

gereğini saygılarımla arz ederim. 
Tayfur Süner 

Antalya 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın kuraktan etkilenen çiftçilere yapmış olduğu "kuraklık yar

dımından yararlanmak isteyen çiftçilerimiz, yayımlanan bir genelge sonucunda doğrudan gelir des
teği, mazot ve tohum desteklerinden faydalanamamaktadır. Bundan dolayı sadece Antalya'da 
kuraklık yardımı için başvuran 14 bin çiftçi, başvurularını geri çekmeye başlamışlardır. Bütçede ye
terli kaynak olmadan, verileceği söylenen "kuraklık yardımı", seçim öncesi üreticilerin oyunu al
maya yönelik, ayrıntıları açıklanmadan yapılan bir girişim olmaktan öteye geçememiştir. 

Soru 1: Seçim döneminde kaç çiftçiye, toplam ne kadar kuraklık yardımında bulunulmuştur? 

Soru 2: Çiftçilerimiz zaten zar zor geçimlerini sağlayabilmektedirler. Bakanlığınız tarafından 
yayımlanan genelge sonrasında diğer destekler neden kesilmektedir? 

Soru 3: Doğrudan gelir desteği, mazot ve tohum desteklerinin kesilmesiyle birlikte çiftçiler 
büyük miktarda zarara uğramışlardır. Verilen destekle amaçlanan, çiftçiye yardımcı olmak değil 
midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından sözlü olarak ce

vaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 24.09.2007 
Ensar Öğüt 

Ardahan 
Nüfusunun %35'inin tarımla geçindiği ülkemizde, TÜİK verileri doğrultusunda yaklaşık 100 

bin Ziraat Mühendisimiz bulunmaktadır. Ziraat Mühendisleri Odasınca yapılan açıklamalarda Ülke
mizde 160 bin Ziraat Mühendisi ihtiyacı olmasına rağmen, işsiz, geçici veya farklı sektörlerde çalı-
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şan birçok Ziraat Mühendisimiz bulunmaktadır. Tarımda verimliliğin artması, üreticinin bilinçli üre
tim yapması için Ziraat Mühendislerinin köye gitmesi ve çiftçiye yol göstermesi gerekirken, masa 
başı işlerde Doğrudan Gelir Desteği hesaplamaları yapmaktadırlar. "İşsiz Ziraat Mühendisleri Der
neği" adı altında dernekleşmeye gitmeleri, konunun dram noktasında ele alınması gerektiğinin en 
önemli göstergesidir. 

1- Ülkemizde işsiz Ziraat Mühendisi sayısı ne kadardır? 
2- Ülkemizde Ziraat Mühendisi unvanıyla başka sektörlerde görev alan Ziraat Mühendisi sayısı 

ne kadardır? 
3- Ülkemizde tarımın gelişmesi için işsiz ve farklı alanlarda görev yapan Ziraat Mühendisleri

mizin Tarım sektöründe görev alabilmeleri için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 4.10.2007 

Cemaleddin Uslu 
Edirne 

Ülkemizin yemeklik yağ ihtiyacı 750.000 ton sıvı, 425.000 ton margarin olmak üzere 1.175.000 
ton civarındadır. Bu talebe karşılık üretimimiz 240.000 ton ayçiçek, 170.000 ton pamuk olmak üzere 
toplam 410.000 ton'dur. Bu hesaba göre yılda yaklaşık 800.000 ton yağ bazında çeşitli ithalat yapıl
maktadır. Yem, sabun gibi diğer kullanımlarla birlikte bu rakam milyon tonları bulmaktadır. Döviz 
cinsinden değeri ise küspeleri de koyarsak 1 milyar Doları aşmaktadır. 

2007 yılında yaşanan kuraklıktan dolayı ayçiçeği üretiminde ciddi kayıplar yaşanmıştır. Geçen 
yıllar dekara 200 kg verim alınan yerde bu yıl 100 kg'in altına düşmüştür. Dolayısıyla üretici ciddi 
gelir kaybına uğramıştır. 

Bu sebeple; 
1- Edirne İli Kuraklık kapsamına alman illere dâhil edilecek mi? 
2- Ayçiçeği üreticilerine 2007 yılma ait Destekleme Primi ne kadar ve ne zaman ödenecektir? 
3- Bu yıla mahsus olmak üzere ayçiçeği üreticisine kuraklık primi vermeye düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker tarafından sözlü olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. 
Hasan Çalış 

Karaman 
2007 yılı içinde ülkemizin çeşitli illerinde meydana gelen kuraklık nedeniyle zarar gören çift

çilere nakdi desteğin hibe olarak verilmesine ve bu çiftçilerin TC. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kara-
rı'nda kuru alanlarda üretimi yapılan buğday, arpa, fiğ ve korunga ekiliş ve ürünleri destek kapsamına 
alınırken, meyve ve sebze üretimi kapsam dışı bırakılmıştır. Kalite ve verimlilik bakımından meyve 
ve sebze üretimi Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman İlimizde de büyük zarar görmüştür. 

1- Aynı kuraklık nedeniyle su kaynaklarında azalma, yeterli suyun verilemeyişi ve havadaki 
nem oranının düşmesi gibi nedenlerden meyve ve sebze ürün kalitesi ve verimlilik yönünden çok 
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ciddi zarar görmüştür. Ürünleri zarar gören meyve (elma, kiraz vb.) ve sebze (domates, salatalık vb) 
üreticisi çiftçilerimize de buğday, arpa, fiğ ve korunga ekiliş ve ürünlerinde olduğu gibi nakdî des
teğin hibe olarak verilmesini düşünüyor musunuz? 

2- Bu üreticilerimizin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal 
kredi borçlarının ertelenmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
hususunda gereğini arz ederim. Saygılarımla. 04.10.2007 

Av. Rıdvan Yalçın 

Ordu 

Soru: 
Hükümetinizce kendi paralelinde bir yönetim seçtirememenin kızgınlığı ile asıl işi fındık olan 

Fiskobirlik'in refüze edilerek bölgeye son iki yıldır, TMO'nin getirildiği malumunuzdur. 
Bu itibarla: 

Fiskobirlik'in depolarının ve personelinin atıl beklemesine rağmen, görev verdiğiniz TMO eliyle 
2006-2007 fındık mahsulü alımları sebebiyle; 

a) Kaç personel kullanıldığı, bu personelin ne şekilde temin edildiği, 
b) Kaç adet depo kullanıldığı, 

c) İki yıl için toplam personel, (maaş ve sair ödemeler) depo kiraları (aydınlatma, ısıtma ve so
ğutma giderleri dâhil) nakliye giderleri başta olmak üzere, ne miktarda harcama yapıldığı hususları
nın cevaplandırılmasını arz ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Mustafa Enöz 

Manisa 

Ülkemizde yaşanan kuraklık sonucu sulama yetersizliği nedeniyle tarım ürünü rekoltelerinde 
dekar başına %30-50 civarında kayıp olduğu ilgili kurumlarca açıklanmıştır. Zaten çok zor şartlar al
tında geçimlerini temin eden çiftçi ve köylülerimiz bu kayıplarla daha da zor duruma düşmüşlerdir. 
Yine çiftçilerimizin tamamına yakını bankalara ve tarımsal kooperatiflere borçludur. 

Sorular: 

1- Mevcut destekleme primlerini (pamuk, mısır, silajlık mısır, ayçiçeği, zeytinyağı vb) tekrar 
gözden geçirip, üretim kaybı oranında artırmayı düşünüyor musunuz? 

2- Çiftçilerimizin Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını 1 yıl süre ile 
en fazla enflasyon oranında sabit faizle ertelemeyi düşünüyor musunuz? 

3- Kuraklık nedeniyle azalan yeraltı sularının daha verimli bir şekilde tarımda kullanılması ama
cıyla çiftçilerimizin uygulamakta oldukları damlama sulama ve yağmurlama sulama sistemini daha 
iyi şartlarla desteklemeyi düşünüyor musunuz? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 04.10.2007 

Av. Rıdvan Yalçın 

Ordu Milletvekili 

Soru: 
22 Temmuz seçimlerinden hemen önce Fiskobirlik yönetimini ziyaret edip, Fiskorbirlik'in de

posundaki fındık stokunun Fiskobirlik'i dışlayarak bölgeye getirdiğiniz TMO eliyle alınarak, üreti
ciye olan borçların ödenmesini temin edeceğinizi belirtmenize rağmen hâlen bu işlemin yapılamadığı 
ve üreticilerin alacaklarını alamadıklarına göre: 

a) Seçim öncesi verdiğiniz söz çerçevesinde yukarıda yer alan sözünüzü yerine getirmeyi dü
şünüyor musunuz? 

b) Sebat ediyorsanız bu işlemin ne zaman yapılacağı ve üreticimizin ne zaman alacaklarını ala
bilecekleri sorularının cevaplandırılmasını arz ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker tarafından sözlü olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. 
Hasan Çalış 

Karaman 
Son yıllarda uygulanan tarımsal politikaların sonucu olarak çiftçilerimiz çok ciddi şekilde gi

derek fakirleşmiştir. 2007 yılı içerisinde ülkemizin çeşitli illerinde meydana gelen kuraklık da buna 
eklenince, sulama kooperatifleri elektrik borçlarını ödeyemez hâle gelmiş, bu nedenle elektrikleri 
kesilen pek çok kooperatifin kuyuları ve su kaynakları atıl hâle gelmiştir. Bu durum köylülerimizi ve 
çiftçilerimizi çok zor duruma sokmuştur. 

1. Sulama kooperatiflerinin borçlarını ödeyebilmeleri için herhangi bir yapılandırma düşünü
yor musunuz? Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mı? 

BAŞKAN - Soruları cevaplandırmak üzere Sayın Bakan, buyurunuz. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyo

rum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; değerli milletvekillerimiz tarafından yöneltilen 

sözlü soru önergelerine cevap vermek üzere huzurlarınızdayım ve yüce heyetinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Sayın Tüzün'ün, Sayın Çalış'ın ve Sayın Enöz'ün sorulan aynı mahiyette, birbirine yakın sorular 
olması hasebiyle, ben, üç sayın vekilimizin sorularına cevabı ortak bir şekilde vereceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımız tarafından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilatı (FAO)'nun agrometeorolojik simülasyon yöntemi ve uydu görüntüsünden elde edilen ve
jetasyon endeksi verileri kullanılmak suretiyle yapılan çoklu regresyon sonucunda 2007 üretim se
zonunda verim kayıpları yüzde 3 ila yüzde 40 arasında olabileceği tahmin edilen -kuru şartlarda 
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yapılan ekimden bahsediyoruz- 40 il için, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve kuru alanda buğday, arpa, 
fiğ ve korunga ekilisi olan çiftçilere, 4 Temmuz tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı çerçe
vesinde destekleme yapılması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu kararnamenin uygulanmasına esas olacak veriyi temin eden sistemde Bilecik ilinde 
kuraklığa bağlı verim kaybı tespit edilmediğinden, kararname kapsamında Bilecik ili değerlendiril
memiştir. 

Küresel ısınmanın bir sonucu olarak önümüzdeki yıllarda da yaşanması muhtemel olan kurak
lık ve su kaynaklarının azalması karşısında, Bakanlığımızca aşağıda belirtilen tedbirler alınmaya baş
lanmıştır: 

1) 2007 yılı ilkbahar döneminde kuraklıktan etkilenen çiftçilere yardım yapılmasına ilişkin Ba
kanlar Kurulu kararı yürürlüğe girmiştir. Kararname çerçevesinde ürünleri yüzde 25 ve üzerinde 
zarar gördüğü belirlenen çiftçilere, kaybettikleri ürün miktarına karşılık gelmek üzere, buğday için 
dekar başına 15 YTL, arpa ve korunga için dekar başına 12 YTL ve fiğ için dekar başına 20 YTL tu
tarında kuraklık desteği ödenecektir ki bu konuyla ilgili yapılan tahakkukun toplamı 266 milyon 
YTL'dir. O da 16 Kasım 2007 tarihi, yani önümüzdeki cuma günü itibarıyla hesaplara aktarılmaya 
başlanacaktır. 

Bu kapsamda, Karaman ilinde de kuraklıktan zarar gören 5.818 çiftçimizin alacağı kuraklık des
tek miktarı 4 milyon 442 bin 207 YTL olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca, Manisa ilinde ise, kuraklıktan zarar gören 22.025 çiftçimizin alacağı kuraklık destek 
miktarı 5 milyon 987 bin 960 YTL olarak belirlenmiştir. 

Kararnameyle, Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçilerin borçları bir 
yıl süreyle ertelenmiştir. 

2) Küresel iklim değişikliğinden ülkemizin ne şekilde etkilenebileceğini, bu değişikliğin nere
lerde tehdit, nerelerde fırsatlar oluşturacağını önceden tahmin etmek, risk analizleri yapmak, izle
mek ve gerekli tedbirleri almak üzere Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş ve 
Tarımsal Kuraklık Eylem Planı hazırlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. 

3) Kullanılan suyun yüzde 75'inin sulama suyunda kullanılması, tarımsal sulamada kullanıl
ması hasebiyle ve ülkemizin de su zengini değil, su fakiri bir ülke olması hasebiyle suyun tasarruflu 
kullanılması ve topraklarımızın da korunmasını sağlamak amacıyla biz bir dizi tedbirler aldık Hü
kümetimiz döneminde. 

Bu çerçevede, damla sulama ve yağmurlama sulama sistemleri tesis eden çiftçilere yüzde 60 
oranında kredi faiz sübvansiyonu uygulanmaktadır. 2006 yılında uygulamaya konulan kırsal kal
kınma destekleri kapsamında yine modern sulama yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanmakta
dır. 2007 yılında başlatılan diğer bir uygulama kapsamında ise damla sulama ve yağmurlama sulama 
sistemlerine yatırım yapan çiftçilerimize Ziraat Bankası tarafından, beş yıl vadeyle, beş taksitte, sıfır 
faizli, kredi desteği sağlanmaktadır. 

Bakanlığımızca kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ıslahı ve üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik 
de çalışmalar başlatılmış ve bu kapsamda bölgeler itibarıyla kuraklığa dayanıklı veya kuraklığı yük
sek oranda tolere edebilen hububat çeşitleri belirlenip, bölgeler itibarıyla illere, oradaki çiftçilerimize 
çeşitli kuruluşlar, çiftçi kuruluşları vasıtasıyla bildirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Tayfur Süner'in sorularına cevap veriyorum: 
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Bilindiği üzere, 2007 yılı ilkbahar döneminde kuraklıktan etkilenen çiftçilere yardım yapılma
sına ilişkin 4/7/2007 tarihinde bir Bakanlar Kurulu karan yürürlüğe girmiştir. Kararname kapsamında 
-biraz önce de belirttiğim gibi- yüzde 25 ve üzeri, ektiği ürün zarar gören vatandaşlarımıza, çiftçile
rimize tabii il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi
lere ödenmek üzere, biraz önce söylediğim miktarlarda destek sağlanacaktır. İl icmalleri, 2 Kasım 
2007 tarihi itibarıyla 40 ilde 551.238 çiftçi ve 266 milyon YTL kuraklık desteği sağlanmış ve 16 
Kasım gününden itibaren bu ödenecektir. 

2007 yılı doğrudan gelir desteği uygulamaları 16 Nisan 2005 tarihli Resmî Gazete'de yayınla
nan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile 16 Şubat 2007 tarihinde yayınlanan uygulama tebliği, 
2007/14 no.lu uygulama tebliği hükümleri doğrultusunda yürütülmekte. Bu kapsamda 2007 yılı doğ
rudan gelir desteği uygulamaları devam etmekte. DGD ile ilgili müracaatlar 12 Mart 2007 tarihinde 
başlamıştır. Müracaatlar 2 Kasım 2007 tarihinde son bulmuştur. Tebliğ hükümleri çerçevesinde öde
meye esas icmallerin hazırlanmasını müteakip 2007 yılı uygulamasıyla ilgili doğrudan gelir desteği 
ödemelerine bütçe dengesi ve hazinenin nakit akışı çerçevesinde 2008 yılı başında, 2008 yılında baş
lanacak. 

Tarımsal faaliyette kullanılan mazot için çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına dair Ba
kanlar Kurulu kararı gereğince, çiftçi kayıt sistemine dâhil olup doğrudan gelir desteği ödemesi al
maya hak kazanan çiftçilere, geçtiğimiz yıllarda, 2003, 2004, 2005 ve 2007 yıllarında mazot 
destekleme ödemesi yapılmış, 2008 yılında da bütçe imkânları çerçevesinde yine bu ödemelere devam 
edilecektir. 

Kuraklık desteği ile sertifikalı tohumluk kullanım desteğinin birbiriyle ilişkilendirilemeyeceği, 
çiftçilerin bu iki destekten herhangi birisinden yararlanmasının aynı parseller için diğer destekten 
yararlanmasına engel teşkil etmeyeceği ve uygulamanın bu hüküm doğrultusunda yürütülmesi hususu 
gereği için kuraklık desteği kapsamında 40 il müdürlüğüne ve bilgi için de ilgili kurumlara bildiril
miştir. Dolayısıyla, kuraklık desteğinin diğer destekleri engellemek gibi bir durumu söz konusu de
ğildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Ensar Öğüt'ün sorularına cevap olarak, 1989 yılın
dan Hükümetimiz dönemine kadar 11 hükümet kurulmuş, ancak Tarım Bakanlığına ziraat mühendisi 
alınmamıştır 11 hükümet boyunca. Tarımsal alanda eğitim almış, ancak farklı sektörlerde istihdam 
edilen veya işsiz ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerin kendi uzmanlık alanlarında çalışabil
melerini temin için, çiftçilerimizin ihtiyacı olan tarımsal bilginin doğru zamanda, uygun yayım tek
nikleriyle ve mahallinde verilmesi amacıyla, Hükümetimiz döneminde, kısa adı TARGEL olan bir 
proje uygulamaya konmuştur. TARGEL Projesiyle toplam 2.500 ziraat mühendisi ve veteriner hekim, 
yaklaşık 20 bin köy veya beldenin içerisinde yer aldığı 2.500 çalışma bölgesinde, 1 Ocak 2007 ta
rihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilerek gö
revlerine başlamışlardır. Takip eden yıllarda TARGEL Projesinin kapsama alanının genişletilerek 
istihdam edilen personel sayısının arttırılması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, 
Hükümetimizin programı içerisinde yer alan bu sayının, yani 2.500 sayısının 10 bine çıkarılması he
defimiz doğrultusunda da çalışmalarımız devam etmektedir ve kademeli olarak sistem içerisinde 
önümüzdeki yıllarda bu sayı 10 bine tamamlanacaktır. 2008 yılında başlayacak. 

Ülkemizde bugün tarımsal alanda eğitim almış, ancak işsiz veya farklı sektörlerde çalışmak zo
runda kalan sadece ziraat mühendisliği mesleğine sahip olanlar değildir. Lisans mezunlarının ya
nında lise ve ön lisans düzeyinde eğitim alan birçok teknik eleman da maalesef aynı pozisyondadır. 
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Tarım Bakanlığı olarak, tüm bu teknik elemanlann eğitim aldıkları alanda istihdam edilmeleri ve 
Avrupa Birliği ile diğer kalkınmış ülkelerde olduğu gibi özel tarımsal danışmanlık sisteminin yay
gınlaştırılması Bakanlığımızca hedeflenmiş ve bu amaç için çalışmaya başlanmıştır. Bu amaçla, ta
rımın yeniden yapılanması çerçevesinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 8 Eylül 2006 tarihinde yayımlanmış, tarımsal danışmanlık sistemi 
ve sertifikalı tarım danışmam kavramlarının tanımlanması, hukuk, eğitim ve mali konularda verilen 
özel danışmanlık hizmetlerinin tarım alanında da yapılabilmesi için gerekli hukuki düzenlemeler 
temin edilmiştir, sağlanmıştır. Bu düzenlemeler ile sadece ziraat mühendislerinin değil, tanmsal 
alanda lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış teknik elemanlara da istihdam alanı açılması hedef
lenmiştir. Ancak, sistemin sağlıklı bir şekilde yerleşebilmesi, üretici örgütlerinin ve çiftçilerimizin 
özel danışmanlık hizmeti satın alabilmelerinin özendirilmesi amacıyla tanmsal yayım ve danışman
lık hizmetlerine destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğin çalışmalan da devam etmekte ve 2008 
yılında destekleme ödemelerinin yapılabilmesi planlanmaktadır. 

Bir başka danışmanlık desteği ise, 9 Haziran 2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yü
rürlüğe giren hayvancılığın desteklenmesi hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar doğ
rultusunda yapılmaktadır. Söz konusu kararın süt desteklemelerini düzenleyen bölümde "Her birim 
kooperatif veya birliğin danışman, ziraat mühendisi ve/veya veteriner hekim çalıştırmaları hâlinde 
üretici örgütlerine her birim kooperatif veya birliğe ödenmek üzere beher litre süt için ilave 1,5 yeni 
kuruş ödenir." hükmü yer almaktadır. Bu destekten yararlanabilmek amacıyla üretici örgütlerinde 
danışman istihdamı artarak devam etmektedir. Aynı zamanda üretici örgütlerinin ve bunların üst bir
liklerinin de tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri, tarım kredi kooperatifleri ve üst birlik
leri dâhil olmak üzere mevzuatlarında danışman çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Hükümetimiz döneminde 2004-2007 yıllan arasında Bakanlığımıza Kamu Per
soneli Seçme sınavına göre 1.191 ve 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre 1.769 olmak üzere top
lam 2.960 ziraat mühendisi ataması yapılmıştır. Yani, on bir hükümet boyunca hiç alınmamış ziraat 
mühendisi, sadece üç yıl içerisinde Hükümetimiz döneminde 2.960 adet ziraat mühendisinin ataması 
gerçekleşmiştir. Ayrıca, getirdiğimiz bir uygulamayla, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri de 2006 
yılında 489 teknik personel -ki, bunların büyük kısmı ziraat mühendisi- alımı gerçekleştirmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Cemalettin Uslu'nun sorularına cevap olarak... 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından FAO'nun agrometeorolojik simülasyon yöntemi ve uydu 
görüntüsünden elde edilen vejetasyon indeksi verileri kullanılmak suretiyle yapılan regresyon tek
niğiyle 2007 üretim sonucunda... 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Bakan, anlayamıyoruz. Teknik terimleri anlayabilecek şe
kilde anlatın da biz de anlayalım. Vatandaş nasıl anlayacak bizim anlayamadığımızı? 

TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - 2007 üretim sezo
nunda verim kayıpları yüzde 3 ile... 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Lütfen teknik terimleri açıklayın. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bu bir tekniktir, 

bunu öğrenmek zorunda değilsiniz. 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Siz bilgi vermek zorundasınız Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Ben bilgi olarak ve

riyorum, yani, bilgiyi eğer öğrenecekseniz bunları öğrenirsiniz. 
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YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Denetim hakkımızı nasıl kullanacağız cevap vermeyecekseniz? 
Hiçbir şey anlaşılmıyor. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Cevap veriyoruz 
sorularınıza. 

2007 üretim sezonunda verim kayıpları yüzde 3 ila yüzde 40 arasında olabileceği tahmin edilen 
kırk il için çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve kuru alanda buğday, arpa, fiğ ve korunga ekilisi olan çift
çilere Bakanlar Kurulu karan çerçevesinde destekleme yapılması amaçlanmış ve bu kararnamenin uy
gulanmasına esas olacak veriyi temin eden sistem de Edirne ilinde kuraklığa bağlı verim kaybı tespit 
edilmediğinden kararname kapsamında değerlendirilmemiştir. 

2006 yılı ürünü için, 2007 yılı Eylül ayı itibarıyla yağlı tohum prim desteklemeleri kapsamında 
yağlık ayçiçeğine 41 milyon 6 bin 193 YTL, mısıra 264.876 YTL, aspir bitkisine 1.571 YTL, kano-
laya 2.209 YTL olmak üzere, Edirne ilimize toplam 41 milyon 274 bin 849 YTL prim desteği öde
mesi yapılmıştır. 2007 yılı ürünlerine yönelik destekleme primleri ise 2008 yılının ilk yarısında 
ödenecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Rıdvan Yalçın'ın sorularına cevap olarak... 

Toprak Mahsulleri Ofisince 2006 ve 2007 yıllarında kullanılan personel sayılan: 2006 yılında 
tamamı ofis personeli olmak üzere toplam 846 personel görevlendirilmiştir, ama tamamı Toprak 
Mahsulleri Ofisinin elemanları. Dışarıdan yeni eleman alınmadı. 

2007 yılında 372 adedi Toprak Mahsulleri Ofisi personeli ve yalnızca alımların devam ettiği 
aylar için geçerli olmak üzere, dışandan hizmet alımı yöntemiyle 23 kişi olmak üzere toplam 395 per
sonel görevlendirilmiştir. Alımlarda fiyat tespiti yapan eksperler ile depo zimmetlisi personelin Top
rak Mahsulleri Ofisi elemanı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, diğer kurumlardan 
personel görevlendirme veya dışarıdan hizmet satın alma yöntemiyle eleman temini mümkün olma
dığından, Toprak Mahsulleri Ofisi teşkilatının yeterli olmadığı bölgelerde Toprak Mahsulleri Ofisi
nin diğer iş yerlerinden geçici görevlendirmelerle alım ve muhafaza işlemleri yürütülmüştür. Ancak, 
2007 yılında bölgede 4 şube müdürlüğü kurulmuş olup, bu sayede geçici görevlendirmelerin azaltıl
ması, hizmetlerin daha hızlı ve etkin olarak yerine getirilmesi amaçlanmıştır. 

2006 ve 2007 yıllarında kullanılan depolar: 2006 yılında 95 bin ton FİSKOBİRLİK'e ait, 65 bin 
ton üçüncü şahıslardan kiralanmak suretiyle ve 15 bin ton da Toprak Mahsulleri Ofisinin deposu 
olmak üzere toplam 175 bin tonluk depo kullanılmıştır. Toplam depo adedi 208'dir. Söz konusu de
polara 162.500 ton kabuklu fındık stoklanmıştır. 

2006 yılında FİSKOBİRLİK depoları için yapılan protokol kapsamında herhangi bir kira ücreti 
ödenmemiştir. 2007 yılında 38 bin ton FİSKOBİRLİK, 57 bin ton üçüncü şahıs, bin ton da Toprak 
Mahsulleri Ofisi deposu olmak üzere, toplam 96 bin tonluk depo kullanılmış 128 noktada. Söz ko
nusu depolara cari tarihe kadar 80 bin ton kabuklu fındık stoklanmıştır. 2006 ve 2007 yılları için top
lam 271 bin ton, 336 adet depo kullanılmış olup, bu depolarda cari tarih itibarıyla toplam 242 bin ton 
kabuklu fındık stoku bulunmakta ve hâlen alımlar devam etmektedir. 

2006 ve 2007 yıllarında fındık alımları için yapılan harcamalar ise, toplam olarak 2006 yılında 
5 milyon 878 bin 524 YTL ve 2007 yılı 9 Kasım tarihi itibarıyla da 9 milyon 348 bin 639 YTL'dir. 

Yine, Sayın Rıdvan Yalçın'ın Sayın Başbakanımıza yönelik bir sorusu var, onu da cevaplandı
racağım. 2007 yılı ürünü kabuklu fındık FİSKOBİRLİK ile Toprak Mahsulleri Ofisi arasında yapı-
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lan protokol çerçevesinde Toprak Mahsulleri Ofisine devredilmekte, ürün teslimini takip eden ayın 
20'sine kadar TMO tarafından ürün bedeli FİSKOBİRLİK'e aktanlmaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 2007-2008 kampanya döneminde bugüne kadar üreticileri
mizden 378 milyon YTL karşılığı 78 bin ton kabuklu fındık alınmış olup, bunun 72 bin tonluk kısmı 
ödenmiş ve üretici hesaplarına 349 milyon YTL aktarılmıştır. Ürün bedellerinin yüzde 50'si ürün 
teslim tarihinden itibaren bir hafta içinde, bakiyesi ise müteakip on beş gün içinde, ürün bedelinin ta
mamı teslim tarihinden itibaren yirmi bir günü geçmeyecek şekilde ödenmektedir. TMO'nun bugün 
itibarıyla üreticilere vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır. 

FİSKOBİRLİK tarafından üreticiden alınan 2005 ve 2006 yılı ürünü kabuklu fındık ürün be
dellerinin ödenmesini teminen FİSKOBİRLİK depolarındaki 76 bin ton fındık stoku Toprak Mah
sulleri Ofisince makbuz senedi karşılığında emanete alınmış ve FİSKOBİRLİK bu makbuz senetlerini 
bankalara teminat göstermek suretiyle muhtelif bankalardan 183 milyon YTL kredi kullanmıştır. 
Kullanılan bu kredilerle FİSKOBİRLİK 2005 yılı ürün bedellerinin tamamını üreticilere ödemiştir; 
2006 yılı ürün bedeli ödemelerine ise devam etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bugün yayımlanan bir kararnameyle de 2005 ve 2006 yılında FİSKO
BİRLİK tarafından alınmış -yukarıda sözünü ettiğim- 76 bin ton fındık Toprak Mahsulleri Ofisi ta
rafından satın alındı ve böylece, FİSKOBİRLİK'in bankalara ve diğer vatandaşlara olan kalan 
borçlarının -rehin edilmiş kredi kullanılması suretiyle- tamamını ödemeye imkân sağlayacak şekilde 
bir düzenleme yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Çalış'ın sorusuna cevap olarak da... Özellikle su
lama kooperatiflerinin borçlarıyla ilgili bir konu bu, elektrikle ilgili bir konu. Bu nedenle de biz, TE-
DAŞ'tan konuyla ilgili bilgi aldık ve 2001 tarihli TEDAŞ Yönetim Kurulunun tarımsal sulama 
abonelerinin 2001 yılında tüketmiş oldukları enerji bedeli ile daha önceki yıllarda tükettikleri ener
jiye ait birikmiş borçlar için on bir ay taksitlendirme imkânı; 

2003 tarihinde, yine, tarımsal sulama abonelerinin 2002 yılı Mart ayı sonuna kadar tükettikleri 
enerji ile daha önceki yıllarda tükettikleri enerjiye ait borçlan için otuz altı ay taksitlendirme imkânı; 

Yine, Temmuz 2003 tarihinde alınan bir karar ile, 01/01/2003 ile 30/07/2003 tarihleri arasında 
tahakkuk ettirilen, ancak ödenmemiş fatura tutarlarını 31/10/2003 tarihinde ödeme imkânı; 

29/04/2005 tarihli karar ile, 5335 sayılı Kanun'un tarımsal sulama aboneleri ile köy içme suyu 
abonelerinin 31/12/2004 tarihine kadar tahakkuk ettirildiği hâlde, Kanun'un yayımlandığı 27/04/2004 
tarihine kadar ödenmemiş olan enerji tüketim bedellerinin ortalama vade on sekiz ayı, toplam süre 
üç yılı geçmeyecek şekilde taksitlendirme imkânı; 

Sağlanmıştır. 
Bu nedenle, TEDAŞ'ın 2007 yılında sulama kooperatiflerinin enerji borçlarının yapılandırıl

ması için hâlihazırda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu abonelerin borç
larını taksitlendirme için bağlı bulundukları TEDAŞ il müdürlüğüne başvurmaları hâlinde, gecikme 
faiziyle birlikte taksitlendirme imkânı sağlanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada sözlü soru önergesi kapsamında olmadığı hâlde, 
biraz önce, Sayın Hasan Macit bazı beyanlarda bulundu Ağrı kombinasıyla ilgili olarak özellikle. 

Sayın Milletvekilim, 31 işçi alındı. Bunların büyük kısmı Ağrı nüfusuna kayıtlı. İŞKUR tara
fından ve başvuranlar arasında kura çekilmek suretiyle alındı. Diğer teknik elemanlar ise normal, 
kamu görevlilerinin alınma usullerine göre alınmıştır. 
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Şimdi, daha önceden orası, bildiğiniz gibi, 1990'h yılların başında özelleştirilmiş ve o tarihte, 
çalışanların tamamının îş Kanunu gereğince kendilerine kıdem tazminatları ödenip, kurum ile iliş
kileri kesilmiştir; çünkü özelleştirme kapsamına alınmış. Dolayısıyla o zaman orada çalışmış olan
ların, şimdi yasal olarak bir hak iddia etmeleri gibi bir durum, takdir edilir ki söz konusu değildir. 

Bunun dışında tabii, sizin, gerek kuraklıkla ilgili gerekse diğer konularla ilgili, dâhilde işleme 
rejimi kapsamında sözünü ettiğiniz soru önergelerine cevap verilmiştir. Demek ki henüz sizin elinize 
ulaşmadı. Onu ifade etmek istiyorum, çünkü biz normal, yasal süresi içerisinde bütün soru önerge
lerine cevap vermek mecburiyetindeyiz ve bunu da zaten yapıyoruz. 

Bu arada bir hususu daha ifade etmek istiyorum, özellikle damızlık sığır ithalatıyla ilgili. Şimdi, 
damızlık sığır ithalatında bizim kayıtsız şartsız bir ithalata izin vermek gibi bir düşüncemiz hiç ol
madı, bundan sonra da olmaz. Hele hele 80'li yıllardaki, 90'h yıllardaki usul ile bir ithalatın daha açıl
ması kesinlikle söz konusu değildir. Elbette ki Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerde belirtilen sağlık 
ve hijyen şartları ne ise -kurallar- o kurallara uymak suretiyle yapılır. 

Şimdi, zaten geçen zaman içerisinde, dünyanın değişik ülkelerinden ihtiyaca binaen belirli şart
lar altında -yani bizim başlattığımız bir şey değil, bizden önce de bu vardı- işletmesini kuracak çift
çiler için, yatırımcılar için damızlık ithalatı, eğer yurt içinde temin edilemiyorsa, buna imkân zaten 
tanınıyordu, önceden de yapılıyordu, bu Avrupa Birliğinin bazı ülkelerinden de yapılıyordu, Güney 
Amerika ülkelerinden de yapılıyordu, bu, öteden beri yapılıyordu. Şimdi de durum aslında bundan 
farklı değil, sadece şunu biz biliyoruz: Bizde mesela, şu anda, birikmiş 25 bin baş civarında talep var. 
25 bin baş damızlık sığır talebi var ve bizim Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimizin bir yıl içinde, 
pedigrili veya sertifikalı olarak satışa sundukları sayı 9 bini geçmiyor. Bu sayı, sadece bizim Tarım 
Bakanlığımızın desteklediği, bir yılda, yaklaşık, mesela, 2007 yılı içerisinde 233 tane tarımsal kal
kınma kooperatifi, 100 civarında da genel bütçeden desteklenmek üzere toplam 330 tane tarımsal 
kalkınma kooperatifi desteklendi ve bunların ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor; iki ay, üç ay zaman alı
yor, dört ay zaman alıyor, 100 baş, 200 baş damızlık hayvan bulabilmek açısından. 

Dolayısıyla, hâl böyleyken, eğer bu ülkede birileri, yatırımcı "Ben hayvancılık alanında yatırım 
yapmak istiyorum, bana hayvan temin edin." diyor ve biz bunu temin edemiyorsak, Türkiye içerisinde 
temin edemiyorsak, bu vatandaşımıza "Hayır arkadaş, sen yatırım yapma, sen bu işe de girme, hay
vancılığı da geliştirme." deme imkânımız ve şansımız yok, ama, elbette ki, sağlık kurallarını da, hij
yen kurallarını da, ülkemizin taraf olduğu sözleşmelerde belirtilen bütün şartlan da gözeteceğiz, 
titizlikle de takip edeceğiz. 

Diğer konuyla ilgili olarak da -yani, tarafların bir araya getirilmesi hususu- biz sürekli, zaten ta
raflarla iç içeyiz ve bunu iddia edebilirim ki, hiçbir dönemde, ama hiçbir dönemde, bizim Hüküme
timiz dönemindeki kadar, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve onların örgütleriyle, üretici 
örgütleriyle sağlıklı diyalog kurulup bu şekilde temin edilmemiştir, tesis edilmemiştir. Biz bundan 
sonra da, kuşkusuz, bunu sürdüreceğiz, çünkü bu, bizim inandığımız bir şeydir, doğru olduğuna ina
narak yaptığımız bir iştir. Bundan sonra da bu uygulamamız devam edecek. 

Eğer biz bir yandan Türkiye'de kaçak hayvan girişinden, kaçak et girişinden şikâyet ediyorsak, 
bir yandan tüketici açısından fiyatlar, et fiyatları Avrupa Birliğinin ve başka bazı ülkelerin 2 kat, 3 
kat üzerinde ise biz bundan şikâyet ediyorsak bunu önlemenin tek yolu, fıyatlan düşürmenin tek 
yolu, kaçakçılığı da önlemenin tek yolu, verimli bir şekilde ekonomik işletmeler kurup bunları ge
liştirmek ve daha verimli, daha ucuz ve daha yüksek bir miktarda ürün arzını sağlamaktır, bunun 
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yolu budur. Onun için hayvancılık sektörünün büyümesi lazım, gelişmesi lazım, bunun büyümesi ve 
gelişmesi için de doğru kararları almaya bundan sonra da devam edeceğiz. 

Ben bu duygularla yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 

HASAN MACİT (İstanbul) - Sayın Başkanım, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim. 

Şimdi sırasıyla okuyorum: Sayın Tüzün, Sayın Enöz, Sayın Çalış, Sayın Uslu, Sayın Yalçın, 
Sayın Macit, Sayın Süner sisteme girerek, kısa süreli, yerinden söz istemişlerdir, sırayla söz verece
ğim efendim. 

Şimdi, Sayın Tüzün, buyrunuz. 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Aracılığınızla Sayın Bakanımıza eksik bilgiler konusunda bir sorum daha olacak. Öncelikle şunu 
söyleyelim: Bizim, milletvekilleri olarak denetim görevini yerine getirmenin ve seçim bölgemizdeki 
sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisine taşımanın, ilgili bakanlıklara taşımanın yasal bir hakkımız 
olduğunu düşünüyorum. Tabii, bu hakkımızın cevabı verilirken de bizim ve bizleri televizyonları ba
şında izleyen vatandaşlarımızın anlayabileceği bir dilden verilmesinin uygun olacağı düşüncesinde
yim. Bu kararname, bildiğiniz gibi, 4 Temmuz tarihinde çıkmıştır Sayın Başkan, yani seçimlere on 
yedi gün kala böyle bir kararname uygulanmıştır. Bunun uygulanış şekliyle ilgili Sayın Bakanımıza 
vermiş olduğumuz soru önergesine verilen cevabı kısaca okumak istiyorum: "Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı tarafından FAO agrometeorolojik simülasyon yöntemi ve NO A A uydu görüntüsünden elde 
edilen vejetasyon indeksi verileri kullanılarak yapılan çoklu regresyon sonucunda..." Yani, biz bunun 
nasıl olduğunu, bu cihazın hangi şartlarda ölçüm yaptığını anlayabilmiş değiliz. 

Kaldı ki, Bilecik ilinin bir milletvekili, temsilcisi olarak ben şunu söylüyorum: Bilecik ilinin 
yanındaki tüm iller bu kapsama alınırken -isim vermiyorum, nezaketsizlik olmasın diğer illerdeki 
milletvekili arkadaşlarımıza, o iller kendilerini biliyor- Bilecik'in neden alınmadığını soruyorum. 

Yine, ek olarak şunu söylemem gerekir: Bu kapsamla ilgili, yani verim kaybıyla ilgili Bilecik 
Tanm İl Müdürlüğü tarafından tutulan bir rapor vardır. Raporumuz valilik kanalıyla ilgili Bakanlığa 
iletilmiştir. Bu Bakanlık raporları hiç dikkate almamış mıdır? 

Sonuç olarak, bizim amacımız Sayın Bakanı ve Bakanlık personelini zor durumda bırakmak 
değil, sadece denetim görevimizi yerine getirmek ve... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, gündem dışı konuşmaya döndü bu. 

BAŞKAN - Çok kısa lütfen... 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sonuç olarak şunu söylemek istiyoruz: Ben, Bilecik Milletvekili 

olarak, çevre iller alınırken Bilecik'in neden alınmadığını ve 81 tane ilin, seçime on yedi gün kala, 
kısa bir süre içerisinde 40 tanesi alınmayıp da 40 tanesinin siyasi bir kararla alınıp alınmadığını öğ
renmek istiyorum Başkanım. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Tüzün. 
Sayın Enöz, buyurunuz. 
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MUSTAFA ENÖZ (Manisa) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma tekrar soruyorum: 
Tabii ki verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum, ancak şu da bilinmelidir ki, sadece buğday, 
arpa, fiğ ve korunga gibi bitki yetiştiricilerine, üreticilerine verilen desteğin yanında, bu ürün dese
ninin dışında özellikle Ege, Akdeniz ve özelde de Manisa'da, mısır, pamuk, tütün, zeytin ve üzüm 
üreticilerinin de kuraklıktan son derece etkilendiği malumlarınızdır. Bu üreticilerimizin de tarım 
kredi kooperatiflerine, Ziraat Bankasına veya TEDAŞ'a borçları mutlaka vardır. 

Şunu söylemek istiyorum: -Sayın Bakanım buna cevap vermedi- Sadece buğday, arpa ve fiğ ye
tiştiricilerine yapılan desteğin neden diğer üreticilerimizden esirgendiği. Bu konuda Sayın Bakanım 
bilgi verirse... 

Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Enöz. 
Buyurun Sayın Çalış, çok kısa lütfen... 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma, sorularıma gösterdiği ilgi için 

teşekkür ediyorum. 
Tabii ki, bu Kuraklık Genelgesi'nin, sulu tarım-kuru tarım mantığıyla başlamış olmasından do

layı, bölgemde sulu tarım yapan çiftçilerimiz de ciddi anlamda zarara uğramıştır. Şöyle ki: Tarım İl 
Müdürlüğümüz kayıtlarına göre sulu tarım yaptığı kabul edilen çiftçilerimizin arazilerindeki, bah
çelerindeki zararlar tespit edilmemiştir. Bundan dolayı çiftçilerimiz, kendilerinin ayrımcılığa uğra
dığını, kendilerine yasalar karşısında eşit davranamadığını düşünmektedirler. Şöyle ki: Bu kuraklık 
nedeniyle yeterli su verememe, su kaynaklarımızdaki kuruma ve havadaki nem oranındaki düşük
lükten dolayı, gerçekten, Ermenek ilçemiz, Basyayla ilçemiz, Sanveliler ilçemiz ve Ayrancı ilçemi
zin köylerinde çiftçilerimiz çok ciddi anlamda zarar görmüştür. Mesela örnek verirsek, Ermenek 
ilçemize bağlı Elmayurdu köyümüzde, muhtarın talebiyle Tarım İl Müdürlüğümüzce elma bahçele
rinde yaptırılan zararın resmî tespiti yüzde 50'dir Sayın Bakanım. Bu konuda bölgemdeki çiftçiler -
Türkiye genelinde de böyle olmuştur benim kanaatimce- haksızlığa uğradıklarını düşünmektedirler. 
Bu konuya ilginizi çekmek istedim, dikkatinizi çekmek istedim. 

Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çalış. 

Sayın Uslu, buyurunuz. 
CEMALETTİN USLU (Edirne) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, biliyorsunuz bu yıl ayçiçeği ürünü, kuraklıktan dolayı ciddi şekilde etkilendi. 

Zannediyorum, 650 bin tonu geçmeyecek bir üretim olacak bu sene. Geçen yıl bu rakam, 900 bin ton 
seviyelerindeydi. Dolayısıyla, ayçiçeği üreticileri, bu konuda ciddi şekilde mağdur olmuşlardır. Biz, 
ayçiçeği ürününün de, kuraklıktan etkilenen ürünler kapsamına alınmasını talep ediyoruz ve ayçiçeği 
ürününe bu yıl verilecek olan prim miktarının belirlenmesini istiyoruz. Bir de, bu yıla mahsus olmak 
üzere bir kuraklık primi verilmesinden yanayız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Sayın Yalçın, buyurunuz. 

RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
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Sayın Bakanıma açıklamaları için teşekkür ediyorum. Ama, bir inat uğruna, FİSKOBİRLİK ye
rine Toprak Mahsulleri Ofisine fındık aldırarak, FİSKOBİRLİK'in hazır 300 bin tonluk depolarının 
kullanılmayışı sonucu sadece depo kirası şeklinde 15 trilyona yakın paranın kaybolmuş bulunmasını 
kamuoyunun takdirine bırakıyorum. 

Sayın Bakanıma bir şeyi net olarak yeniden yöneltiyorum, bu konuda cevap verilmedi: Sanki 
başka bir ülkenin kurumuymuş gibi FİSKOBİRLİK... Sayın Bakanım, 2 bine yakın insan alacağını 
alamadan vefat etti, FİSKOBİRLİK'ten hâlâ alamadılar. İlimizin partinizdeki milletvekilleri de bu ko
nuya vâkıflar. Her gün insanlarımıza bu konuda cevap vermek durumunda kalıyoruz. Bahsettiğiniz 
son kararnameyle FİSKOBİRLİK'ten TMO'ya aldırdığınız fındık için, net olarak, ne zaman ödenek 
aktarılacak? Bu konuyu tekraren cevaplandırmanız teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yalçın. 
Sayın Süner, buyurunuz. 

TAYFUR SÜNER (Antalya) - Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, seçim öncesi çiftçinin oyunu almaya yönelik, ayrıntıları açıklanmadan, verile
ceği söylenen kuraklık desteği, aslında bir fiyasko olmuştur. Sadece Antalya'da kuraklık desteğin
den yararlanmak için 14 bin çiftçi başvurmuştur. Ancak, Hükümetin ağustos ayında yayımladığı 
ikinci kararname de çiftçide şok etkisi yaratmıştır. Bütçede kaynak olmadığı için diğer yardımların 
kesildiği görülmüştür. Kuraklık desteğiyle çiftçiler hayal kırıklığına uğratılmışlardır. Kuraklık des
teği almak isteyen çiftçiler, doğrudan gelir desteği, mazot ve tohum desteklerinden yararlanama
maktadır. Bu desteği alanlar diğer desteklerden faydalanmamaktadır. Çiftçilere yapılan destekler bu 
yolla kesilmiştir. Bu nedenle, üreticiler kuraklık yardımı için yaptıkları başvurulan geri çekmişler, ku
raklık desteği alacak çiftçiler diğer destekleri alamayacağı için ortalama 50-60 YTL kayba uğramış
ladır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
Saygılar. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Süner. 
Sayın Macit ve Sayın Akçan, şu anda sözlü soru görüşmeleri yapıyoruz ve sadece önerge sa

hiplerine söz hakkı veriyoruz, ek açıklama hakkı veriyoruz. Sizin bu konuda önergeniz olmadığı için 
sizlere söz veremeyeceğim. 

Sayın Bakan, bu konuda bir cevabınız varsa, buyurunuz lütfen. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyo

rum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esasen, ben, mümkün olan en detaylı şekliyle, hatta belki 

gerekmiyordu ama, tekniklerin isimlerini de, yani hangi yöntemle tespit yapıldı, onu bile söylemeye 
çalıştım. Ama, yine de, değerli milletvekillerimizin bazıları bundan rahatsız oldular, "Biz bu defa 
anlamadık." dediler. 

Şimdi, uydu yöntemiyle diyorum. Uydu yöntemiyle alınan görüntüler ve bu FAO'nun, yani Bir
leşmiş Milletler Gıda Tarım Teşkilatının belirlediği bir endeks var, bir program var. Bununla da, reg
resyon analizi yapılmak suretiyle bir ölçüm yapıldı. Özü bu. Şimdi, ben, size, doğrusu, regresyonun 
etimolojik olarak Türkçesini verebilirim ama bu kullanılmıyor. Yani, uzun bir tarif gerekiyor. Çünkü, 
istatistik okuyan herkes bilir ki, regresyon, bir matematik modeldir, bir istatistik modeldir ve bu da 
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tahmin yapmada, tahminde kullanılan bir matematiksel yöntemdir, bir istatistik yöntemdir. Ben bunu 
arz ettim. 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Bakanım, bu kısmı anlamadığımızı, o kısmı açmanızı söy
lemek suç mu? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Efendim, şimdi, 
sizin, öz olarak, "Bilecik niye alınmadı?" Aslında ben bunların hepsine cevabımı verdim. Değerli mil-
letvekillerimizin hepsi söz aldı tekrar, hepsi tekrar sorularını aslında sordular, yine bir daha sormuş 
oldular. Ben, esasen, uzun süren konuşmam içerisinde hepsine tek tek de cevap verdim. Şimdi, Bi
lecik'le ilgili... Ha, bundan rahatsız da değilim, buraya da gelir tekrar tekrar cevap veririm, tekrar tek
rar konuşurum, ama burada zaman geçiyor ve bu zaman, kaybettiğimiz zaman, Türk milletinin 
zamanıdır, sadece benim zamanım değildir. Buna da tabii bizim riayet etmemiz gerekiyor diye dü
şünüyorum. 

Şimdi, efendim, Bilecik'in çevresindeki iller... Benim belirlediğim, biraz önce söylediğim be
lirlenen yöntemle yapılan ölçümlerde Bilecik'ten gelen bilgi ve rapor, bize, Bilecik'in bu kapsam 
içerisinde değerlendirilemeyeceği yönünde. Bizim, yani 40 tane vilayeti aldık, bu 50 de olurdu, 60 
da olurdu, Allah korusun, 81 de olurdu. Yani biz bundan memnun olmayız 81 ilimizin de kuraklık 
afetiyle karşı karşıya kalmasına, ama sonuçta bizim için ha 40 olmuş, ha 45 olmuş, ha 50 olmuş, 
böyle bir şey yok. 

Şimdi, bir sayın milletvekilimiz dedi ki: "Efendim, bu seçim öncesinde yapılmış bir şey." Siz de 
benzer ifade kullandınız. Şimdi, biz bu çalışmayı ta mart ayında başlattık. O zaman ne seçim vardı, 
ne seçim karan vardı, ne herhangi bir şey vardı. Çünkü kuraklıkla ilgili ilk göstergeler alındıktan sonra, 
yani ilkbahar yağışlarının azlığı ortaya çıktıktan sonra biz çalışmaya başladık ve illerden, yazılar yazıp 
buralardan birtakım bilgiler istedik, çalışma yapmalarını arzu ettik. Onun için, yöntem belli, uydudan 
görüntüler alındı, ekiliş var, sonra yerde de bunların çalışmaları yapıldı, sonra da hasar tespit komis
yonları oluşturuldu illerde ve ilçelerde. Bu hasar tespit komisyonları dediler ki, işte, şurada hasar şu 
kadar, burada bu kadar ve bunlar bize geldi, biz bu şekilde bunları kapsam içine aldık veya alamadık. 
Yani, onun dışında, diğerleriyle ilgili ne bir ayrımcılık yapılması imkân ve ihtimali var, böyle bir şey 
düşünülemez, çünkü hepsi bizim ülkemiz, hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin beldeleri, illeri, ilçeleri. O 
nedenle böyle bir şey düşünülemez. Onu bir daha özel olarak ifade etmek istiyorum. 

Sayın Enöz'ün, sadece buğday, arpa ile ilgili olarak, niye bu alındı, diğer ürünler alınmadı şek
lindeki sorusuna tekraren şunu arz ediyorum: 

Şimdi, Türkiye'nin kuru alanlarda ekim yapılan arazileri var ve bizim, bu sene içerisinde önce
likli problem alanımız, kuru alanda ekim yapılan ürünler, bunlar da hububattır. Konya, Ankara, özel
likle Karaman, Kırıkkale bu bölge, Eskişehir, İç Anadolu Bölgesi, güney Marmara, Ege, buralarda 
özellikle hububat ekilişleri ciddi zarar gördü ve bizim esas öncelikli hedef alanımız burasıydı ve bu 
çalışmayı ta mart ayından itibaren başlattık. Şimdi, eğer bir sulu ürün, sulanarak yetiştirilen bir ürün 
varsa, zaten eğer su yoksa, o ürün yetiştirilmiyor. Yani, bu, tarifi gereği böyle. Bizim problemimiz 
yağışla, çünkü tamamen yağmur yağışına bağlı, yağış olmadığı için ürün alamamış bölgeler. Bizim, 
yoksa, diğerlerini... Yani, biz, Türkiye'deki bütün ürünleri, bütün, su az veya az sulayabildi vesaire, 
böyle bir mantıktan yola çıktığımız takdirde, o zaman Türkiye'nin her tarafında bütün ürünler için, 
ki 150 civarında ürün var ve milyonlarca hektar alan var, bunların hepsini o şekilde değerlendirme 
imkânı var ki, bu, çok da doğru bir yöntem gibi gelmiyor. 
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Şimdi, ayrımcılık yok, Sayın Çalış o şekilde söyledi. Böyle bir, asla düşüncemiz olmadı. Fındıkla 
ilgili olarak, tekrar ediyorum, fındıkta biz 13/11/2007 tarihi itibarıyla FİSKOBİRLİK'e 73,9 milyon 
YTL aktardık. Ayrıca üretici için de on gün içerisinde 50 milyon YTL aktarılıyor. 

Bizim burada... FİSKOBİRLİK'le ilgili bir sorun varsa, bu sorunun sebebi biz değiliz. Biz sa
dece FİSKOBİRLİK ve onun yönetim anlayışının ortaya çıkardığı bir problemi ve onun üreticilere 
yansımasından doğan problemleri çözmek için işin içerisine girdik ve biraz önce arz ettim, 2006 yı
lında 162 bin ton aldık, bu sene 80 bin ton aldık ve biz FİSKOBİRLİK'in işini iyi yapmasından sa
dece ve sadece memnuniyet duyarız. Başka da hiçbir duygumuz olmaz. Bundan da emin olmanızı 
istiyorum. Yani ne bir... 

METİN ARİFAĞAOĞLU (Artvin) - Sayın Bakan, 13/11... Bugün yolladmız o zaman. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Ama, kararname 

bugün çıktı. Bu kararname bugün çıktı. Demin konuşmamın içerisinde söyledim. 
Buradaki espri de şudur değerli arkadaşlar, esprisi şu, bu işin: FİSKOBİRLİK'in bankalara borcu 

var. Vadesi gelmiş borç. Ürün rehinde, daha önce kredi almış. Vadesi gelmiş, borcunu ödeyemiyor. 
Ya şu anda FİSKOBİRLİK'in elindeki ürünü 2 YTL'den rehin edildiği gibi hepsini alıp bir yere ve
receksin. Tamam mı? İşte FİSKOBÎRLİK'i esas göçertecek, çökertecek karar o olur veyahut da ona 
bir şekilde yardımcı olacaksın, onu kurtaracaksın. Onunla birlikte Türk ürünü olan fındığı da kurta
racaksın. Bizim yaptığımız bu ikincisidir. Onun için FİSKOBİRLİK de bugün bize teşekkür etmek
tedir, Türk fındık üreticisi de bize teşekkür etmektedir. En büyük teşekkürleri de 22 Temmuzda oldu. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, dönem başında alınan Danışma Kurulu kararı gereğince, sözlü sorulara 

ayrılan süre bir saatle sınırlanmıştır. Onun için, bir saatimiz dolmuştur. 
Birleşime bir saat ara veriyorum. 
Teşekkür ediyorum. 

Kapanma Saati: 19.08 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.08 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa), Yusuf COŞKUN (Bingöl) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19'uncu Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyo
ruz. 'liii: 

1 'inci sırada yer alan Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis

yonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 35) (x) 
BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon Raporu 35 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Afyonkarahisar Mil

letvekili Sayın Halil Ünlütepe. 
Buyurunuz Sayın Ünlütepe. 
Söz süreniz yirmi dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Kat Mülkiyeti Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Sıra Sayılı Yasa Tasarısı üzerinde Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum. 

Sevgili arkadaşlar, nüfus artışı, kentleşme, arsa üretimindeki sıkıntılar insanları toplu yaşamaya 
yönlendirmiş, bunun getirdiği sonuçlar içinde de sorunları çözmek amacıyla 634 sayılı Kat Mülki
yeti Yasası 1966 yılında yürürlüğe girmiştir. Yasa'nın ihtiyaçları tam karşılayamaması, yeni doğan 
sorunlar nedeniyle 634 sayılı Yasa'nın, 1969 yılında, 1983 yılında ve 1992 yıllarında, şimdi olduğu 
gibi, çeşitli maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. 1983 yılında, şimdi yapılan değişikliklerden daha 
geniş kapsamlı olarak değişikliklerin yapıldığını görüyoruz. 

Öncelikle, bu yasa tasarısı İç Tüzük'ün 77'nci maddesi uyarınca Adalet Komisyonunda görü
şülmüştür. Hepinizin de bildiği gibi, bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun tasarısı 
ve teklifleri hükümsüz sayılırken, değişiklik sonucu, Hükümet veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(x) 35 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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üyeleri bu tasarı ve teklifleri yenilerse, önceki dönemlere ait raporlar komisyonca benimsenerek gö
rüşülmesi sağlanmaktadır. 

İç Tüzük'ümüzde yapılan değişiklik gereği -bu yasayla ilgili olarak- 27 Eylül 2007 tarihinde İç 
Tüzük'ün 77'nci maddesine uygun olarak yasa tasarısının görüşülmesi istenmiştir. Bu, yeni bir uy
gulamadır. Bu İç Tüzük'ün 77'nci maddesine göre 22'nci Dönemde görüşülememiş olan bazı yasa
lar geneli üzerinde görüşme yapılarak Genel Kurula indirilmektedir. 

Şimdi, sizlerle şu konuları paylaşmak istiyorum: Bu İç Tüzük üzerindeki yapılan bir değişiklik 
bir ihtiyaçtan mı kaynaklandı, yoksa, Meclis çalışmalarını daha rahat bir şekilde yapma ihtiyacından 
mı kaynaklandı? Hayır, ikisinden de kaynaklanmadı. Eğer hakikaten Meclis çalışmalarının tıkanmış, 
Meclis çalışmalarının rahat bir şekilde yapılması için bir İç Tüzük gerekseydi, 22'nci Dönemin ba
şında yapılırdı. 22'nci Dönemin başında böyle bir ihtiyaç duyulmamış. Ne zaman ihtiyaç duyulmuş? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 22'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3 Mayıs 2007 tarihinde 
erken seçim yapılmasına karar almış. Bir Meclis erken seçim kararı aldıktan sonra, artık, İç Tüzük'le 
oynamaz. İç Tüzük, anayasa hukukçularına göre, bir sessiz anayasadır. Bu İç Tüzük'le bu kadar oy
namak sıkıntılıdır, demokrasiyle bağdaşmaz. 

Şimdi, peki, İç Tüzük değişikliği ne zaman teklif edilmiş? 30 Mayıs günü. Meclis Başkanlığına 
veriliyor, bir günde Anayasa Komisyonuna gidiyor, İç Tüzük 1 Haziranda Anayasa Komisyonunda 
tartışılıyor, 2 Haziranda Meclis Genel Kuruluna geliyor. 

Dikkatinizi çekerim arkadaşlar, 3 Haziranda Meclis yasama görevini sona erdiriyor. Bugün gör
üştüğümüz İç Tüzük'ün yöntemini belirleyen ve sessiz anayasa olarak yorumlanan İç Tüzük, bir 
günde Meclis Genel Kuruluna geliyor. Halbuki ve bizim 22'nci Dönemde yapılan yasama çalışma
larında Komisyona intikal eden bugünkü maddeler üzerinde, bugünkü yasa tasarısı üzerinde olduğu 
gibi, geneli üzerinde düşüncelerimizi açıklıyoruz, maddeler üzerine giremiyoruz. 22'nci Dönem Par
lamentosundan bugünkü Adalet Komisyonunda değerli bir üyemiz var, geriye kalan tüm üyeler de
ğişmiş. Millî irade yeniden oluşmuş, farklı düşünceler çıkmış. Bu farklı düşünceler, Komisyona yasa 
önerisi geldiğinde, inceleyebilmeli, tartışabilmeli ve sonucuna göre hareket edilmeliydi. Şimdi ne 
oldu? İç Tüzük değişikliği incelenmeden, tartışılmadan, yangından sanki mal kaçırır gibi görüşüle
rek, bugün bu yasa taslağı önümüze gelmiştir ve bugün bu yasa taslağının üzerindeki eksiklikleri her 
üç gruptaki parlamenter arkadaşlarımız bir araya gelerek gidermeye çalışıyoruz. Hâlbuki bu eksik
likler Komisyonda yapılması gereken eksikliklerdir. Peki, bunun yapılma gerekçesi ne? Bana göre, 
bunun yapılma gerekçesi şudur: Bizim Anayasa'mızda kuvvetler ayrılığı sistemi benimsenmiştir. 
22'nci Dönemde zaman zaman gördük, siyasi iktidar Parlamentonun yasama organına zaman zaman 
müdahaleci oldu, gündemini belirleyici oldu. Hâlbuki, yürütmenin yasamaya müdahale etmesi hu
kuksal açıdan çok sıkıntı veren bir olaydır. Bunu onun bir uzantısı gibi görüyorum ve bunu... Bu yasa 
tasarısı üzerindeki düşüncelerimi açıklamadan önce, bu konudaki düşüncelerimi Genel Kurulda açık
layarak zabıtlara geçmesini istiyorum. 

Değerli grup başkan vekilleri, önümüzdeki dönemde bu konu üzerinde çalışalım, daha doğrusu 
Meclis Başkan Vekillerimizin bu konuda ciddi bir çaba harcayarak, demokratik kurallara uygun ol
mayan, Adalet Komisyonu üyelerinin veya başka komisyonlarda varsa, başka komisyonlardaki üye
lerin o yasa taslağı üzerine düşüncelerini açıklamasını engelleyen bu İç Tüzük maddesinin kısa 
dönemde ortadan kaldırılmasının, bu Parlamentomuzun çalışma düzeni açısından, en gerekli olan iş
lemlerinden birisi olarak yorumluyorum. 
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Sevgili arkadaşlar, biraz önce de sözlerimin başında söylediğim gibi, 634 sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanunu bugün artık günün ihtiyaçlarını karşılayamaz bir duruma düşmüş. Elbette yürürlüğe girdiği 
dönemde konut sorunlarından kaynaklanan ihtiyaçları belki yanıtlayabiliyordu ama aradan geçen 
uzun bir süreden sonra görüyoruz ki bu kat mülkiyetinden doğan ihtilaflar yoğunlaşmaya başladı. 
Daha doğrusu, mülkiyet hukukunun en çok tartışılan konuları kat mülkiyetinden kaynaklanmaya baş
ladı ve ihtiyaçları karşılamamaya başladı. 

Şimdi, hepinizin de takdir edeceği ve bildiği gibi, bir ya da daha çok kişinin bir yapının belirli 
bir bölümüne sahip olmasına "kat mülkiyeti", yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, 
kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya ortak malikler tarafından kurulan kullanma hak
kına da "kat irtifakı" diyoruz. Kat irtifakı bina tamamlanmadan, kat mülkiyeti ise bina tamamlan
dıktan sonra tesis edilmektedir. 

Bu yasa düzenlemesiyle birlikte, kat mülkiyetinden kaynaklanan birtakım sorunlara çözüm ge
tirilmeye çalışılıyor. Şu bir gerçek ki, bu yasa taslağıyla da tüm sorunların çözümünün bulunabile
ceğine inanmıyoruz. Eksikler vardır, bunlar da zamanla karşılanabilir diye düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapılabildiğini gördüğüm bazı değişikliklerle ilgili siz
lerle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Toplu yapı uygulamasının ortaya çıkardığı çok yönlü so
runların çözümlenmesi, yeni yapıların çağın gereklerine uygun ve depreme karşı güçlendirilmiş 
şekilde inşa edilmesini öngören yeni birtakım uygulamalar bu yasa tasarısında görülmektedir. Bun
lardan en önemlisi, depreme karşı güçlendirme. Deprem, doğal bir afet. Ama, depremin yarattığı 
doğal afetin en fazla zararını kamu hizmetlerindeki binalar görür, toplu konutlarda görülür. Toplu 
konutlardaki Kat Mülkiyeti Yasası'nın getirdiği sıkıntıyla doğal afetlerden kaynaklanan sorunların çö
zümünde ciddi zorluklar vardır. 

Şimdi bunlar nedir? Muhtemel afetler ve özellikle depreme karşı yapının güçlendirilmesi için ya
pılacak harcamalar. Bunlar ortak giderlerin içine alınmış ve bu gider ve avans payının tamamını öde
meyen kat malikleri hakkında, yeni düzenlemeyle, aylık yüzde 5 gecikme zammı hükmü 
getirilmektedir. Ayrıca, kat malikleri, yapı güvenliğiyle ilgili teknik inceleme ve çalışmalar sırasında 
kendilerine ait bölümlere girilmesine izin verecektir. Binalarda bulunan kiriş, kolon ve perde duvar
lar gibi taşıyıcı sistemin parçaları ana gayrimenkulun ortak yerleri sayılacak, ana yapının tamamını 
etkileyen sonuçlar doğurabilecek yerlerde kat malikleri bağımsız hareket edemeyecektir. 

Sevgili arkadaşlar, bu, depremle ilgili konuda ilimizle de ilgili olduğuna inandığım bir iki şeyi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, 2002 yılında, ilimizde, Sultandağı merkezli bir deprem 
yaşanmıştı ve depremin diğer illerde yaptığı yıkıntılar gibi çok ciddi bir konut hasarı meydana geldi. 
Bunun sonucunda on iki adet, 2.761 üyeli kooperatifler kanalıyla konut ihtiyacı giderilmeye çalı
şıldı. Bu kooperatiflerimizden bir kısmının geçici kabulleri yapılmış, bir kısmının ise kesin kabulleri 
yapılarak evlere girilmiştir. Sene 2007, 2008 yılına giriyoruz, hâlâ daha 603 kişilik konut yüzde 65 
seviyesinde. Bunlar, bir doğal afetin karşısında konutsuz kalan insanlar. Zaman zaman ödeneklerin 
yeterince gönderilmemesi... Hatta geçen yıl, orada taşeronlar paralarını alamayınca çatıları yakarak 
zarar verme yöntemine gitmişlerdi. Ayrıca, bu hak sahipliği konusunda, Bolvadin ve Çobanlar ilçe
lerimizde -genellikle bu bölgelerimiz besicilikle uğraşır- ahırlar tamamen hasar görmüştü ve 1.759 
ahır için hak sahipliği belgesi verildi. 

Sevgili arkadaşlar, 2005 yılından beri Bayındırlık bakanlarının "Ben bunları yapacağım." de
mesine rağmen, 2005 yılında 67, 2006 yılında 116, 2007 yılında ise 75 ahır. Bu, besiciliği öldüren 
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bir olay. 2002-2008, altı yılda 1.759 hak sahibinden karşılayabildiğiniz, karşılanabilinen 225-230 
ahır. Bu, depreme kamu yönetiminin bakışını da göstermektedir. Yani, bu yasada mülk sahiplerinin 
depreme karşı kendi yükümlülüklerini yerine getirmesinde rahatlatıcı bir ortamı yaratırken, kamu, ge
rekli özeni göstermezse bu sıkıntıları tekrar yaşanz. 

Bakın, bununla ilgili gene bir örnek vermek istiyorum sevgili arkadaşlar. İlimizde yeni bir has
tane yapılacaktır, 400 yataklı. Bu hastanenin yerinin tespitiyle ilgili ciddi sıkıntılar doğmuştur. Bir yet
kili "Hastane polis okulunun olduğu yere yapılacak." demektedir. Afyon Belediye Başkanlığı, sivil 
toplum örgütleri ve Valilik "O gösterilen yer dere yatağıdır, buraya hastane yapamazsınız." demek
tedir. Bu konuda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün "Orada inşaat yapılamaz." diye raporu var
dır. Bununla ilgili imar değişikliğine gidilmesi lazımdır. Orasının deprem bölgesi olması nedeniyle, 
hele hele sağlık hizmeti gibi önemli bir kamu hizmetinin oraya yapılmasının yanlışlığından dolayı Be
lediye, imar planı değişikliğine gitmemektedir. Peki, Bakanlık Belediyeye ne yapıyor? Baskı yapı
yor. "Plan değişikliğini yap, gönder. Yapmazsan, Bayındırlık Bakanlığı olarak ben yapacağım." 
Maalesef, seçimlerden önce, buraya hastane yapılması yönünde TOKİ ihale açtı. Bu yasayı biz ne için 
çıkarıyoruz? Kamu yöneticileri, deprem kuşağı içinde olan ve dere yatağında olan, hele hele, Dev
let Su İşleri Bölge Müdürlüğü gibi, bu konuda uzman bir kuruluşun buraya yapılaşma yapılamaz de
mesine rağmen, siyasilerin birikimi ve deneyimi önüne geçerek, sırf birilerine söz verdik diye hem 
de devletin bir kuruluşu olan TOKİ'ye orada hastane yapılması için bir ihale açmasının hukuksal bir 
yararı var mı? Burada bunun sıkıntısını... Yarın kim verecek hesabını? Hele hele, Türkiye gibi borç 
içinde olan, günde 117 milyon dolar iç ve dış borçların faizini ödeyen bir ülkenin, böyle bir deprem 
yatağı içinde olan dere yatağına hastane yapmak kadar bir lüksü var mı? Yok elbette. Burada dile
ğim, hani bu depremle ilgili konuya karşı yeni bir düzenleme yapılırken bu konuda önce kamu yö
neticileri, ama daha öncesi, sorumlu durumda olan siyasiler örnek olmak zorundadır. 

Hastane yapılmalıdır, yeri bilim adamlarına bırakılmalıdır, neresi uygunsa oraya yapılmalıdır. 
Yeni bir, Konya'daki Zümrüt faciasını yaşamayalım; yeni bir, Zeytinburnu'ndaki binanın çöküşünü 
yaşamayalım; yeni bir, Kocaeli ve Yalova depremindeki gibi yıkıntıları yaşamayalım. Sebep olanlar, 
yarın bunun vebalini çeker; Allah korkusu varsa yaşayamaz, insan içine çıkamaz. 

Sevgili arkadaşlar, yeni tür bu değişikliklerden birisi nedir? Ana gayrimenkullerin ortak yerle
rinde yapılacak değişikliklerde bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça değişiklik yapılamayacağına 
ilişkin düzenlemede bir değişikliğe gidiyor. Buna göre kat maliklerinden biri, diğer kat maliklerin
den beşte 4'ünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulun ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis, 
değişik renkte dış badana ve boya yaptıramayacak. Burada oran beşte 4'e düşürülerek biraz daha ra
hatlama sağlanmaktadır. 

Gene, yeni bir düzenleme ile kat maliki, kendi bağımsız bir bölümünde, ana yapıya zarar vere
cek nitelikte onarım, tesis ve değişikliğe gidemeyecektir. Tavan, taban veya duvar ile bağımsız bö
lümlerin birbirine bağlantılı yerlerinde bu bölüm maliklerinin ortak rızasıyla -ana yapıya zarar 
vermeden- bir yenileşme, yapılaşma yapılabilecektir. 

Sevgili arkadaşlar, uzun yıllardır ciddi sıkıntı yaratan konulardan birisi de, yapıları tamamlan
mış olan kat irtifaklı binada yapı kullanma izin belgesinin alınmasından sonra, yeni getirilen bir de
ğişiklikle, bir yıl içinde kat mülkiyetinin oluşumu zorunlu hâle getiriliyor. Eğer bu süre içinde yerine 
getirilemezse cezai müeyyide uygulanıyor. Burada bir değişiklik, geçici maddede vardır. Geçici mad
dede, bu geçiş süreci iki yıl olarak belirtilmektedir. 
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Bu değişikliklerdeki en önemli konulardan birisi, toplu yapılar konumu gündeme girmektedir. 
Hakikaten bu yasal değişikliğe asıl gerekçe olan konuların başında, bana göre, toplu yapılardaki ya
pılaşma esas olarak ortaya çıkmaktadır. 

Burada, toplu yapılarda bir tek yönetim planı düzenlenecektir. Bu plan bütün kat maliklerini 
bağlayacak, yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil 
ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının beşte 4'ünün oyu gerekecek. Bu, tartışılan konulardan bi
risi. 

Eğer, hakikaten bu toplu konuttaki üye sayısı sınırlı, küçükse belki beşte 4 büyük rakam olabi
lir ama çok büyük sayıya ulaşıldığında, yurt dışında falan da mülk sahiplerinin olduğu düşünülürse, 
o zaman... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ünlütepe, bir dakika lütfen. 
Sözünüzü bağlayınız. 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Bağlayacağım efendim. 
O zaman bütün kat malikleri tarafından bununla ilgili giderler karşılanacak ve bu oranın da beşte 

4 olmasında fayda olduğu kanaatindeyim. 
Değerli arkadaşlarım, bu yasaya olumlu bakıyoruz ama üzerinde de söylediğimiz gibi, Komis

yonda bunun üzerinde daha çok ciddi bir tartışma yapılabilseydi, belki bu yasanın oluşumuna çok 
daha ciddi katkılarda bulunabilirdik, daha doğrusu, 23'üncü Dönem parlamenterleri ciddi bir kat
kıda bulunabilirdi. İlk defa, komisyonlarda 22'nci Dönem Parlamentosu, 23'üncü Dönem parla
menterlerinin düşüncelerini oraya aktarmasına engel olan bir düzenlemeyi yapmıştır. O düzenleme, 
açıkçası, demokratik kurallara uygun olan bir düzenleme değildir. Onun değiştirilmesinin gerektiğini 
belirtmek istiyorum. 

Genellikle, yasanın tümü üzerindeki düşüncelerimi sizlerle paylaştım. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Bağlıyorum efendim. 
Yasaya olumlu yaklaştığımızı... Bir iki maddede değişiklik önerileri olmuştur, onlarda da üç 

grup anlaşarak bu yasa üzerindeki eksiklikler giderilmeye çalışılacaktır. 
Bu duygularla tümünüzü saygıyla selamlıyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. (Al

kışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ünlütepe. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, usulle ilgili önemli bir şey söylemek istiyorum. 

Şimdi, İç Tüzük'te değişiklik yapılmış, 31/1/2007 tarihinde. Bizim elimizdeki İç Tüzük'te bunlar 
hangi şeyler? Değiştirme diye bir şey yok. İç tüzüklerde hangi maddelerde değişiklik yapıldığına 
dair bir şey yok. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Var... Var... 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Elâzığ) - Böyle bir usul yok Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Sayın Genç, şimdi, kanun hakkında görüşüyoruz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, kanunla ilgisi yok ama çok önemli bir şey... (AK Parti sı

ralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Sayın Genç, şimdi, böyle bir usulümüz yok. Şimdi... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, biz burada İç Tüzük'e göre görev yapmak zorunda

yız. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, siz devam edin, o, her zamanki alışkanlıkları

nın gereğini yerine getiriyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - 22/7/2007'de seçime giderken, bir İç Tüzük değişikliği yapılmış ve 

bu İç Tüzük değişikliğinin ne olduğunu biz bilmiyoruz! 
BAŞKAN - O İç Tüzük'ü temin edebilirsiniz efendim, yeni baskısında vardır, siz ona bakarsınız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hani efendim? Yok... 
BAŞKAN - Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Aksaray Milletvekili Sayın Osman 

Ertuğrul. 
Buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) - İç Tüzük değiştiriyorlar, Meclisin haberi yok. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Değiştirilen maddelerin de yazılması lazım. Biz de bilmiyo

ruz ne olduğunu. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Var, var. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Varsa elinizde, gösterin bakalım. 

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Ertuğrul. 
MHP GRUBU ADINA OSMAN ERTUĞRUL (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nu görüşmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulun
maktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyor, yüce Meclisimize çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Bugün, Meclisimiz tarihî bir gün yaşadı. İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Peres ve Filistin Devlet 
Başkanı Sayın Abbas Meclisimize hitap etmişlerdir. Bu vesileyle, bundan sonra Orta Doğu'da sava
şın son bulmasını, İsrail ve Filistin devletlerinin barışı bir an önce sağlamalarını temenni ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Düzce depreminin sekizinci yılında, kaybettiğimiz vatan
daşlarımızı rahmetle anıyorum. Cenabı Allah'tan milletimize bir daha böyle acılar göstermemesini 
niyaz ediyorum. Bu vesileyle, yaşadığımız acı tecrübeye rağmen, deprem olmadan önce alınması 
gerekli tedbirlerin hâlâ yeterli olmadığını, Hükümetin bu anlamda süratle çözüm üretmesi gerektiğini 
hatırlatmak istiyorum. 

Konut, insan hakları kapsamında değerlendirilen bir haktır. Anayasa'mızda da herkesin sağlıklı 
bir çevrede insanca yaşanabilir konutlarda barınabilmeleri için devletin gerekli tedbirleri alması ön
görülmüştür. Ülkemizde 20 milyona yakın konut vardır, bunun yüzde 40'ı tamir ve tadilata ihtiyaç 
duymaktadır. 

İnsanca yaşanabilir konutların, sağlıklı bir çevrede, yeterli sosyal donatılarına sahip olması ge
rekmektedir. Oysa, plansız kentleşme, gecekondulaşma ve afete maruz yerlerdeki yerleşimler nede
niyle konut stoku büyük oranda bu niteliklere sahip bulunmamaktadır. Mevcut konut stokunun 
çoğunun dönüşüm ihtiyacı bulunmaktadır. Bu çerçevede, gecekondulaşmanın önlenmesi, konutların 
niteliklerinin artırılması ve afete maruz bölgelerdeki konutlarla ilgili dönüşüm programlarının ha
yata geçirilmesi, dar gelirlilere dönük sosyal projelerin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. 
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1930'larda başlayan kaçak yapılaşmanın ilk örnekleri, 1950 sonrasında büyük kentlerde yay
gınlaşmaya başlamıştır. Bu dönemde, yasal ve kurumsal zaaflarla birlikte, ülkenin içerisinde bulun
duğu siyasi ve ekonomik ortamın popülist politikalar ve uygulamaları besleyen yapısı, imar ve 
yapılaşma konularında ihmallerin, ihlallerin ve kaçak uygulamaların hızla artmasına yol açmıştır. 
Barınma amaçlı gecekondu ile başlayan kaçak yapılaşma, özellikle 1980 sonrasında nitelik değişti
rerek kentsel rantlardan pay kapma amaçlı alternatif bir sektör hâline gelmiştir. Kaçak yapılaşmanın 
kapsamı, gecekondudan lüks konut, alışveriş merkezi, sanayi, depolama, tarım ve turizm yapılarına 
kadar çeşitlenen bir yelpaze içerisinde tüm sektörlerde yaygınlaşan toplumsal bir hastalık düzeyine 
ulaşmıştır. Kamu arazilerinin yağmalandığı, tarım ve orman alanlarının yok edildiği, içme suyu hav
zalarının işgal edildiği; gecekondu mafyası, arsa mafyası gibi illegal örgütlenmelerin devreye girdiği 
bu süreçte, kaçak yapılaşma, kamu arazilerini yağmalayıp satan belli bir kesim için büyük miktarlarda 
haksız ve kayıt dışı kazanç elde etme aracı olmuştur. 

Kat Mülkiyeti Kanunu'nu görüşürken, aslında, soruna, genel olarak şehirleşme, konutların ni
telikli hâle getirilmesi, afete karşı alınacak tedbirler, imar, ruhsat ve benzeri izinler ile denetime iliş
kin hususlar ve kayıt dişilik açısından bütünlük içinde bakılması gerekmektedir. 

Bugün, Türkiye'de, ruhsatsız konut sunumunun fazlalığı nedeniyle nitelikli konut sorunu ya
şanmaktadır. Büyük kentlerimizde, kentsel alanların ve kent nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı, mevzuat 
dışında tamamen kaçak olarak yapılaşmış bölgelerden oluşmaktadır. 

Başbakanlık Konut Müsteşarlığının 2002 yılında yaptığı 2010 dönemi konut ihtiyacı araştırma
sına göre, Türkiye'de toplu konut stoku içerisinde ruhsatsız konutların ya da başka bir deyişle mev
zuat hükümlerine tümden ya da bir bölümüyle aykırı kaçak konutların oranı yüzde 38'e ulaşmıştır. 
Kentsel yerlerdeki konut stokunun ortalama yüzde 62'si ruhsatlıyken, yapı kullanma izni sahiplik 
oranı yüzde 33'tür. Tadilat gerektiren konut oranı yüzde 38'dir. Yirmi yaş üzeri konutların oranı ise 
yüzde 60'dır. Bu rakamlar, sorunun boyutunu ve alınması gereken tedbirlerle, yapılması gerekli dü
zenlemelerin kapsamının genişliğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu tasarının da hazırlanmasına sebep olan hadise, bilindiği gibi, son yıllarda kentleşme ve ya
pılaşmada meydana gelen değişiklikler ile çağın afeti olarak nitelendirilen, 1999 yılında yaşanan iki 
büyük deprem ve sonraki süreçte ortaya çıkan olaylardır. 1999 depremi, ülkemizde, kentleşme, imar 
ve ruhsata ilişkin izinler, inşaat yapımcıları ve denetim mekanizmasıyla ilgili olarak ne denli eksik
likler olduğunu acı tecrübeyle ortaya koymuştur. Bu süreçte, 57'nci Hükümet döneminde, bir yan
dan depremin yaraları sarılmaya çalışılmış, bir yandan da bu alandaki eksikliklerin giderilmesine 
dönük olarak zorunlu deprem sigortası, yapı denetimi gibi yapısal düzenlemeler yapılmıştır. 

Marmara ve Düzce depremleri sonucunda, bir yılda 2.500'ü hibe olmak üzere 43.053 kalıcı 
konut tamamlanarak depremzedelere teslim edilmiştir. Konut edindirme kredisiyle de 7.832 aile 
konut sahibi olmuştur. Her türlü zorluğa rağmen, 50.000'in üzerinde kalıcı konut çok kısa bir sürede 
tamamlanmıştır. 

Ayrıca, bu süreçte, 12.514'ü hibe olmak üzere 44.107 geçici iskân yeri sağlanmış ve 220.535 
afetzedenin geçici iskânı kısa sürede tamamlanmıştır. 61.112 ağır hasarlı, 61.277 orta hasarlı bina için 
hak sahipliği kabul edilmiştir. 60.503 binanın enkazı kaldırılmıştır. Yapılacak konutlar için 1.748 
hektar alan kamulaştırılmıştır. 

Diğer taraftan, yine, daha önceki süreçte, binaların güçlendirilmesi, yıkılıp yeniden yapılması ta
lepleri karşısında Kat Mülkiyeti Yasası'nda özellikle muvafakatla ilgili eksiklikler ortaya çıkmış, yü-
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rürlükteki Yasa bunlara çözüm olamamıştır. Yüzlerce kişi mağdur, çok sayıda kişi mahkemelik ol
muştur. Geçen beş yıllık dönemde ise Hükümet bu sorunu görmezden gelmiş, düzenleme yapmamış 
ve insanların mağduriyetlerine seyirci kalınmıştır. 

Bilindiği gibi, mevcut Yasa, belli bir arsa üzerine yapılmış birden çok bağımsız bölümü kapsa
yan tek bir yapı öngördüğünden, bağımsız bölümler üzerindeki mülkiyet hakkı, ortak yerler ve on
lardan faydalanma, ana gayrimenkulun yönetimi, ortak giderlere katılma gibi hususlar düzenlenirken 
tek parsel, tek yapı düşüncesinden hareket edilmiştir. Şehirlere yönelik göçün gelişme göstermesi, 
şehir nüfusunun çok kısa sürede büyük artışlar kaydetmesi, gecekondu yapılarının çok sayıda ba
ğımsız bölümü kapsayan büyük blok inşaata dönüşmesi ve bazen de aynı parselde ortak altyapı, yer 
ve tesislere sahip birden çok blok yapımının yer alması sonucu, uygulamada, özellikle, yönetim ve 
ortak giderlere katılma açısından sorunların ortaya çıktığı bilinmektedir. 

Yukarıda belirtildiği gibi, aslolan, meseleyi, şehirleşme, kentleşme kültürü, afete karşı alınacak 
önlemler, izinler, denetim ve kurumsal yapılar gibi bütün boyutlarıyla ele alarak uzun vadeli, kalıcı 
tedbirler alınmasıdır. Bununla birlikte, kapsamlı düzenlemeler yapılana kadar, Kat Mülkiyeti Ka
nunu ile ilgili olarak yaşanan bazı problemlerin giderilebilmesine hizmet olacak tasarı, gecikmiş ol
makla birlikte, bazı düzeltmeler yapılmak kaydıyla olumlu bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisince 02/06/2007 tarih ve 894 
sayılı kararıyla İç Tüzük'ün 77'nci maddesinin birinci fıkrasına "Yenilenen tasarı veya teklifin tümü 
üzerinde görüşmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, 
komisyonca benimsenebilir." hükmü eklenmiştir ancak yüzde 70'i yenilenmiş bir Parlamento ve 
Adalet Komisyonunda, 25 üyesinden 1 tanesi eski üye olup 24 tanesi ise yeni üyedir. Bu kadar mil
letvekilinin değiştiği Meclis ve Komisyonda, 77'nci maddeye istinaden, Komisyon maddeleri üze
rinde hiçbir görüşme yapılmadan, geneli üzerinde kısa bir görüşmeyle, noktasına virgülüne 
dokunmadan, 77'nci madde gereği oy birliğiyle kabul edilen bir yasadır. 

Bu yasayı yıllardır bekliyor ve milletimizin yararına olduğuna inanıyoruz, birçok mağduriyet
lerin önüne geçecek ve faydalı olacak. Dolayısıyla, Komisyonda da oy birliğiyle kabul edilmiştir 
ama biz, inanıyor ve görüyoruz ki birçok yasa böyle değildir. Parlamentosunun yüzde 70'i değişmiş 
olan bir Meclis, bu dönemde seçilen milletvekillerinin de kanunların içeriğini tartışmadan, ne oldu
ğunu anlamadan, kulaktan duyumlarla ve bilgi sahibi olan arkadaşlarla -bu uygulamaya karşı olsa
lar- Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran Adalet ve Kalkınma Partisi, Meclis çoğunluğuna 
güvenerek bazı kanunları aceleyle ve dayatmayla çıkarmaktadır. Bu uygulama, yanlış bir uygula
madır. Çıkartılacak olan yasaların komisyonlarda daha çok tartışılarak çıkarılması, anlaşılmasının 
kolay, uygulanmasının rahat ve adaletli olmasını sağlayacaktır, mağduriyetleri ve haksızlıkları gide
recektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasayla, önemli gördüğüm bazı değişikliklere de de
ğinmek istiyorum. Taslakta, bittiği hâlde bir türlü kat mülkiyetine geçemeyen binalara, iki yıl içinde 
kat mülkiyetine geçiş zorunluluğu getiriliyor, bu durumda olanlara faiz affı getiriliyor. Buna göre de 
içinde oturulduğu hâlde kat mülkiyetine geçilmemiş binaların vergi ve harçları, bir defaya mahsus, 
faizsiz ve cezasız olarak alınacaktır. Binaların taşıyıcı kolonları, kirişleri ve perde duvarları binanın 
ortak yerlerinden sayılacak, herkes istediği gibi tasarrufta bulunamayacak; bir daire içinde kolon, 
kiriş, perde duvar gibi binanın bağımsız bölümlerinden birinde yapılması gereken çalışmalar, gere
kirse başka bir dairede de sürdürülebilecek; vatandaşın konut sahibi olabilmesi için kredi almasında 
ve mevzuatta kolaylıklar sağlanacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi olarak, muhalefet partisi ola
rak, önümüze gelen önerileri, teklifleri ve yasaları doğru ve faydalı bulduğumuz oranda destek olu
ruz, eksik ve yanlışlarını gördüğümüzde uyarılarımızı yaparız. Bu uyarılarımızın dikkate alınmasını, 
hem komisyonlarda hem de Mecliste dikkat edilmesini bekleriz. Oy çoğunluğuna güvenip acele edi
lerek, gerekli araştırma ve bilgiler olgunlaştırılmadan çıkarılacak yasalar, telafisi mümkün olmayan, 
bedeli ağır yaralar açar. 

Bu konularda daha duyarlı olmaya davet ediyor, Kat Mülkiyeti Yasamızın ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ertuğrul. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar. 
Buyurunuz efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer 

milletvekilleri -35 sıra sayılı- 634 numaralı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun yıllarca bekleyerek günü
müze gelmek suretiyle bugün Meclisimizde görüşülmesi münasebetiyle AK Parti Grubu adına söz 
almış bulunuyor, bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartların en önde gelen sorunlar yumağı 
içinde mülkiyet hususu, mülkiyet sorununun çözümüne yönelik eleştiriler, arzular, istekler, talepler 
hep gündeme geliyor. Öncelikle, kanunun genel konularına temas etmeden, İç Tüzük'ün 77'nci mad
desi gereği, geniş bir tartışma ortamı ve fırsatı bulunmadan, alelacele buraya getirilmesini eleştiren 
arkadaşlarıma kısmen katılmakla birlikte şunun da altını çizmek gerekir: Geçmiş dönemdeki Parla
mentonun ve bu Parlamentonun oluşturmuş olduğu komisyonların uzun çalışmalar sonucu, uzun tar
tışmalar sonucu ortaya koydukları eserler ve raporlar Meclis gündemine gelmiş. Hükümetimiz 
tarafından önerilen tasarılar olabilir, milletvekilleri tarafından önerilmiş teklifler olabilir. Bu uzun 
çalışmalar boşa gitmesin diyerek... Bir sonraki döneme aktarılan kanunlar veya çalışmalar kadük 
hükmünde olduğu için, o çalışmaların tamamının, sanki yok hükmünde yeniden ele alınması gere
kiyordu. Oysa, zaman kaybetmeye imkânımız yok, fırsatımız yok. 

Bakın, hep eleştirdiğimiz bir husus var: 99 depreminden bu yana sekiz yıl geçti. Bu Kat Mülki
yeti Kanunu, aslında, depremle ilgili alınması gereken kararların ve hizmetlerin bir kapısını açıyor. 
Yeterli değil. Bakın, biraz sonra birkaç konuya temas edeceğim. Geçmiş dönemde ancak, depremle 
ilgili, mülkiyetlerle ilgili, imar yapılarıyla ilgili bazı yetki ve sorumlulukların tartışıldığı dönemde 
yerel yönetimlere yetki ve sorumluluğun verilmesi tartışılıyordu ve 22'nci Dönemde yerel yönetim
lerin yetki ve sorumlulukları değiştirilerek yeni bir dönem başladı. Belediye Kanunu'nun 73'üncü 
maddesinde, aslında, kentsel dönüşüm yetkisi belediyelere verilmiştir ve bu kentsel dönüşüm yetki
sinin, aslında, içi tam doldurulamadı. İşte, asıl dönüşüm kanunu bundan sonra gündeme gelecek. 
Hatta, 75 maddelik İmar Kanunu'nda dahi değişiklik yapılması gerekir. Boğaziçi İmar Kanunu'nda, 
Kıyı Kanunu'nda ve mülkiyet hususunda bekleyen diğer sorunları çözmek için, yasal boşlukların or
tadan kaldırılmasına yönelik geçmiş dönemde yapılan hazırlıklara ilaveten, yeni dönemde bir hayli 
sorun bizi bekliyor. 

Bakın, yeni raporlarla, Marmara ve dibinin kaynamakta olduğunu teknik veriler ve araştırmalar 
gösteriyor. Bu depremlere gitmeden önce "Ne yaptınız, ne yaptınız?" diyerek +birbirimize hesap so
rarken, işte, önümüze çıkan 26 + 3 maddelik, 29 maddelik Kat Mülkiyeti Kanunu. 634 sayılı, 1966 
yılında aslında yürürlüğe giren Kanun, 1961 ihtilalinden önce hazırlık safhalarıyla gündeme getiril-
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miş ama ihtilal dolayısıyla gecikerek, 66'da o günün ihtiyaçlarına sadece tek parsel, tek mülk, tek ba
ğımsız bölüm şeklindeki ihtiyaçlara imkân tanıyacak veyahut hizmet verecek sistemle donatılmıştı. 
Aradan geçen süreç içerisinde, çok parseller içerisinde, hatta çok bağımsız bölümleri içeren büyük 
apartman ve binalarla ilgili çözüm getirecek 1983 yılında yeni bir düzenleme yapıldı. Özel hüküm
ler maddesinin 3'üncü maddesinde bazı ilaveler yapıldı ama bunun da yeterli olmadığını gördük. 

En çok tartışılan konu nedir Kat Mülkiyeti Kanunu'nda? Vatandaş bilsin veya bilmesin, kafa
sına takılan husus şu: "Benim 20 bağımsız bölümlü, 20 dairelik bir apartmanım var. Hepsini sattım." 
diyor. 19 kişi, 19 bağımsız bölüme sahip olan mülk sahipleri "evet" diyor bir değişime, bir dönüşüme, 
ama 1 tanesi "hayır" diyorsa, asla o binaya dokunamazsınız. Deprem olsa dahi, mutlaka yıkılması ge
reken mevzuata aykırı bir bina olduğunu tespit etseniz dahi -oy birliği, oy çokluğu değil- oy birliğiyle 
alınması gereken karar ortada olmadıkça bu hüküm uygulanamıyor idi. İşte, Kat Mülkiyeti Kanu
nu'nda aslında en çok konuşulan ve dile getirilen husus bu. 

İkincisi: Vatandaş, aslında bugüne kadar kat mülkiyetine dönme zorunluluğu içinde olmadığı 
için, kat irtifakını kuruyor, binada oturuyor ama iskan harcının fazlalığından mı, mevzuat boşluğun
dan mı, cezanın olmayışından mı, yöresel kültürümüzden mi? Büyük kentlere göçlerle, aslında ya
pıların büyük bir bölümünde mülkiyet konusu çözülmemiş ki. Biraz önce değerli arkadaşımın 
belirttiği gibi, Türkiye genelinde yapıların yüzde 60'ı kaçak, İstanbul'da yapıların yüzde 69'u kaçak, 
kaçak olmayanların da yüzde 20'si iskan alınmamış yani şu anda İstanbul'da yüzde 88 civarlarında 
iskansız binalar var, oysa hepsi imarsız ve ruhsatsız değil. İmara ve ruhsata aykırı olmadığı hâlde is
kânını almıyor, kat mülkiyetine dönmüyor. Tabii, bunları yeni dönemde, bunlarla... 

ATİLLA KART (Konya) - Sorumlusu kim? 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Sorumlusu herkes, bir tek kişi değil. 
ATİLLA KART (Konya) - Sorumlusu kim? 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Bugüne kadar İstanbul'u, ülkeyi yönetenlerin hepsinin 

kendine göre sorumluluğu var. 
ATİLLA KART (Konya) - On beş yıldır oradasınız. 
NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Ben şimdi, sorumlusu şudur budur demeyeceğim. Kim

ler yönetimde, neler yapıp yapmadığını tartışarak ben siyasi bir tartışma ortamına girmek istemiyo
rum. Herkesin ne yaptığını, ne kadar sorumlu olduğunu aslında bilecek kabiliyette olduğunu 
düşünüyorum. Onun için, şu sorumlu, bu sorumlu demiyorum. 

Önce, tabii, Türkiye'nin genelindeki ihtiyaçların mahallinde karşılanamaması, Anadolu'da in
sanların mülkiyet hakkının yanı sıra konut ihtiyaçlarının karşılanamaması -eğitimdi, sağlıktı, sosyal, 
kültürel altyapı ihtiyaçlarının yoksulluğu- büyük kentlere göçü hızlandırmıştır. Bu göçte vatandaş 
devletin önüne gitmiştir. Plansız bölgelerde, plansız yapılaşmalarla, kat üstüne katlar yapmış, gece
kondular yapmış. Şimdi yeni dönemde dönüşüme ihtiyaç var. 

Bu dönüşümün kapılarını kim açacak? İşte -5366 sayılı- sit alanları içerisindeki eskiyen kent do
kularının yenilenmesi aslında hem depreme karşı bir hazırlık için bir önceliktir çünkü köhneleşmiş 
ve metruk hâle gelmiş binaların onarımı için, bir de kültür ve tabiat varlıkları koruma kurullarının katı 
tavır ve tutumları vardı. Onlarla ilgili hem koruma kurullarına yeni görevler hem de yerel yönetim
lere yeni yetkiler verildi. 

Şimdi, Kat Mülkiyeti Kanunu'yla özellikle çok katlı, çok parselli, çok geniş alanlı toplu konut 
dâhil, ferdi konutlar da dâhil, iskâna açıldıktan, daha doğrusu yapı kullanım izni alındıktan bir yıl son-
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rasına -bu yeni binalar için- mutlaka kat mülkiyetine geçiş zorunluluğu getirilmiştir. Eğer, bu geçiş 
zorunluluğuna uymayacak olurlarsa, işte, her bağımsız bölüm için 1.000 YTL para cezası... 

Burada, idari, sosyal, hukuki, teknik bazı düzenlemeler söz konusu. Dolayısıyla, bu düzenleme
nin, aslında, yüzde 100 yeterli olduğuna ben de kani değilim fakat geçmiş dönemdeki çalışmaların or
taya koyduğu güzellikleri görüyorum ki, bütün siyasi parti gruplarının oy birliğiyle aldığı kararla bu 
bir an önce çıksın. Uygulamada ufak tefek eksiklikler olursa, yeni tekniklerle ve yeni gündeme gire
cek başka kanunlar vardır, biraz önce bahsettiğim gibi Dönüşüm Kanunu ve İmar Kanunu. Bu İmar 
Kanunu, İmar Affı Kanunu değil aslında. İmarda ciddi sıkıntılar var. Bu dönüşümü nasıl sağlayacak
sınız? Kadastro çalışmalarının yapılmadığı yerlerde bu tip uygulamalarla ilgili aksaklıklar söz konusu. 
Yani, aslında, tapulu ve mülkiyet konusu çözülmüş bir yerde, ama kadastro çalışmaları yapılamamış. 
Oradaki yapılarla ilgili bu uygulamayı yaparken iki türlü husus biraz önce bahsedildi. Önce bağımsız 
bölümler ve bağımsız bölümlerle müşterek alanlar ve müşterek hizmet veren ve binanın ana donatımı 
dediğimiz temelini oluşturan, taşıyıcı hükmünde olan duvarlar değil, duvar bölmeleri değil, tavanlar 
değil... Kirişler, kolonlar, beton perdeler -binanın kendi mülkünde olan kısmı dahi olsa- müşterek 
mülk yerine sayılacak ve hiç kimse, beşte 4 çoğunluğunun mutlak imzalı beyanı olmadan orada bir 
boya, badana değişikliği dahi yapamayacak. Ama eğer zorunlu hâlden ötürü... Bina eskimiş, bina yı
kılmaya maruz kalacak, teknik açıdan sıkıntılı bir pozisyonda ise, o zaman mahkemenin kararı değil, 
mahkeme tarafından tespit edildiği takdirde... Ben, ona itiraz etmiştim. Aslında, mahkeme kararına 
gerek olmamalı. Karar değil, hukukçular bu konuda bize izahatta bulundular, mahkeme tarafından 
tespit edildiği an, hiçbir oy birliği veya mutabakat aranmadan, kat maliklerine sorulmadan, resen bu 
bina ile ilgili uygulanması gereken müeyyide uygulanacak. Bu, önemli bir değişiklik. 

Sonra, bina ile ilgili herhangi bir mülk sahibi veyahut bağımsız bölüm sahibinin yapmak iste
diği bir değişikliği beşte 4 çoğunlukla, imza verildiği takdirde, yapabilecek. Yönetim değişikliği ve 
kattaki planlama değişikliğinde de yine beşte 4, yani yüzde 100 değil, beşte 4 çoğunlukla ki, bu beşte 
3 olsa -benim kanaatim bu, grubun kanaati olarak söylemiyorum- yani nitelikli çoğunlukla birçok 
karar değiştirilebilmen. Bakın, bugün bile aldığım bir faksta aynen şunu söylüyor: "Mülkiyet hakkı 
elbette esastır. Hukuk sistemimizde vatandaşın mülkiyet hakkına saygı duymak hepimizin görevi." 
Doğru. Mülkiyet hakkı esastır, ama acaba, mülkiyet hakkı mı önceliklidir, yoksa yaşama hakkı mı ön
celiklidir diyenler var. Niçin? "Sekiz yıldır ben apartmanımı dönüşüme tabi tutacağım, kat karşılığı 
ihale edeceğim veyahut yıkarak yeniden bu inşaatı faaliyete geçireceğim, ama maalesef, yürürlükte 
bulunan Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, oy birliği sağlayamıyorum. Ne zaman deprem olup başıma 
yıkılacağı hususunda endişe içerisindeyim ve bu sorunun çözülmesini bekleyen binlerce vatandaşı
mız var" diyor. O hâlde, bu yasayla, öyle inanıyorum ki, bundan sonra alınacak kararla bu dönüşüm 
hızlanacaktır. Bu dönüşüm hızlanacaktır ama yeterli değildir. Geçmiş dönemlerde kat irtifakını kurup 
kullanım iznine tabi olanlarla ilgili geçiş sürecinde, iki yıl içerisinde kat mülkiyetine dönüşüm zo
runluluğu getirilmiş oluyor. 

Ben, aslında, sözü çok fazla uzatmak istemiyorum, çünkü bu konuda bir mutabakat var. Sözü 
uzatarak da Meclisi meşgul etmek istemediğimiz için, madem mutabakat var... Mutabakatın dışında 
da gruplar arası anlaşılarak birkaç önergeyle de aslında değişiklikler yapılacaktır. Maddelere geçil
diği zaman veyahut maddelere geçilmeye şu anda gerek yok... Kanunun metninde çok açık ve net 
hükümler var. 

Ben, kanunun hayırlı olması dileğiyle, emeği ve katkısı olanlara teşekkür ediyor, hepinize say
gılar sunuyor, hayırlı, uğurlu olsun diyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bayraktar. 
Yasanın tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen Batman Milletvekili Sayın Mehmet Emin Ekmen. 

(AK Parti sarılarından alkışlar) 

Buyurunuz efendim. 
Süreniz on dakikadır. 
MEHMET EMİN EKMEN (Batman) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Genel Kurulu saygıyla 

selamlıyorum. 
1965 yılında çıkartılmış 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda birtakım temel esaslı değişiklik

leri öngören tasarıyı tartışmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 1965 yılının şartlarına göre çıkartılmış 
olan Yasa, 1983 yılında kapsamlı bir değişiklik geçirmiş, bunun dışında 2005 ve 2007 yılında da bir
takım, birkaç maddelik eklentilerle günümüzdeki hâline ulaşmıştır. Ancak gerek Türkiye'nin konut 
alanında hızlı ilerlemelere sahne olması gerekse de 1999 depreminden sonra birtakım konutlarda ya
pılması gereken değişikliklerin yasal düzenlemelere takılmış olması nedeniyle söz konusu incele
memize konu yasa tasarısı, Meclise, oradan ilgili komisyonlara gelmiş ve bugün de Genel Kurula 
inmiştir. 

Komisyon raporları ve tutanakları incelendiği zaman görülecektir ki, gerek muhalefet gerek İk
tidar Partisine mensup milletvekilleri, Yargıtay, Türkiye Barolar Birliği ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü temsilcileri çok ince ve ayrıntılı bir tartışma ile yürürlükteki Yasa'nın uygulamadan kay
naklanan problemlerini tespit etmek ve daha az sorunla karşılaşılabilecek daha iyi bir yasa ortaya çı
karmak üzere ortak bir çalışma yürütmüşler ve gerek 22'nci Dönemde tamamlanan komisyon 
çalışmaları gerekse de 23'üncü Dönemde 77'nci madde uyarınca Meclise sevk edilen tasan üzerinde 
oy birliğiyle bir ittifak hâlinde günümüze getirmişlerdir. 

Bugün saat 24'e kadar çalışılacak. Yasanın -belki bugüne yetişmez ama- hızlı bir şekilde ilerle
mesine de katkı sunmak amacıyla zamanımın tamamını kullanmadan -ileride maddeler üzerinde de 
mutlaka söz alacağız- sadece bir iki hususa dikkat çekip sözlerimi toparlamak istiyorum. 

Kuşkusuz ki, bu yasanın getirdiği temel değişikliklerden biri, kat mülkiyetinin tesisi esnasında 
mevcut yürürlükteki yasada bulunan fotoğraf çekilmesi ve listelerin ayrıntılı bir şekilde noterde onay
latılması gibi bürokratik zorunluluklar yerine, daha kolay bir yöntem getirilmiş ve böylece Türkiye'de 
e-devlet uygulamalarıyla birlikte UYAP gibi, TAKBİS gibi temel uygulamaların da bir kapsamda 
birbiriyle çelişmeden bir arada bulunması sağlanılmaya çalışılmıştır. 

Bununla birlikte, doğal afetlere karşı yapılabilecek güçlendirmelerde, kat maliklerinden birinin 
-Sayın Milletvekilimizin de ayrıntılı olarak izah ettiği üzere- bir süreci tıkamaması ve eğer bir deği
şiklik yapılması gerekiyor ise, kat maliklerinin tamamının da ittifakı sağlanmaması durumunda be
lirli bir çoğunlukla, ama o katın, daha doğrusu o kat mülkiyetine konu yapının tamamını ilgilendiren 
konularda esaslı tadilatlar yapılmasına ilişkin imkân getirilmiştir. 

Yine, getirilen kolaylıklardan birisi de, daha önce mevcut yürürlükteki Yasa'ya göre açılması ge
reken davalarda tüm kat maliklerine karşı davanın açılması, kimi zaman özellikle çok sayıda malik
lerin bulunduğu kat mülkiyetleri durumlarında hem husumet açısından bir problem hem de 
tebligatların yapılması ve davada taraf ehliyetinin tamamlanması açısından da ciddi problemler ol
duğu görülmesi nedeniyle, mevcut değişiklikte de sadece yöneticiye karşı dava açılarak hukuksal 
sürecin yürütülmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 
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Şimdilik sadece bu konulara değinmeyi yeterli buluyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Hatip. 

Şimdi, şahsı adına söz isteyen, Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu; buyurunuz efendim. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

SAFÎYE SEYMENOĞLU (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kat Mülkiyeti Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nda şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Mevcut yapıların envanteri, incelenmesi ve iyileştirilmesi ihtiyacı, ülkemizin diğer alanlarında 
olduğu gibi, son devirlerde yaşadığı kötü yapılaşma sürecinin, insanın can güvenliğini, sosyal ve 
ekonomik hayatını ciddi ölçülerde tehdit eder hâle gelmiş olmasından kaynaklanmaktadır. İyileş
tirme ve güçlendirmelerin, sadece kat malikinin sahip olduğu bağımsız bölümde veya ortak yerde 
değil, bütün bağımsız bölüm ve ortak yerlerle birlikte temelden çatıya kadar yatay ve düşey yönde 
yapının tümünde sistem davranışının bütüncül olarak ele alınarak değerlendirilmek suretiyle yapıl
ması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; apartman yönetimi, kat maliklerinin mülkiyet durumu, 
toplu yapılara ilişkin özel hükümleri düzenleyen Kat Mülkiyeti Kanunu bu değişikliklerle yeni Türk 
Ceza Yasası'na ve uygulamada ortaya çıkan sorunlara daha sağlıklı cevap verecek düzeye getiril
miştir. 

Tasarıda bina güçlendirilmelerine ilişkin şartları kolaylaştırmak, imar mevzuatıyla uyumlaştır-
mak amacıyla istenilen hususlara diğer hususlarla birlikte yer verilmiştir. Bu hususlardan bazılarını 
aşağıda belirtmek isterim: 

Tasarının 1 'inci maddesiyle, binanın taşıyıcı sistemine ilişkin mevcut tanımlarda değişiklik ya
pılarak ortak alanlann dışında kalan bağımsız bölümler dâhil tüm binada perde, kolon ve kirişlerin 
taşıyıcı sistem tanımı kapsamına alınması sağlanmıştır. 

Tasarının 2'nci maddesiyle bina güçlendirilmelerinde kat maliklerinin tümünün rızası aranması 
şartı kaldırılmıştır. 

Yine tasarının 4'üncü maddesiyle yapı kullanma izin belgesinin alınmasını müteakip bir yıl 
içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

Tasarının 8'inci maddesiyle teknik heyetlerin bağımsız bölümlerde inceleme yapabilmelerine, 
ilgili mahkemeden müsaade alınmak suretiyle imkân sağlanmıştır. 

Yine ayrıca, kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin arsa paylarının tes
piti mülkiyet sahiplerinin kişisel beyanlarına bağlı olarak değil, proje müellifınce projesinde belirti
len arsa paylarına dayandırılarak yapılması "Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicili Tüzüğü'ne göre 
tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne tescil olunur. Bu Kanun'da aksine hüküm olmadıkça, tescille ilgili 
genel hükümler, kat mülkiyeti kütüğüne yapılacak tescillerde de uygulanır." hükmü getirilerek her ba
ğımsız bölümün ayrı bir sayfada tesciliyle ayrı bir veri dosyasında saklanması, gerek uygulama ve 
gerekse vatandaşa kolaylık sağlanması açısından tapu tescil işlemleri için istenilen belgelerin yeni
den düzenlenmesi yönünde iyileştirmeler yapılmıştır. 

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda, teknik inceleme, ortak yerlerin tanımı, güçlendirmeyle ilgili yapı
lacak harcamaların karşılanması ve en önemlisi de ortak yerlerin güçlendirilmesinde kat malikleri
nin rızasının aranmaması hususlarında mevcut maddelerde gerekli iyileştirmeler yapılmıştır. 
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Yapılan bu düzenlemelerdeki temel amaç, kat mülkiyeti açısından yapılan bina güçlendirmeleri 
yönündeki mülkiyetle ilgili engellerin kaldırılmasıdır. 

Kanun tasarısının hayırlı olmasını diliyor, iyi akşamlar diliyorum. 
Sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Seymenoğlu. 

Şimdi, yirmi dakika süreyle, soru-cevap bölümüne geçiyoruz. 

İlk soru Kamer Genc'in. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, evvela, ben, Komisyonun bu olaydaki tutumunu gerçekten çok yerinde bulmadım. 
Madem Komisyon bu konuda gerekli araştırmayı yapmayacaktıysa, o zaman hiçbir görev yapma
saydı, eski komisyonu buraya getirseydi, biz onu dinleseydik. Çünkü burada ciddi, toplumun yüzde 
yüzünü ilgilendiren bir kanun tasarısını inceliyoruz, Kat Mülkiyeti Kanunu'nu. Tabii, bu İç Tüzük de
ğişikliği de çok saçma sapan bir İç Tüzük değişikliği. Yani yeni bir Meclis gelmiş, yeni bir görev ya
pacak, ben görevimi yapmayacağım, eskiden burada görev yapan komisyonun raporunu 
benimseyeceğim, diyor. Bu, bir defa, etik ve nazik bir davranış değildir. Bu bir. 

İkincisi, bu Kat Mülkiyeti Kanunu, tabii toplumda yaşayan herkesi ilgilendiren bir konu. Bunun 
enine boyuna tartışılması gerekir. Bugün, işte, komşular arasında çıkan en büyük sıkıntılar, kavgalar 
bundan dolayı gelmektedir. Sonra son zamanlarda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Süreniz bitti Sayın Genç. 
Sayın Doğru, buyurunuz. 
REŞAT DOĞRU (Tokat) - Türkiye ağır deprem kuşağı altında bulunmaktadır. Bu depremler

den dolayı da birçok can maalesef kaybedilmiş durumdadır. Deprem dolayısıyla acaba kaç tane mü
teahhit sorumlu tutulmuş ve bu hususta cezalandırılmıştır? Bunu öğrenmek istiyorum Sayın 
Bakandan. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 
Sayın Uzunırmak, buyurunuz. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, Sayın Bakana sormak istediğim şu: Bugüne kadar 

Türkiye'de ne kadar yabancı, kat mülkiyetine tabi mülk edinmiştir? Bunlardan acaba kaç tanesinin 
kat mülkiyeti tescillenmiştir ve tescillenmeyen ne kadar vardır? Bu konuda ne düşünülüyor? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Uzunırmak. 
Süremiz daha devam etmektedir. 
Sayın Genç, buyurunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, tabii, biliyorsunuz, Türkiye'de, uzun zamandan beri, 
özellikle AKP iktidara geldikten sonra birçok yeşil alan imara açıldı. Şimdi, özellikle AKP iktidara 
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geldikten sonra İstanbul ve Ankara'da kaç metrekarelik yeşil alan imara açılmıştır? Bunu Sayın Ba
kandan öğrenmek istiyorum. 

Bir de, burada yeni bir sistem getirilmiş, yani, kullanma izni alma esası getirilmiş. Biliyorsunuz, 
bugün Türkiye'de yapılan birçok yapıların yapı izni yok. Bu yapı izninin de kat irtifakına geçtikten 
sonra alınması gerekiyor. Şimdi, Türkiye'de, bu kadar, kullanma izni olmayan... Yani, bir miktarını 
öğrenmek istiyorum. Şimdi, Türkiye'de, özellikle büyük şehirlerde belediye hudutları içinde bulu
nan, yapılan, iskân edilen binaların kaçında iskân raporu alınmamıştır? Benim tahminime göre, aşağı 
yukarı, büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde bunların, yüzde 60, yüzde 70 seviye
sindeki binalarda iskân raporu yok. Şimdi, bu iskân raporu olmadığına göre, bu, kanun yürürlüğe 
girdiğinde, hemen, neye istinaden bunlara... Yani, böyle bir gücü var mı belediyelerin? 

Bir de, bu idari para cezaları var işte, diyor ki: İskâna hazır hâle getirilen bir bina, eğer malik
lerden birisi zamanında iskân raporunu almazsa, belediye hudutları içindeyse bin YTL -YTL'de de
memiş orada bin Türk Lirası demiş- eğer belediye hudutları dışında ise mülki amir... ceza kesecek, 
diyor. Bu cezaları kim alacak? Eğer, mesela, bir binanın iskân raporunu birisi geciktirerek alıyorsa 
bence buradan alınan bu para cezalarının o apartmanın müşterek giderlerine hazırlanması lazım. 
Bunun Maliye veyahut da herhangi bir yere verilmemesi lazım. Bu konuda Komisyon veya Hükü
met bir açıklama yaparsa memnun olurum efendim. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç. 
Sayın Öğüt, buyurunuz. 
ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Aracılığınızla Sayın Bakana iki sorum var: Sayın Bakanım, Marmara depreminde Marmara De
nizi içinden geçen fay hattı korkunç derecede bir hasar yarattı. Bilim adamlarının açıklamalarına 
göre, hâlen bu fay hattı fokur fokur kaynıyor; onların tabiriyle konuşuyorum. Bilim adamlarının araş
tırmasıyla ilgili herhangi bir ödenek ayırıyor musunuz? Bu bir. 

İkincisi, Marmara Bölgesi civarındaki binalarda yenilenme yapması için "kentsel dönüşüm" adı 
altında herhangi bir çalışma yapacak mısınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Öğüt. 
Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. . 
Sayın Bakan, buyurunuz. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ede

rim. 

İç Tüzük'ün 77'nci maddesi gereğince, daha önceki dönemde Komisyondan geçmiş ve yeni
lenmiş olan kanun tasarı ve tekliflerinin, Komisyonca, geneli üstündeki görüşmelerden sonra, mad
delerine geçmeden kabul edilerek Genel Kurula indirilmesiyle ilgili konuda Komisyon Başkanımız 
Sayın İyimaya bir açıklama yapacaklar. Ancak şunu ifade edeyim ki, bu konudaki düzenleme Ko
misyona bir inisiyatif vermektedir. Yani, Komisyon isterse böyle bir karar alabilecektir. İsterse Ko
misyon, tüm maddeleri yeniden görüşerek, kanun tasarısı konusunda bildiğimiz çalışmayı da 
yapabilir. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Komisyon tembellik yapmazsa... 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Adalet Komisyonunda, Kat Mülkiyeti 

Kanunu'yla ilgili geneli üstündeki görüşmelerden sonra, Komisyonun tüm üyeleri, ittifakla, madde
lerine geçilmesine gerek görmemişler ve Genel Kurula indirilmesini düşünmüşler. Bu da Komisyo
nun takdiridir. Bunda eleştirilecek bir şey olmadığı kanaatindeyim. Ama bunun arka planıyla ilgili 
bir değerlendirmeyi, Sayın İyimaya, sanıyorum yapacaklar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, o zaman, Genel Kurulda da incelenmeden kabul 
edilsin. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Bizim, tabii, böyle bir tartışma usulü
müz yok İç Tüzük'te. Sayın Başkan hangi milletvekili arkadaşımıza, eğer burada Hükümet temsil edi
liyorsa, Hükümetten hangi bakana söz hakkı tanırsa o konuşur, diğer milletvekili arkadaşlarımız onu 
saygıyla ve sabırla dinlerler. Usulümüz budur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Benim senden öğrenecek hiçbir şeyim yok! 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Bu konuyu, oturduğu yerden söz atan 
arkadaşımız hepimizden çok daha iyi bilir. Çünkü yıllarca bu kürsüde Meclisi yönetmiş bir arkada
şımızdır, kendisinin bu davranışlarından hepimizin olumlu sonuçlar çıkarması gereken bir arkadaşı
mızdır. 

Şimdi "Yeşil alanların Ankara'da ve İstanbul'da ne kadarı imara açıldı?" diye bir soru yöneltildi. 
Tabii, bu oran benim yanımda yok. Bununla ilgili, ilgili belediyelerden bir cevap alarak, belki yazılı 
olarak cevaplandırabiliriz. Ancak hemen şunu söyleyeyim: Hem Ankara'da hem İstanbul'da kişi ba
şına düşen yeşil alan sayısı geçmişle kıyasladığımızda birkaç misli artmıştır. Bunu, İstanbul'da ya
şayanlar, Ankara'da yaşayanlar çok yakinen görürler ve bilirler. Alınan para cezaları idari para 
cezalarıdır. Kuşkusuz ki bunlar maliye veznesine yatacak olan para cezalarıdır. 

Sayın Doğru "Kaç tane müteahhit sorumlu tutuldu?" diye bir soru yönelttiler. Sanıyorum, dep
rem nedeniyle hasar gören binaların usule uygun, kurallara uygun yapılmaması nedeniyle, zarar gör
müş olması, yıkılmış olması, hasar görmüş olması nedeniyle... Tabii, bu konuyla ilgili de elimde bir 
envanter yok, bir istatistiki bilgi yok. Sayın Doğru, bu sorunun da cevabını size yazılı olarak takdim 
etmeye gayret edeceğim. 

Sayın Uzunırmak "Ne kadar yabancı, kat mülkiyetine dayalı olarak taşınmaz edindi?" Böyle bir 
soru yönelttiler yanlış tespit etmedimse. Tabii bununla ilgili de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünden en son bilgileri alarak size de yazılı cevap vereceğim. 

Sayın Öğüt'ün bir sorusu oldu. Evet, Marmara depreminde de Marmara Denizi'nden geçen bir 
fay hattının kırılması sonucu böyle bir felaketi yaşamıştık. Şimdi, uzmanlar diyorlar ki: Marmara 
Denizi altından geçen fay hattı şu anda da hareketlidir, fokur fokur kaynamaktadır. Bununla ilgili bir 
ödenek ayrılıyor mu? Bu konudaki çalışmaları Kandilli Rasathanesi, Boğaziçi Üniversitesiyle birlikte 
yapar ve genel bütçeden de hem Boğaziçi Üniversitesine hem de Kandilli Rasathanesine bu araştır
maları yapmak üzere ödenek ayrılır. Ancak hemen şunu söyleyeyim: Birtakım özel firmaları olan 
kişiler, zaman zaman bunu gündeme getirerek, kendilerine para verilmediğini, o nedenle bu araştır
maları ya yapamadıklarını veyahut da işte, devletten yardım almaksızın yaptıklarını ifade ediyorlar 
ki, bu beyanda bulunan kişiler bu konuda görevli kişiler değildir. Bunlar profesyonelce büroları olan 
kişilerdir. Hatta bunlardan bir tanesi daha önceki Bakanlığım döneminde bana da gelmiş, bir proje 
takdim etmiş, ben de kendisini TÜBİTAK'a göndererek, bu projesinin, eğer uygun görülmesi hâ-
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linde oradan destek alabileceğini ifade etmiştim. Bu konuyla ilgili çalışmaları kurumsal olarak yapan 
kuruluş Kandilli Rasathanesidir ve Boğaziçi Üniversitesidir ve ona da talep ettiği ödenek genel büt
çeden verilmektedir. 

Bundan sonraki cevap hakkımı, Komisyon Başkanımız Sayın İyimaya'ya devrediyorum Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Komisyon Başkanı olarak Sayın İyimaya, buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Değerli Başkanım, değerli 

arkadaşlar; Adalet Komisyonu, diğer komisyonların olduğu gibi, İç Tüzük'ümüze bağlı olarak faali
yetlerini ve çahşmalannı sürdürmektedir. Bundan önceki dönemde Parlamentomuz, daha önceki yasama 
dönemlerinde komisyonların çalışmasını değerlendirmiş ve komisyon çoğunluğuna veya komisyonda 
karar nisabına ulaşan çoğunluğa, önceki çalışmaları aynen benimseyebilme fırsatını vermiştir. 

Bu, hem yasama ekonomisi bakımından hem de Parlamentoya ait bir alt kurum veya birimin ça
lışmalarının, mesailerinin değerlendirilmesi bakımından doğrudur ve gelişen parlamentolarda ras-
yonelleştirilmiş parlamentarizm ilkesi gereği özel yasama yöntemlerinin tipik örneğidir. 

Gerçekten, sonraki yasama döneminde çoğunluklar değişebilir. Ancak önceki çoğunluklar da 
millî iradeyi yansıtıyordun İşlem temeli çökmedikçe, yani, o komisyonun görüştüğü taslağın, tasa
rının, raporunun dayalı bulduğu düzenleme alanında önemli bir toplumsal konsept değişmedikçe 
yahut o alanda sonraki dönemlerde, o rapor ele alındıktan sonraki dönemlerde ciddi düzenlemeler ol
madıkça önceki raporların benimsenmesi mümkündür ve Komisyon çoğunluğumuz, aynen bizim 
gibi milletvekili olan, aynen bizim gibi belli partilerden oluşan komisyonların çalışmasına "yasama 
ekonomisi ve mesainin değerlendirilmesi" ilkesi içerisinde hareket etmiş ve İç Tüzük'e göre dav
ranmıştır. Adalet Komisyonu, diğer komisyonlar gibi çalışan, doğru değerlendirme yapan bir ko
misyondur. Bu Tüzük'te de zaten, bu benimseme kararında dahi, genel görüşme üzerinde, genel 
müzakere sırasında ayrıntılı öneriler komisyonda dile getirilebiliyor, rapora geçiyor ve nihayet öner-
geleştirme yoluyla Genel Kurulda düzeltmeler yapılabiliyor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın İyimaya. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, Komisyon Başkanının bu beyanatı karşısında söz 

almak istiyorum. 

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

edilmiştir. 

1 'inci maddeyi okutuyorum: 
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TASARISI 
MADDE 1- 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci 

ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerin

den her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tah-
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sis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa pay
larının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya 
kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bö
lümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan mey
dana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez. 44 üncü madde hükmü saklıdır. 

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra 
arsanın malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerin veya bunlardan birinin tapu idaresine ya
pacağı istem üzerine, bu Kanunda gösterilen şartlar uyarınca, kat mülkiyetine çevrilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bilecik Milletvekili Sayın 
Yaşar Tüzün; buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili ar

kadaşlarım; Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın 1 'inci mad
desi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şehirlerdeki nüfusun büyük artışlar kaydetmesi, buna paralel olarak arsa 
fiyatlarının da artması, özellikle de şehirlerde küçük, müstakil ev yapımına imkân vermemesi nede
niyle, ülkemizde kat mülkiyetinin düzenlenmesi, bir yapının ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya 
elverişli hâle getirilmesi için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 2 Ocak 1966 tarihinde yürürlüğe gir
miştir. Dolayısıyla, yaklaşık kırk bir yıldır bu Kanun yürürlüktedir ve Kat Mülkiyeti Kanunu kırk bir 
yıldır değiştirilmeyi beklemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kırsaldan şehirlere göçün hızlı artış göstermesi gecekondu şeklinde yapı
lanmayı ve çarpık kentleşmeyi de paralelinde getirmiştir. Son zamanlarda toplu yapı uygulamasının 
artması Kat Mülkiyeti Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak, görüşmekte olduğumuz kanuna karşı değiliz, tam tersi, 
kanunu destekliyoruz. Ancak bunlar yapılırken, sağlıklı, yarınlara yönelik, daha düzgün bir kanun çı
kartılabilmesi için görüşlerimizi bildirmek durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle son zamanlarda ortaya atılan kentsel dönüşüm projelerinin, maa
lesef, ranta dönüşüm projesi olarak hayata geçtiğini görüyoruz. Bunların yakın zamanda canlı örne
ğini de TOKİ'nin, yani Toplu Konut İdaresinin uygulamalarında görüyoruz. 

TOKİ'nin proje uygulamalarına baktığımızda uygulanan projelerin altyapısının olmadığı, uy
gulama yapılan yerleşim birimlerinde belediyelerin yok sayıldığı, belediyelerin dışlandığı ortadadır. 
Yani, Toplu Konut İdaresi, hem arsa sahibi hem müteahhit hem mimar hem mühendis hem de iskân 
ruhsatı alınmadan, çevre düzenlemesi yapılmadan ürettiği konutları vatandaşın hizmetine sunan bir 
birim hâline gelmiştir. Yani, bizler, devlet olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak vatandaşa çı
karmış olduğumuz kanunların uygulanmasını isterken, bir taraftan da, hiçbir bağımlılığı olmayan, 
özerk bir kuruluş olan Toplu Konut İdaresinin, sadece Başbakana bağlı olan ve Başbakanın iki du
dağının arasında proje yapan bir birimin kontrol edilmediğini, onun yaptığı projeleri, maalesef, hiç
bir birimin denetlemediğini biliyoruz. Yani, Toplu Konut İdaresi, Türkiye'de hem mimar hem 
mühendis hem fennî sorumlu hem de belediye durumundadır. Dolayısıyla, öncelikle, bu kanun çık
tığında Toplu Konuta da birtakım yaptırımların getirilmesinde fayda var idi. 

Değerli arkadaşlarım, bir vatandaşımız imar dışı veya proje dışı bir iskân yaptığında elektriği, 
suyu bağlanmıyor. Özellikle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde belediye başkanlığından gelen çok 
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değerli arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarım bu konuyu en az benim kadar net bir şekilde biliyorlar. 
Oysa, bir vatandaşımız -kendi başını sokacak kadar diyeyim- bir mesken yaptığında, bu projeleri, bu 
kanunun verdiği yetkileri onun üzerinde kullanılmasını istediğimiz hâlde, maalesef Toplu Konut İda
resi için bunların hiçbir tanesi aranmamaktadır. 

Bakınız, Toplu Konut İdaresine, yine geçtiğimiz Parlamento döneminde bir yasa çıkarttık. Bu 
yasayla birlikte konutlar hak sahiplerine teslim edildikten sonra, bir ara, yani Toplu Konutun ilgili
lerinin bir ara aklına geldiğinde evrakları ilgili belediyeye teslim edecek, yani süre yok, zaman aşımı 
yok. Toplu Konut İdaresi, hak sahiplerine mülkiyetlerini teslim edecek, iskânla ilgili, çevre düzen
lemesiyle ilgili projeleri, ilgili belediyeye, canı isterse, zaman mefhumu olmadan bu belgeleri teslim 
edecek. 

Değerli arkadaşlarım, bizler Türkiye Büyük Millet Meclisiyiz. Elbette ülke yönetiminin iyi ol
masını hepimiz istiyoruz, ama bir taraftan binlerce, milyonlarca insanı mağdur ederken, bir tarafta hiç 
hesap sorulamayan, bütçesi hiç incelenemeyen bir kuruluşa böyle yetkilerin verilmesi de son derece 
yanlıştır diye düşünüyorum. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kanuna destek veriyoruz, buna asla karşı değiliz, ancak 
bu kanunun yaptırımı... Yani uygulamaya geçtiğinde de birtakım eksikliklerin de olduğunu söyle
memiz gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, tasarı ne getiriyor diye şöyle kısaca baktığımızda, özellikle konutlara göre 
kat mülkiyetini yeniden düzenleyen bu tasarıyı, kat sahiplerine muhtemel afet ve depreme karşı ya
pılarının onarımına katılma zorunluluğu getiriyor. Gerçekten, bu, çok yerinde bir uygulama. Bunun 
geçtiğimiz yıllarda deprem yaşanan illerde ne tür sıkıntılar yaşattığını hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Yine yasa tasarısına göre, kat mülkiyeti ve kat irtifakına konu olan bağımsız bölümlerin arsa 
paylarının tespiti, mülkiyet sahiplerinin kişisel beyanlarına bağlı olarak değil, proje müellifi uzman
laşmış mimar veya mühendislerin teknik bilgilerine göre belirlenecek. Gerçekten, bu da çok güzel bir 
uygulama. 

Kat mülkiyetine tabi olan binalardaki taşıyıcı sistemi oluşturan, yani, kiriş, kolon ve perde du
varlar gibi, sistemin parçaları, yani, ana gayrimenkulun ortak yerlerinden sayılacak ve ana yapının 
tamamını etkileyen sonuçlar doğurabilecek yerlerde kat maliklerinin bağımsız hareket etmeleri ön
lenecek. Gerçekten, bu da çok yerinde bir uygulama olacak. Değerli arkadaşlarım, böylece herkes 
kendi istediği gibi, kendi katında, kendi dairesinde kendine göre tadilat yapamayacak. Dolayısıyla, 
binaların statiği değişmeyecek ve olası bir -Allah göstermesin- depremde de bu zararı en az bir şe
kilde atlatmış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, yine, bildiğiniz gibi, bu kanunda ortak ana taşınmazlardaki onarımlar söz 
konusu. Tasarıya göre, yine, ana taşınmazın ortak yerlerinde yapılacak onarım, bütün kat malikleri
nin rızasıyla yapılabilecek. Elbette, özel durumlarda ise, mahkeme tespiti bu konunun haricinde ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, yine, güzel bir düzenleme: Kamuya ayrılan yerlerin işletilmesi. Toplu 
yapı açısından "ortak yerler" kavramı açıklığa kavuşturulmuş ve özellikle park yeri ve okul gibi toplu 
yapı kapsamındaki bağımsız bölümlerin, ortak kullanma ve faydalanmaya tahsis edilmiş bulunan 
parsellerin mülkiyeti bu kanunla düzenleniyor. Gerçekten, bu da yerinde bir düzenleme. 

Evet, değerli arkadaşlarım, bu kanuna ilave etmemiz gereken birkaç madde daha vardı, ama 
zannediyorum parti gruplarımız anlaşmış, bir önergeyle de bunu az sonra gündeme getireceğiz. 
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Benim bu konuda ilave etmek istediğim bir madde daha var. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tüzün, lütfen sözünüzü tamamlayınız. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Özellikle, Sağlık Bakanlığınca izin verilen ve denetimden yoksun olan radyoloji merkezleri var. 

Bu merkezlerin bazı binalarda zemin katta, bazı diğer katlarında... Bu konuda büyük bir sıkıntı söz 
konusudur. Bu radyoloji merkezleri, binalar için büyük sıkıntı yaratmakta ve beraberinde konut sa
kinleri açısından da büyük sıkıntılar getirmektedir. 

Son olarak söyleyeceğim, özellikle yüksek binaların üzerinde kurulan ve çevre için tehlike arz 
eden baz istasyonları, kurdukları yüksek antenlerin sarsıntısı ve çevreye verdiği büyük sağlık sıkın
tısı da söz konusudur. Bu, binaların statiklerini de bozmaktadır. Buna da bir düzenleme, bir kanun 
çıkartılması gerekmektedir diye düşünüyorum. 

Bu kanunun başta kat mülkiyeti konusunda mağdur olan vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı 
olmasını temenni ediyor, yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Tüzün. 
Madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Oktay Vural. 
Buyurunuz Sayın Vural. 
Süreniz on dakikadır. 
MHP GRUBU ADINA OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Efendim, aslında konuşacaklarım sadece bu maddeyle ilgili değil. Aslında biraz önce özellikle 
77'nci maddeyle ilgili yapılan eleştiriler karşısında, gerek Sayın Bakanın gerek Sayın Komisyon 
Başkanının ifadeleri karşısında, elbette, daha önceki Parlamentoda bulunmamış Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu olarak komisyonlarda kendi iradelerimizi, isteklerimizi, arzularımızı madde müzake
releri esnasında dile getirememiş olmanın sıkıntıları vardır. Dolayısıyla, bugün, 22 Temmuzda yep
yeni bir Parlamento yapılmıştır. Bu Parlamento yapıldıktan sonra, daha önceki yapılan tartışmaları, 
çalışmaları dikkate alıp almaması önemli değildir, ama parlamenter sistem içerisinde, bir milletve
kilinin bir komisyonda bir maddeyle ilgili müzakereye katılmaması parlamenter sistemi yok etmek 
demektir. Bu yasama ekonomisiyle mümkün olabilir mi? Akıl ve mantık olabilir mi? 25 kişilik ko
misyonda tartışılmayan, önerge verdirilmeyen hususları, 548 milletvekilinin olduğu bu Parlamento
nun içerisine getirmek; bu, yasama ekonomisi değil, savurganlığı olur. Zaten, komisyonların çalışma 
esası da budur, daha rafine bir şekilde çalışma yapsınlar ki buraya gelsinler, ama komisyonda yapıl
mayan işleri, biz burada... Bu kanun tasarısı üzerinde bile bir sürü önerge var. Ama, size soruyorum: 
Bir milletvekili, bir maddenin müzakeresi sırasında bile sözlerini söyleyemiyorsa, görüşlerini ifade 
edemiyorsa bu nasıl egemenlik kullanılmasıdır? Bu, tamamıyla egemenliğin kısıtlanmasıdır. Böyle 
bir şeyin kabul edilmesi mümkün olabilir mi? Maddelere muhalif yapılabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bir maddeye muhalif olabilmek için müzakere etmek lazım, toptancı bir 
anlayışla... Belki, kendisi görüşünü ifade edecektir, bir başka milletvekili diyecektir ki "bunda sa
kınca yoktur efendim", çekecektir. Yani, müzakerenin olmadığı, önerge hakkının bile olmadığı bir or
tamda, 25 kişiyi çalıştırmamak, sonra Meclisi getirip burada çalıştırmak, doğrusu, yasama 
ekonomisiyle bağdaştırılması doğru değildir. Daha önce yapanların yaptıkları katkılar önemlidir, 
doğru, ama değerli arkadaşlarım, bu Parlamentoda bulunan ve komisyonlarda milletvekili olanların 
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katkıları önemsiz mi? Yani, geçmişteki katkılar önemli de, peki bu milletvekillerinin yapacağı kat
kılar çok mu önemsiz? Bunları önemsiz göstermek, doğrusu, yani, seçilen milletvekillerimiz için 
haksızlık. Değişiklik olabilir, şunlar olabilir... "Efendim, komisyonlardan gelmiş, görüşmeye gerek 
yok." Bu Parlamento, daha önceki Parlamentolarda kabul edilmiş yasaları değiştirmiyor mu? "Efen
dim, ne lüzum var? Daha önceki Parlamento kabul etmiş, gereksiz, israf yapmayalım, onlar da mil
letvekiliydi." 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Onayla, geçsin! 
OKTAY VURAL (Devamla) - Egemenliği kullanan bu irade, egemenliğini hür bir şekilde kul

lanabilmelidir, kısıtlama olmamalıdır. Biraz daha fazla çalışırız, sabaha kadar çalışırız, ama doğrusu 
demokrasiyi işletmemiz lazım. Müzakere edilmesi gerekiyor. Milletvekillerimizin tasarının tümüyle 
ilgili bir görüşmede elbette oy birliğini sağlaması demek, maddeler üzerinde mutabakat olması demek 
değildir ki. Bir tasarının tümüne olumlu bakmak ayrıdır, bir maddeye farklı bir görüş ifade etmek ya 
da katkı sağlamak farklıdır. 

O bakımdan, bu 77'nci madde, özellikle, milletvekillerimizin önerge vermesini, müzakere yap
masını kısıtlayan, egemenlik hakkını kısıtlayan bir maddedir. Bunun kabul edilmesi, parlamenter de
mokrasi bakımından kabul edilmesi mümkün değildir; Parlamentomuzu gereksiz yere, boş yere daha 
fazla çalıştırmak demektir, israf demektir, savurganlık demektir. "25 kişi bir araya gelsin, çözsünler 
bu kanun tasarılarını, önergelerin hepsini çözsünler." O bakımdan, bu gibi iddialarla, eski komis
yonlarda benimsenmiş, kabul edilmiş raporların aynen benimsenme usulünü, biz, Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu olarak, parlamenter demokrasi açısından milletvekillerimizin hakkını kısıtlamak ola
rak görüyoruz. O bakımdan, bizim Parlamentomuzda, komisyonlarda görüşülmeyen hiçbir kanun ta
sarısının bu Genel Kurulda görüşülmesi mümkün değildir, hepsi komisyondan geçmelidir. O zaman, 
esas olan komisyon ise, komisyonu iyi çalıştırmak gerekmektedir. Bence, diğer grup başkan vekili, 
değerli çoğunluk partisine sahip grup başkan vekili arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Bu konuda, Mil
liyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, bu maddenin egemenlik hakkını kısıtlayıcı unsurlardan ayıkla
narak, daha rasyonel bir yaklaşımla gündeme getirilmesini istiyoruz. Elbette, tecrübelerden 
faydalanalım, ama bu tecrübelerden faydalanırken, egemenliği kullanan milletvekillerimizin bu ege
menliği kullanmasının üzerine de ipotek ve dayatma koymayalım. Mesele, komisyonda tümüyle oy
lanması değildir. 

Elbette, çoğunluk partisi... Netice itibarıyla, yürütmenin de etkisiyle bu sistem içerisinde bir 
kanun tasarısı gelmiştir. Çoğunluk partisinin 25 kişilik bir komisyonda 16 tane üyesi vardır, istedi
ğiniz kadar "hayır" deyiniz, ama o tasarı geçecektir. Öyle geçecektir, ama bunu böyle yapmak bile, 
o milletvekillerimizin, o çoğunluk partisinin, muhalefetin olumlu görüşlerini dikkate almak ya da 
takdirlerini ele almak, bakış açılarını ortaya koymaları bakımından onların fikirlerini de zenginleş
tirmesini engellemektedir. Bu da, doğrudan doğruya, aslında, çoğunluk partisinin de bu konuda, mil
letvekillerinin görüş ve düşüncelerini, bizim de görüşlerimizi etkileme imkânını kaldırmaktadır. 
Milletvekilleri orada emir kulu değildir ki! Bakın, biraz önce, bir sayın milletvekili, AKP'li millet
vekili dedi ki: "Eksikler vardır, bunlann değiştirilmesi lazım." Belki, oradaki öneriyle, o çoğunluk 
da bu öneriden vazgeçecektir. "Doğru deniyor, bunu böyle yapalım." diyebilecektir. Bu bakımdan, 
komisyonlarda bu müzakere esasının parlamenter demokrasinin, özellikle bizim İç Tüzük'ümüzle 
belirlenmiş Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmasıyla ilgili temeli derinden yaraladığını ifade 
etmek istiyorum. 
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Bu vesileyle, bu maddeyle ilgili olmamakla birlikte, aslında bu madde ve diğer maddeler üze
rindeki yapacağımız katkıların komisyonlar sırasında dile getirme imkânı, değiştirebilme imkânı, en 
aşağısından müzakere edebilme imkânının ortadan kaldırılmış olduğunu bu madde vesilesiyle tek
rar belirtmek istiyorum. Bu maddenin de, muhakkak surette, bütün gruplarımız tarafından, anlaşıl
mak suretiyle değiştirilmesinde büyük fayda gördüğümü belirtiyor, hepinize saygılarımı arz 
ediyorum. Sağ olun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Vural. 

Madde üzerinde şahsı adına konuşmak isteyen Çanakkale Milletvekili Sayın Müjdat Kuşku. 
Buyurunuz efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

MÜJDAT KUŞKU (Çanakkale) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Esasında, bütün grupların mutabık olduğu bu kanun tasarısı hakkında kişisel olarak fazla söy
lenecek bir şey yok. Yalnız, az önce, sorular esnasında, bizi dinleyen vatandaşların endişeye kapıl
dıkları kanaatindeyim. Bu endişeleri gidermek için bir iki şey söyleyeceğim. Esasında, yapı kullanma 
izni almamış hiçbir inşaatı bağlayan herhangi bir şey yok bu kanunda. Yapı kullanma izni almayan 
binalar bu kanunun dışında. Bir kere, bu kanun çıktıktan sonra yapı kullanma izni alındıysa bir yıl 
içinde kat mülkiyetine geçmek zorunluluğu var. Daha önceden yapı kullanma izni alınmışsa iki yıl 
içinde kat mülkiyetine geçme zorunluluğu var. Bunun haricindeki binaları bu kapsamıyor. 

Ayrıca, bu kanun, deprem yönünden inşaat tekniklerinin konuşulduğu veya inşaat kalitesinin 
nasıl artırılacağının konuşulduğu bir kanun teklifi değil, tamamen kat mülkiyetini düzenleyen, hukuki 
aidiyeti düzenleyen bir tasarı. Dolayısıyla, ne inşaat tekniklerinin burada konuşulmasının yeri ne de 
inşaat kalitesinin konuşulmasının yeri burası değil, bu kanun değil en azından. Dolayısıyla, bu kanun, 
sadece kat mülkiyetlerini düzenliyor. Esas itibarıyla, zaten, yapı kullanma izni alınmış binalarda, kat 
mülkiyeti için yapılması gereken son derece basit birkaç prosedür kalıyor, bunların birçoğu da bu ka
nunda, zaten, eskiye nazaran son derece azaltılmıştır. Dolayısıyla, ruhsatsız binalar, kaçak binalar, ta
mamen bu kanunun dışında, yapı kullanma izni alınmış olan binalar bu kanunun kapsamındadır. 

Bu kanunun milletimize hayırlı olmasını diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kuşku. 
Şahsı adına, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü. 

Buyurunuz efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan 

önce, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
634 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında değişiklik yapan l'inci 

maddeye göre, arsa payının tespiti düzenlenmektedir. Arsa payının tespiti bazı kurallara bağlanmış
tır. Proje müellifinin, uzman bir mimar veya mühendisin teknik bilgisiyle birlikte, bağımsız bölü
mün konusu ve büyüklüğü esas alınmak suretiyle hesaplanacak bir değer ortaya çıkarılacaktır. Bu 
değerle orantılı olarak ve projede açıkça gösterilen bir arsa payı ortaya çıkacaktır. Arsa payının bu 
şekilde belirtilmesine, arsanın sahibi olan, irtifak hakkı veya kat mülkiyetinin sahibi olan kişi, el
bette ki itiraz edebilir, bu itiraz hakkı vardır. Bu itirazını mahkemeye yapmak suretiyle, yeni bir de
ğerlendirme, arsa payının yeniden tespit edilmesi isteğinde bulunma hakkına sahiptir. Sonraki değer 
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artışları nazara alınmaz, ancak 44'üncü madde hükümlerine göre, eğer, binada, bir çekme kat, tam 
kata iblağ edilmiş ise veya ilave bir kat yapılmış ise yahut da başka türlü bir ek yapılmış ve bunlar
dan dolayı bir artış meydana gelmiş ise bunlar elbette ki nazara alınacaktır. 

Kat irtifakı yapıldıktan sonra, kat mülkiyetine geçmek için, kanunda belirtilen şartlar yerine ge
tirilerek bir kişi veya birkaç kişi, istedikleri şekilde, tapuya gitmek suretiyle kat mülkiyetine geçtik
lerini beyan ederler ve bu şekilde, arsa üzerindeki irtifak hakkı, mülkiyet hakkına çevrilmiş olur. Bu 
madde, esasen bunları getirmektedir. 

Daha fazla uzatmamak için başka söylemiyorum şu anda. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Köylü. 

Şimdi, madde üzerinde, soru-cevap işlemine geçiyoruz. 

Toplam süre on dakikadır, beş dakikası soruya aittir. 
Kamer Genç, buyurunuz efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Şimdi, Komisyon Başkanını dinleyince hayretler içinde kaldım. Çok felsefi konuşuyor, böyle fel

sefi konuşmaları da ben çok fazla anlamam. Ama, yani, şimdi, bundan önce hiçbir Parlamento ça
lışmalarında -yenilendikten sonra- ilk komisyon raporlarının tümü üzerinde şey edip de maddeleri 
görüşülmeyen bir Parlamento çalışması yok. Gerçekten, çok hayret verici bir şey. 

Şimdi, burada muhalefet partili arkadaşlarımız komisyonlara katılmışlardır ve komisyonlara ka
tılan arkadaşlarımız da muhalefet şerhlerini koymamışlardır. Böyle olur mu Sayın Başkanım? Şimdi, 
esasen, bir komisyon konuyu enine boyuna tartışır, bir rapor getirir ve Genel Kurulda o raporlar tar
tışılır. Şimdi komisyonlar inceleme yapmıyor, AKP Hükümeti de zaten bunun bir kolayını bulmuş. 
Eskiden temel kanunlar vardı, yüz-yüz elli maddelik kanunları üç dört madde hâlinde Genel Kurul
dan geçiliyorlardı ve o geçirdikleri kanunlar, şimdi, gerçekten vatandaşın başına bela olan kanunlardır, 
onların uygulamalarını da görüyoruz. Şimdi, rica ediyorum, böyle başka kanunlar varsa lütfen ko
misyonlar görevini yapsın, enine boyuna tartışsın maddeleri, böyle getirsin karşımıza. 

Şimdi, bu maddede de önemli olan, arsa paylarının düzenlenmesidir. Tabii, burada arsa paylan 
düzenlenirken, özellikle, bu arsa müteahhitlere kat karşılığı verildiği zaman, arsa sahipleri kendi plan 
ve projelerinde ekseriya kendilerinin hisselerini büyük gösteriyorlar. Bu büyük gösterilince tabii bu 
sonradan mağduriyete meydan veriyor. Bence, burada bunun çözümü aşamasında bir çare getiril
mesi lazımdı. 

Bir de, şimdi, yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra kat irtifakı kuruluyor. Arkadaşlar, 
şimdi, şu anda Türkiye'de arsa kullanma izni alınmayan büyük yapılar var. Yani, bugün Ankara, İs
tanbul, İzmir'de esasen yapı tamamlanmış, içinde iskân edilen binalara yapı kullanma izni getirme 
konusunda bu kanunda kolaylıklar getirilmesi lazımdı. Bunlar getirilmemiş, ama "Bunların prob
lemleri çözülüyor..." 

Özellikle bu toplu yapılar var, son zamanlarda büyük kooperatifler kuruluyor. Bu kooperatifle
rin yönetim kurulu üyeleri, o kooperatif ve ortaklarını çok büyük istismar ediyorlar. Oralarda büyük 
suistimaller var. Yani, bu Kat Mülkiyeti Kanunu getirilirken bunlara da -toplu yapıyla ilgili madde
ler var ileride- bu suretle... Yani, hasbelkader bir kooperatifin yönetimini ele geçirip de büyük suis
timaller yapan kooperatif yönetim kurulları var. Bunlara bir çare bulmak lazımdı. Bunlar bulunmamış 
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ama, Komisyon bundan sonra da acaba kendi gündeminde bulunan kanun tasarı ve tekliflerinde yine 
böyle bir yol izleyecek mi izlemeyecek mi, onu soruyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz efendim. 

Sayın Bakan, bu konuda cevap verecekseniz, buyurunuz. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, aslında, Sayın Genç, 

Bakanlığıma yönelik bir soru yöneltmediler. Komisyon Başkanımıza, bundan sonra Komisyonun 
gündeminde bulunan kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili Meclis İç Tüzük'ünün 77'nci maddesindeki 
o hükmün uygulanıp uygulanamayacağını sordu. Sanıyorum, Komisyon Başkanımız ona cevap ve
recektir, ancak, ben, Sayın Başkanım, hazır bana sorulara cevap faslında söz vermişken bir iki ko
nuda açıklama yapma ihtiyacını duyuyorum. 

Sayın Genç "Milletin başına bela olan kanunlar çıkarıldı." tabirini kullandılar. Bu Meclis, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, millî iradenin tecelligâhı olan Meclis milletin başına bela olacak hiçbir 
kanun çıkarmamıştır, bundan sonra da çıkarmaz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Petrol Kanunu'nu çıkardınız ya! 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Bu beyanı bu Parlamentoya bir say

gısızlık olarak değerlendirdiğimi ifade etmek istiyorum. Buna hiçbir arkadaşımızın hakkı olmaması 
gerekir. 

Bir de, Sayın Tüzün TOKİ'yi eleştirdi. Ben, Toplu Konut İdaresinin, özellikle son beş yıl içeri
sinde yaptıklarıyla ve performansıyla, tenkit edilecek bir kuruluş değil, takdir edilecek bir kuruluş ol
duğu kanaatindeyim. Sanıyorum, şu ana kadar, son beş yıl içerisinde 300 bin konut üretmiştir ve kira 
öder gibi vatandaşlarımızın konut sahibi olmalarını sağlamıştır. Türkiye'nin her yerinde, dar gelirli 
insanlarımız özellikle hayal bile edemezlerken bir konut sahibi olmayı, TOKİ bunu gerçekleştirmiş
tir ve TOKİ, kuşkusuz ki, Türkiye'de yasal sınırlar içerisinde hareket etmektedir. Tabii ki, denetimi 
de yapılmaktadır. Türkiye'de denetim organları da vardır ve bu denetim organları, TOKİ'nin faali
yetlerini de, kuşkusuz ki, denetlemektedir. 

TOKİ'nin faaliyetleriyle ilgili bir yanlışlık, bir usulsüzlük bilen ve tespit eden arkadaşlarımız, 
eğer, bu usulsüzlüklerle ilgili Hükümetimizi bilgilendirirlerse, biz, mutlaka bu usulsüzlüklerin üze
rine büyük bir ciddiyetle gideriz. 

Böyle bir açıklama yapma ihtiyacını duydum Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 

Şimdi, Komisyon Başkanı arkadaşımız sanıyorum kendisine yöneltilen soruyu cevaplandıra
cak. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Değerli Başkanım, değerli 

arkadaşlar; Komisyonumuz, İç Tüzük'ün 77'nci maddesinde bir değişiklik yapılmadıkça hukuka 
bağlı bir birim sıfatı içerisinde uygulamaya aynen devam edecektir. 

Kanaatime göre, meselenin millî egemenlikle bir ilgisi yoktur. Millî egemenliğin ihlali diye bir 
meseleyle karşı karşıya değiliz. Geçen dönemde söz gelimi 1.500 maddelik bir temel kanun müza
kere edilmiş ve bir yıla yakın veya aşkın bir süre harcanmıştır. İleride başka kanunlar gelecektir. 
Böylesi önemli bir mesainin, sanki bundan önceki Millet Meclisinin veya partilerin, millî egemen
liği temsil eden partiler veya unsurlar olmadığı faraziyesiyle yok sayılması mümkün değildir. 1.500 
maddeyi yeni egemen komisyonun, yeni egemen Parlamentonun o komisyonda tekrarlaması aslında 

- 5 1 2 -



TBMM B:19 13 .11.2007 O: 3 

millî egemenliğe aykırıdır, çünkü millî egemenlik, yasama ekonomisini ve mesailerden yararlanmayı 
reddetmez. 

77'nci madde -en sonunda konuşma yapacağım, mukayeseli parlamento hukuku bakımından da 
değerlendireceğim- en rasyonel reformlardan birisidir, hatta tamamlanmalıdır. Neden? Çünkü, nok
san kuraldır. Diyelim ki benimsemedi, raporu benimsemedi, müzakereyi tekliften mi yapacaksınız, 
varsa komisyon raporundan mı yapacaksınız, komisyon raporu yok da alt komisyon raporu varsa alt 
komisyon raporundan mı yapacaksınız? Bunların dahi tamamlanması lazımdır. 

Türkiye kalkınmasını ve hukukun üstünlüğünü henüz konsolide etmemiş bir ülke olarak hu
kukta yapacağı çok şeyler vardır. Geçmiş elbette ki değiştirilecektir, geçmiş elbette ki düzeltilecek
tir. Onun düzeltme imkânı da, geneli müzakere üzerinde sözle beyan ederek ve aşağıda da düzeltmeler 
yaparak mümkündür. 

Zamanımızı, sanıyorum, millî egemenlik içerisinde ve hukuk içerisinde en verimli şekilde kul
lanmak bizim de yükümlülüğümüzdür. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın İyimaya. 
Şimdi, l'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- 634 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, "Temeller ve 

ana duvarlar," ibaresinden sonra gelmek üzere "taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde du
varlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar," ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Evet, ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Atilla 
Kart. 

Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ATÎLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görü

şülmekte olan tasarının 2'nci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bu
lunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aralarındaki irtibat sebebiyle, 2 ve 3'üncü maddeye ilişkin değerlendir
melerimi bir bütünlük içinde yapacağım. Bunu öncelikle ifade ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kentleşme sürecinde toplu yapı uygulamasının yaygınlaş
masıyla birlikte gerek yasal anlamda ve gerek teknik anlamda yeni düzenlemelerin yapılması ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır. 1966 yılında yürürlüğe giren, 1983 yılında ise "Birden çok yapılarda uygulanacak 
özel hükümler" başlığı ile değişikliğe uğrayan Kat Mülkiyeti Yasası 'nda, deprem gerçeğini değer
lendirerek yeni düzenlemeler yapılması bir zorunluluk hâline gelmiştir. Bu sürecin sonucunda, mev
cut yapılarda gerekli tespit ve sağlamlaştırma çalışmalarını yapabilmek için yeni yasal düzenlemeler 
yapılması zorunluluğunun doğduğunu görüyoruz. Getirilen tasarı, büyük ölçüde bu ihtiyaçtan kay
naklanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu gerekçe ve düzenlemeler esas itibarıyla doğru ve yerindedir. Getirilen 
tasanyı bu sebeple olumlu olarak değerlendiriyor ve destek veriyoruz. Arkadaşlarımız da bunu ifade 
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ettiler. Ancak gerekçedeki bir temel eksikliği önemle vurgulamak ihtiyacını duyuyorum. Ülkemizde 
zemin etüdünün amaca uygun bir şekilde yapılmadığını, daha çok şeklî ve yüzeysel olarak yapıldı
ğını... 

Sayın Başkanım, grup hâlinde bir konuşma yapılıyor, lütfen uyarır mısınız. Konuşacaksa arka
daşlarımız, kulise çıksınlar. Orada bir sohbet hâlinde konuşma sürdürülüyor. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sessiz şekilde konuşmacıyı dinlemenizi rica ediyorum. 
ATİLLA KART (Devamla) - Zemin etüdünün şeklî ve yüzeysel olarak yapılması sebebiyle fa

ciaların da büyük ölçüde buradan kaynaklandığını endişeyle görüyoruz. Gerekçe, bu yönüyle, eksik 
olan, fotoğrafın tümünü göz ardı eden, gerçekleri görmezden gelen özellikler taşımaktadır. Tasarı, bu 
yönüyle eksik bir tasarıdır. 

Zemin etütlerinin yapıldığı yolunda, bakıyoruz, çoğu yerel yönetimlerde genel birtakım değer
lendirmelerin yapıldığını görüyoruz. Geçiştiriliyor, olay incelenmiyor, otuz yıl evvelki birtakım bel
gelere, bilgilere dayanılarak zemin etütlerinin yapıldığından söz ediliyor. Ancak, parsel düzeyinde bir 
çalışmadan söz etmiyorum. Bunun Türkiye şartlarında zor olduğunu çok iyi biliyorum. Ama, hiç ol
mazsa, ada düzeyinde zemin etüdü çalışmasına mutlaka önem verilmesi gereğini, bunun titizlikle 
takip edilmesi gereğini vurgulamak ihtiyacını duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer önemli husus şu: Geldiğimiz noktada bunu görmemiz gereki
yor, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'de imar yapılaşması ve kamu yönetimindeki temel 
sorun geldiğimiz aşamada görmezden geliniyor. Önemli olan şu: İstediğiniz kadar yasal düzenleme 
yapın, istediğiniz kadar mevzuat düzenlemesi yapın -ki bu konuda, Türkiye'nin çağdaş normları ya
kalamak noktasında, evrensel normları yakalamak noktasında ciddi bir mesafe aldığını kabul ediyo
ruz, bunu biliyoruz- önemli olan bu yasaların uygulanma zihniyeti, bu yasaları uygulayacak olan 
kadroların ehliyeti ve liyakati. Bu noktada Türkiye'de ciddi sorunlar yaşandığını, yasaların amaca 
uygun bir şekilde uygulanmadığını görüyoruz. Türkiye'nin temel sorunu bu noktada düğümleniyor. 

Yasal olarak objektif, teknik ve çağdaş düzenlemeler yapılmasına rağmen uygulamada ciddi za
fiyetlerin, ciddi sorunların yaşandığını biliyoruz, görüyoruz. Aslında, tabii, bu yapı ve anlayış, kabul 
etmek gerekir ki salt günümüze özgü değildir, günümüzle sınırlı değildir. Ancak, yine kabul etmek 
gerekir ki günümüzde bu yapı ve anlayış, kronik bir hâle gelmiş ve haksız kazanç ilişkileri için ku
rumsallaşan bir yapıya dönüşmüştür. 

Bakın, bu tasarı açısından konuyu sadece özel mülkiyete konu olan yapılandırmalarla sınırlı ola
rak incelemenin doğru olmayacağı düşüncesindeyim. Kamu yetkisi aracılığıyla yapılan ihale süreç
lerini özellikle yapı güvenliği ve yapı denetimi açısından değerlendirmemiz ve sorgulamamız 
gerekiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, yakın tarihte Marmara ve Düzce depremini ya
şadı, Türkiye, Zümrüt Apartmanı faciasını yaşadı. Özellikle, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Bele
diyesi kaynaklı iş ve ihalelerde denetimsizlik ve yandaş ilişkilerden kaynaklanan iş kazalarıyla ve 
kamu zararlarıyla karşı karşıya kaldığımız bir dönemi yaşıyoruz. Bu süreç ve yapı kurumsallaşarak 
devam ediyor değerli arkadaşlarım. Bu tabloyu bütün unsurlarıyla görmemiz, değerlendirmemiz ve 
sorgulamamız gerekiyor. 

Tasarının gerekçesinde, ağırlıklı olarak toplu yapılanmadaki zafiyetlerin giderilmesine dair yasal 
yol ve yöntemler hüküm altına alınmış durumda. Bu aşamada, bu süreçte asıl tartışılması gereken hu
susun proje ve inşaat aşaması olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu süreçteki teknik ve idari meka-
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nizmayı ve denetimi sorgulamamız gerekiyor. Yasal sistem, mevcut olan mevzuat sadece bazı sü
reçleri kapsıyorsa bunun anlamı şudur: Ya özürlü işleyecektir ya da hiç işlemeyecektir. 

Bir sistem... Biraz evvel iktidar grubuna mensup bir sözcü, İstanbul için yüzde 88, dedi yanlış 
anlamıyorsam veya yanlış hatırlamıyorsam. 

KADİR TINGIROĞLU (Sinop) - İzmir için o. 
ATİLLA KART (Devamla) - Onu ben Türkiye geneli için şöyle ifade ediyorum, bendeki bilgi ve 

bulgulara göre söylüyorum ve iyimser bir değerlendirme yapıyorum: Sistem, asgari ölçülerde yüzde 
50 özürlü ve kaçak yapı üretiyorsa veyahut yasa, mevzuat, yalnız taşıyıcı sistemi gözetiyor, yapının 
diğer unsurlarını irdelemiyorsa, denetlemiyorsa orada güvenli bir yapılanmadan söz edilemez. Özürlü 
ve kaçak yapıyı üreten sistemi sorgulamamız ve değiştirmemiz gerekmektedir. Ancak ve maalesef bu 
yetersizlik ve yanlışlıkların üstüne Türkiye'de denetleme mevkisinde olanlar, kayıt ve raporlara rağ
men, sorunların giderilmesi ve sorumluların tespiti noktasında yandaş ve siyasi kaygılarla ve gerek
çelerle idari ve yasal gerekleri yapmıyorlarsa olay orada daha vahim bir hâl almış demektir. 

Değerli arkadaşlarım, depremin zararlarını asgariye indirmek, yeni Zümrüt facialarının yaşan
masını engellemek noktasında acaba üstümüze düşen görevleri yapıyor muyuz? Bunu sorgulama
mız gerekiyor, bu soruyu cesaretle ve dürüst bir şekilde tartışmamız gerekiyor. Türkiye'de, maalesef 
bu noktada -biraz evvel de ifade ettiğim gibi- kronik bir hâlin, kronik bir sürecin başladığını üzüle
rek ve ibretle görüyoruz. Merkezî hükümet, yerel yönetimlerle olan ilişkilerine göre bu süreci şekil
lendiriyor değerli arkadaşlarım. 

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yaptıkları incelemelerde, hileli işleme iskân ruhsatı verildiği ve 
benzeri hukuka aykırılıklar bulunduğu tespit edilmesine rağmen, gerek merkez belediyesi ve gerek 
büyükşehir belediyesi yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmediğini görüyoruz. İdari yargı ka
rarıyla ağır hizmet kusurunun varlığı tespit edilmesine rağmen ve bu doğrultuda tazmin kararları 
hüküm altına alınmasına rağmen idarenin soyut ve dayanaksız gerekçelerle soruşturma izni sürecini 
engellediğini, ilgili belediyenin kendi denetim komisyonu raporlarının gereğini yapmadığını görü
yoruz. Onların isimlerini sorarsanız elbette söylerim. Bunları takip ediyoruz, bunları sorguluyoruz, 
ama denetim mevkisinde olanlar, gerek İçişleri Bakanlığı ve bazen de Adalet Bakanlığının, bu ra
porlara rağmen, bu kayıtlara rağmen soruşturma izni sürecini engellediklerini görüyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kart, sözünüzü tamamlayınız lütfen. 
ATİLLA KART (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
O zaman, hangi yapı güvenliğinden, hangi yapı denetiminden söz edeceğiz? 
Değerli arkadaşlarım, bu mekanizma işlemediği içindir ki orada toplumsal faciaların önlenmesi 

ve sorumluların cezalandırılması elbette söz konusu olamaz. Yerel yönetim yapılanması ve merkezî 
hükümet ilişkileri ve hiyerarşik yapılanmalar içinde rant ilişkilerinin kurumsallaştığını görüyoruz. 
Bakın, benzer yapıyı TOKİ'de yaşıyoruz. Bu konuya girmeyeceğim. Sayın Bakan birtakım açıkla
malar yaptı ama ben sadece şunu ifade etmekle yetiniyorum: Devlet Denetleme Kurulunun raporları 
ortada değerli arkadaşlarım. Yolsuzluğu, yolsuzluk ilişkilerini, kurumsallaşan o ilişkileri rapor hâline 
getiriyorlar. Üç yüz bin konut yapmış olabilirsiniz ama siz orada yolsuzluk ilişkisini rant hâline dön-
üştürüyorsanız, orada görevinizi yapıyorsunuz denemez. Bunu anlatmaya çalışıyoruz, bunu ifade et
meye çalışıyoruz. Bunları sorgulamamız gerekiyor. 
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Bunları, değerli arkadaşlarım, Devlet Denetleme Kuruluyla ilgili bu değerlendirmeleri arkadaş
lar anlatacaklar. 3'üncü maddede bu değerlendirmelerimi anlatmaya devam edeceğim. Bu aşamada 
Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kart. 
Şahsı adına, madde üzerinde İzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol. 

Buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; gecenin bu 

saatinde vaktinizi almak istemez ve bu kürsüye çıkmayı tercih etmezdim ama yasanın müzakeresi
nin başından bu yana bu müzakerelere İç Tüzük 77'nci maddenin gölgesi düştü ve ister istemez İç 
Tüzük 77'nci madde üzerinde tartışmalar oldu. 

Önce şunu belirteyim: Sayın İyimaya, çok sevdiğim, saydığım bir arkadaşımdır, hukuk bilgisine 
de güvenim sonsuzdur ama 77'nci maddeyle ilgili sözlerine katılmam da mümkün değildir. 

Ben size kısa kronolojisini okuyayım. Hangi koşullarda çıktığını belki kendisi iyi takdir ede
miyor. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi, 27 Nisan 2007 günü Cumhurbaşkanı seçimi sonuçsuz kaldı. Bu 
Parlamento, 22'nci Dönem Parlamentosu Cumhurbaşkanını seçemedi. Seçemeyince ne olacak? 
102'nci madde söylemiş ne olacağını: "Bu oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Cum
hurbaşkanı seçilemediği takdirde derhâl Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir." 

27 Nisanda sonuçsuz kalınca, derhâl seçim yenileme kararını almadı Meclis. Ne yaptı? 3 Mayıs 
2007'de erken seçim kararı aldı. 3 Mayıs 2007'de erken seçim karan alan Meclis, komisyonuna, 30 
Mayıs 2007'de İç Tüzük'ün 77'nci maddesinin değişmesi için öneride bulundu. 1 Haziranda Ana
yasa Komisyonu toplandı, bu 77'nci maddesiyle ilgili değişikliği görüştü. Sayın bakan, ilgili bakan 
komisyona geldi "Vallahi, bu tekliften şimdi haberim oldu." dedi. Müzakereler bitti yıldırım hızıyla, 
2 Haziranda Genel Kurula indi, Genel Kurul son gününde bunu kabul etti -77'nci maddeyi- 3 Hazi
randa Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi. Yani 22'nci Dönem Parlamentosunun son günü yü
rürlüğe girdi. Şimdi ben soruyorum size: Gecenin bu saatinde tartışma açmak değil amacım. 23 Nisan 
1920'de bu Meclis çalışmasına başlamış. Kuranlardan, bugüne getirenlerden Allah razı olsun, tamam. 
Peki, yirmi iki dönem kimsenin aklına gelmemiş de bunu kurumlaştırmak, bu 77'nci maddeyi ku
rumlaştırmak, 22'nci Dönemde de sizin aklınıza gelmemiş -tek başınıza iktidarsınız, iki hükümet 
kurmuşsunuz, kahir ekseriyetiniz var- niye son gün, Meclis tatile girmeden son gün aklınıza geldi bu 
77'nci madde ucubesi, bunu buraya getirmek, İç Tüzük maddesi hâline dönüştürmek? Arkadaşlar, ol
dubitti. O günkü Parlamentoda olan arkadaşlar burada varız. 

AHMET YENİ (Samsun) - Geldik, geldik. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - "Geldik çok şükür" diyorsunuz, tamam. 
Peki, şunu kabul edelim: Tehevvüren çıkardığınız bir madde bu, tehevvüren. Yani o Cumhur

başkanı seçimi tartışmaları sırasında, derhâl seçime gitmesi gereken Parlamento... 102'nci madde
nin amir hükmü, hiçbir iş yapamazsınız -bu da ciddi bir hukuk görüşüdür- hiçbir yasa çıkaramazsınız, 
yasama faaliyetinde bulunamazsınız, ancak savaş gibi beklenmeyen bir tehlike olduğu takdirde -
onun için Parlamentonun feshi diye bir kurum yok Anayasa'da- böyle bir durum olursa ülke Parla
mentosuz kalmasın diye, münfesih olur dememiş Anayasa 102'nci madde, derhâl seçime gider demiş. 
Açık duracak, münfesih sayılmayacak, ama hiçbir yasama faaliyetinde bulunmayacak. Siz, son günü, 
Meclisi tatile sokmadan son gün bu 77'nci maddeyi çıkarmışsınız. Hadi o zaman çıkardınız, kızgın-
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lıkla çıkardınız, haklı haksız sebeplerle çıkardınız, o tartışmaya girmiyorum, ama lütfen 23'üncü 
Dönem Parlamentosunu 22'nci Dönem Parlamentosunun tahakkümüne sokmayınız. Buna hakkınız 
yok arkadaşlar. Gerçekten millî iradeye ters bir uygulamadır bu. (CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, ayrıca, 77'nci madde de ille böyle uygulanır diye bir anlam çıkarmıyor, onu da tartışa
biliriz, öyle bir anlam çıkmıyor. Şimdi, burada, değerli Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlar var; grup 
oluşturmuşlar, milli irade sonucu buraya gelmişler. Komisyon toplanıyor, bir maddede arkadaşın bi
risi söz isteyecek "Sen konuşma..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Anadol, lütfen sözünüzü tamamlayınız. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
".. .senin adına başka partilerden milletvekilleri konuştu, sen konuşma." deme hakkımız var mı 

arkadaşlar? O zaman bu mantıksızlığa son verelim -mantık kuralına aykırı hukuk kuralı olmaz- an
laşalım, bu 77'nci maddeyi kaldıralım ve bu lüzumsuz, gereksiz tartışmalar da sona ersin arkadaş
lar. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Anadol. 
2'nci madde üzerinde şahsı adına söz almak isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Veysi 

Kaynak, buyurunuz efendim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yok. 
BAŞKAN - Konuşmayacak, peki. 
2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2'nci madde kabul 

edilmiştir. 

3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- 634 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti

rilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden fazla ba

ğımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya kullanma bakımın
dan bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm 
olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin yapılabilmesi için, buna uygun değişiklik projesinin ve yapı 
kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmiş olması gereklidir." 

"Gelirinin ortak giderlere harcanması için veya başka bir amaçla ortak yararlanmaya tahsis edi
len bağımsız bölümlerin malik hanesine, bunlardan yararlanan "bağımsız bölümlerin numaralan" 
yazılmak suretiyle kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilir. Bu husus bağımsız bölümlerin beyanlar ha
nesinde gösterilir." 

BAŞKAN - 3 'üncü madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Konya Milletvekili 
Sayın Atilla Kart. 

Buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3'üncü 

madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu bir 
kez daha saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, polemik yaratmak amacıyla konuşmuyorum, somut olaylar ve süreçten söz 
ediyorum. Bu vahim örneklerin münferit olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Olayların ve sü
recin daha gerçekçi olarak değerlendirilmesi ve gözlemlenmesi için somut öneriler ve olaylardan söz 
ediyorum. Benzeri faciaları ve sonuçları yaratması kaçınılmaz olan usulsüzlük ve yolsuzlukları, bu 
süreçteki kurumsallaşmayı görmemiz gereğinden söz ediyorum. Takdir olunur ki, böyle bir değer
lendirmeden sonra, demagoji yapılmadan bu somut eleştirilerimize cevap verilmesi gereğini önemle 
ifade ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu yönetimindeki vasıfsız ve liyakat dışı kadrolaşmanın 
yarattığı tıkanmalar, yolsuzluklar, ölümler ve vahim sonuçlarla karşı karşıyayız. 

Soruyorum size değerli arkadaşlarım: Küçük Dilaralar rögar kapaklarında tesadüfen mi öldü, 
mühendis Gülserenler vinç altında tesadüfen mi kaldı ve öldü? Eğer siz iş güvenliği önlemlerini al
mıyorsanız ve denetimleri yapmıyorsanız, bu kazaların tesadüf olarak ve takdiriilahi olarak değer
lendirilmesi söz konusu olamaz. Siz, yerel yönetim olarak, belediye ihalelerinde iş güvenliğini 
önemsemiyor, ihaleleri yandaş-siyaset-cemaat ilişkileri içinde yaptırıyorsanız, işi alanlar hiçbir gü
vence almadan bu işleri taşeronlara havale ediyorsa ve nihayet, yoğun işsizlik sebebiyle, insanları
mız, çaresiz bir şekilde, her türlü olumsuz şartlara rağmen çalışmayı kabulleniyorlarsa, bu faciaların 
doğması kaçınılmazdır. Bu sebeple, kendi getirdiğiniz kadroyu görevden alıp, aynı kadro için aynı 
nitelikte birilerini göreve getirip, bunu "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak sunmak, toplumu kan
dırmaktan başka bir anlama gelmez. 

Değerli arkadaşlarım, sorun, İSKİ genel müdürlerinin görevden alınmasıyla çözümlenebilecek 
olan bir sorun değil. Sorun, Sayın Başbakanın "Bu işi halledin, sorumlusunu bulun, bir daha böyle 
bir şey olmasın." diye ferman buyurmasıyla çözümlenebilecek olan bir sorun değil. Cemaat ve siya
set ilişkilerinin istismar edilmesi suretiyle vasıfsız kadrolaşmanın yol açtığı tahribatlardan söz edi
yorum. Bu yapılanma sebebiyledir ki kamu hizmeti verimliliği kaybolmakta, kamu kaynaklan bir 
yerlere haksız olarak aktarılmakta ve bunun devamında da kamu hizmetinin hiç işlememesi veya çok 
kötü işlemesi sonuçları doğmaktadır. Dilaralar ölmekte, Gülserenler ölmektedir. Bu anlayış ve kad
rolaşma devam ettiği takdirde, bu tür vahim olaylar, hiç endişeniz olmasın, hiç kaygınız olmasın, 
bundan böyle de maalesef devam edecektir. 

Bakm değerli arkadaşlarım, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklı ihalelerde, ihale 
yapılmadan çoğu zaman teknik ve kompleks işlerin, acil yapılması gereken iş statüsüne sokulduğunu 
ve davetiye usulünün kadro ilişkileri içinde uygulandığını görüyoruz ve o zaman orada elbette yapı 
denetimi ve güvenliğinden söz edemezsiniz. Bunu yaptığınız içindir ki, kadro olarak bunu yaptığı
nız içindir ki, yönetim olarak bunu yaptığınız içindir ki, anlayış olarak bunu yaptığınız içindir ki 
İSKİ bünyesindeki Terkos-İkitelli İçme Suyu İsale Hattı inşaatında 14 Nisan 1999 tarihinde bitmesi 
gereken iş, bakıyoruz "İlave işler" adı altında 10 defa revize ediliyor ve aradan geçen sekiz dokuz yıla 
rağmen bitmiyor değerli arkadaşlarım. Yirmi dört ayda bitmesi gereken, bitmesi taahhüt edilen işler 
dokuz on yıla sarkıyor beyler. Bunu kabul etmek mümkün mü? Bunun izahı mümkün mü değerli ar
kadaşlarım? 

Bu hukuksuzluğu ve illegal ilişkileri, bakın bizzat İSKİ Araştırma Raporu ortaya koyuyor de
ğerli arkadaşım. 

HÜSNÜ TUNA (Konya) - Kat mülkiyetiyle ilgisi ne? Hukukçusunuz! 
ATİLLA KART (Devamla) - Kat mülkiyeti yapı denetimi ve güvenliğinin esasıdır. 3'üncü mad

dede, 2'nci maddede, burada bu gerekçeler dile getiriliyor. Onun için bu gerçeklerin ortaya çıkma-
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sından rahatsız olmayıp, milletvekili olarak bu gerçekleri sorumluluğunuzun kapsamı doğrultusunda 
irdelemeniz gerektiğini, burada sizin, iktidara mensup olmaktan öte, ondan önce milletvekili oldu
ğunuzu hatırlatmak gereğini elbette duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, İSKİ Araştırma Raporu bunları ortaya koyuyor. Bunları ben geli
şigüzel, soyut ifadeler olarak söylemiyorum. Ne diyor orada? Tamamen yasal dayanaklardan yoksun 
olarak ek sözleşmeler yapılmasının hukuksuz olduğunu tespit ediyor, ancak Büyükşehir Belediyesi 
bildiğini yapmaya devam ediyor. Anlatmaya çalıştığımız bu değerli arkadaşlarım. 

Bakıyoruz, bu şirketin, yani o Terkos-İkitelli İsale Hattı Anlaşması'nı yapan, ne zaman yapan, 
1999 yılında yapan bu şirketin ve benzeri yapılanmaların, Dilaraların ölümünde de Mühendis Gül-
serenlerin ölümünde de başka bir şekilde ortaya çıktığını, yine, dehşetle ve ibretle görüyoruz değerli 
arkadaşlarım. 

Bu sebeple şunu diyoruz, anlatmaya çalıştığımız şu: Ortada bir çark kurulmuş, çark! Bu anlayış 
ve çarka, doğrudan veya dolaylı olarak sahip çıkar ve desteklerseniz, orada Dilaraların, Gülserenle-
rin ölmesi kaçınılmazdır değerli arkadaşlarım. Orada yapı denetimi ve güvenliğini sağlamanız müm
kün değildir. Orada toplu mülkiyetin güçlendirilmesi, takviye edilmesi ve toplu yapılanmadan doğan 
ihtilafların giderilmesi noktasında yapılacak olan çalışmaların fiilî ve pratik bir anlamı olmaz. Bunu 
anlatmaya çalışıyoruz, bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Ama, nedense, bu gerçeklerin, Türkiye ger
çeklerinin konuşulmasının milletvekili arkadaşlarımı rahatsız ettiğini, onu üzülerek ve biraz da ibretle 
izliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yeri gelmişken ve emeğe sahip çıkmak adına ifade etmek istiyorum: 22'nci 
Yasama Döneminde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, o dönemdeki milletvekili arkadaşlarım 
Ersin Arıoğlu, İsmail Özay, Nadir Saraç ve merhum Nezir Büyükcengiz'le birlikte hazırladığımız 
Zümrüt Apartmanı faciasıyla ilgili çalışmamızı -ki bu çalışmanın başlığı şudur: "Sorumsuzluklar 
Zihniyetinin Göçüğü" adıyla hazırladığımız bu çalışmayı- elbette, diğer çalışmalarla birlikte, icra ve 
sorumluluk mevkisinde olanlar tarafından göz önüne alınması dileğiyle, bir kez daha bilgi ve tak
dirlerinize sunuyorum. 

Bu kaynaklarımızı, bu çalışmalarımızı, gösterişe kaçmadan, görünürde bir şeyler yapıyor izle
nimi yaratmadan icra ve sorumluluk mevkisinde olanların göz önüne alması ve gerçekten bunu uy
gulamaya sokmaları gereğini bir kez daha ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, geldiğimiz aşamada şunu özetle tekrarlamak istiyorum: Toplu yapılan
madan doğan ihtilaf ve suistimalleri yasal mevzuatımızdaki "taksir" kavramıyla çözme anlayışından 
vazgeçmemiz gerekiyor. "Ceza sorumluluğunun şahsiliği" ilkesini, elbette ihlal etmemek kaydıyla, 
"olası kast" kavramı doğrultusunda cezai müeyyidelerin yeniden düzenlenmesi, Ceza Yasası'yla bir
likte diğer ilgili mevzuatta da paralel düzenlemelerin yapılması gereğini önemle ifade ediyorum. 

Yine şu tespitlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum: Yapı denetimi ve güvenliği noktasında mesafe 
alabilmemiz için vasıfsız ve liyakat dışı kadrolaşmadan vazgeçmemiz gerekiyor; ihale mevzuatını 
amaca uygun bir şekilde işletmemiz gerekiyor; idari ve adli denetim mekanizmalarını işletmemiz 
gerekiyor değerli arkadaşlarım. Umarım, bundan sonraki süreçte bunlara dikkat edilir, yeni faciala
rın, yeni sorunların doğmasına yol açılmaz. 

Bu düşünce ve değerlendirmelerle, getirilen bu tasarının yararlı ve verimli sonuçlar vermesini 
diliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kart. 
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3'üncü madde üzerinde şahsı adına söz almak isteyen Trabzon Milletvekili Sayın Asım Aykan. 
Buyurunuz efendim... Yok. 
Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Tunçak, buyurunuz. 
Süreniz beş dakikadır. 

MEHMET TUNÇAK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kat Mülkiyeti Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın 3'üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. Sizleri saygıyla selamlarım. 

634 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi üçüncü fıkrası değiştirilerek madde genişletilmiş ve de-
taylandırılmıştır. Aynı neviden olması şartı getirilerek, uygulamada var olan yorum farklılıklarına 
bir disiplin getirilmiştir. Ayrıca, bölüm olarak değişiklikten önceki fıkrada ifade bulunan düzenlemeye 
"birden çok kat" ifadesi eklenerek önemli bir eksiklik tamamlanmıştır. Dolayısıyla, iktisadi açıdan 
bir değer üretecek şekilde işletilen ya da kullanım bütünlüğü içerisinde olan birden çok kat ya da 
bölüm, nevi farkı olmaması kaydıyla, tek bağımsız bölüm olarak işletilme ya da kullanılma imkânına 
kavuşmuş olacaktır. Bu kanun değişikliğinden önce yapılan gayrimenkullerin, bu hükümden fayda-
nılabilmesi için, değişiklik projesi ve yapı kullanma izin belgesi şartı koyularak, bir haksızlığa mahal 
verilmemiş ve idari uygulama birliği sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10'uncu maddeye eklenen fıkra ile bağımsız bölümler 
üzerinde hukuki anlamda büyük ihtilaflara sebebiyet veren mülkiyet problemi çözülmüştür. Bağım
sız bölüm maliklerinin maliki oldukları bağımsız bölümlere bağlı olarak, ortak yararlanmaya tahsis 
edilen bağımsız bölümlerine de müşterek malik olmaları sağlanmıştır. Bu değişiklikle, ayrıca ortak 
yararlanmaya tahsisli bağımsız bölümlerle ilgili genel giderlerin karşılanma oranı ve karar nisapları 
da belirli hâle gelmiştir. Bu düzenleme, eşyaya bağlı mülkiyet tanımının en güzel örneklerinden biri 
olacaktır. 

Bu yeni şekliyle maddenin hayırlı olması dileğiyle, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Tunçak. 

Şimdi, 3'üncü madde üzerinde soru-cevap işlemine geçiyoruz; on dakikadır. 
Sayın Durmuş, söz istemiştiniz galiba, buyurunuz. 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Bakan, şu anda Türkiye'de birçok konutun ve iş yeri

nin bulunduğu binada radyolojik inceleme ve tedavi merkezleri var. Emeklilerin ve dar gelirlilerin 
bulunduğu apartmanlarda maddi giderlerin, ortak giderlerin karşılanması karşılığında buralara açı
lan tesislerden Türkiye Atom Enerjisinden güvenlik belgesi almadan, ruhsat almadan açılanların sa
yısı yüzde 60 civarındadır ve çok ciddi bir toplum sağlığı tehdidi vardır. Özellikle bu konuda bilinç 
sahibi olmayan kat malikleri masrafların karşılanması karşılığı buna göz yumabilir. Özellikle kemik 
iliği kanseri ve kan kanserine yol açabilecek bu tür radyasyon ve toplum sağlığını tehdit eden madde 
içeren iş yerlerinin açılmasında kat maliki onayını yeterli bulmamanızı, buna bir de TAEK'in raporu 
şartını getirmenizi arzu ediyoruz. Eğer siz de buna destek verirseniz... Mali yönden sıkıntıda olan bir 
apartman grubu, çok rahat, radyasyon yayan bir kuruma ruhsatını sorgulamadan izin verebilir. Bunu 
korumak devletin görevidir diye düşünüyorum. Eğer destek verirseniz toplum sağlığına ciddi katkı 
vereceksiniz diyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Durmuş. 
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Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, Sayın Durmuş'a te

şekkür ederim. Kendisi bir doktordur ve daha önceki dönemlerde de Sağlık Bakanlığı gibi bir so
rumluluk üstlenmiş olan değerli bir arkadaşımızdır. Gündeme getirmiş olduğu konuyu gerçekten ben 
de çok önemsiyorum ve ciddi buluyorum. 

Gerçekten, insanların mesken olarak da kullandığı binalarda radyolojik inceleme ve tedavi mer
kezlerinin de bulunmasının ve bunların açılırken yüzde 60'ının Atom Enerjisi Kurumundan onay ve 
izin almadan açılmış olmasının sağlık açısından çok ciddi sorunlar doğurabileceğini, hatta doğur
makta olduğunu ifade ediyorsunuz. Bir öneri getirdiniz. "Bu tür yapılara, tedavi merkezleri, radyo
loji inceleme merkezleri kurulurken, sadece kat malikleri kurulunun kararını yeterli görmeyelim, 
ayrıca Atom Enerjisi Kurumundan da bir rapor alma koşulunu getirelim." dediniz. Tabii, bu, mad
deyle ilgili bir şeydir, değişiklik önergesi anlamına da gelebilir. Siz bunu sözlü olarak ifade ettiniz. 
Eğer, böyle bir yazılı değişiklik önergesi verilmiş olsaydı, herhalde üzerinde bir değerlendirme ya
pabilirdik, yani sözlü olarak bir maddede değişiklik yapmanın mümkün olmadığını zannediyorum 
takdir edeceksiniz... 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Yazılı veririz. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Bu maddeyle mi ilgilidir bu sözünüz, 

şimdi görüşmekte olduğumuz, yoksa genel midir? 

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Geneli efendim, yine verilebilir yani. Siz de... 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Şimdi, yalnız, ilgili arkadaşlarımız, 

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürümüz de yanımızda. O da, bunun bir yerde, yani böyle bir 
düzenlemenin bir yasa içerisinde yer alması konusunu kendisi de anlayışla ve olumlu değerlendirdi. 
Biz, bunu, izin verirseniz, bir inceleyelim. Ben duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
3'üncü madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 35 sıra sayılı yasa tasarısının 3. maddesinin son fıkrasının tasarı metninden 
çıkarılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Genç, konuşacak mısınız? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurunuz. 
Süreniz beş dakikadır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinize saygılar sunuyorum. 
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Evvela önergemle ilgili konuşmadan önce Komisyon Başkanına bir şey hatırlatmak istiyorum: 
Bu 77'nci madde onun gibi anlaşılırsa, bakın, İç Tüzük'ün bir de 44'üncü maddesi var. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - O aynı dönem için. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Burada diyor ki: Seçimi yenilenen komisyon, evvelce verilmiş ra
porları komisyon göreve başladıktan en geç bir ay içinde benimsemediğini bildirmemişse, o rapor be
nimsenmiş olur. Ama, bu hangi maddeyle ilgili? Biliyorsunuz, aynı seçim döneminde iki tane 
komisyon seçimi var. Bu, onu kapsıyor. Ama 77'nci maddede öyle bir şey yapmışsınız ki... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - O önceki... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, eğer bunun ikisini karşılaştırdığınız zaman, 77'nci mad
dede "benimseyebilir" diyor. Yani "ille benimser" diye bir şey yok. Ama siz diyorsunuz ki, "Geç
mişi düzelteceğiz." Hangi kafayla düzelteceğinizi ben anlamadım, yani, tarikat kafasıyla mı, şeriat 
kafasıyla mı düzelteceksiniz onu bilmiyorum tabii. 

FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Sayın Genç, kesinlikle ayık kafayla düzelteceğiz. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, sizin ayık kafalı hâlinizi görmedim ki! 

BAŞKAN - Sayın Genç, konuya gelelim lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, benim maddem şu: Kat Mülkiyeti 
Kanunu'nun 3'üncü maddesinin başlığı, "Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği", maddenin baş
lığı böyle. Ama, buraya bir fıkra eklenmiş, gelirinin ortak giderlere harcanmasıyla ilgili bir fıkra ek
lenmiş. Bence burada bu fıkra buraya ters geliyor. Bunu ayrı bir maddeye eklemek lazım ya da o 
zaman da kat mülkiyetinin ve kat irtifak hakkının niteliğinin yanında bu fıkrayı da kapsayacak bir 
matlap geliştirmek lazım. Ama, tabii Komisyon işin esasını incelemediği için, eski komisyon tara
fından benimsenen böyle bir teklifi getirmiş oluyor. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, biz, burada tabii, kanun müzakere ediyoruz. Kanunların bu saate 
kadar müzakeresine de gerek yok aslında. Yani, Meclisi gündüz normal çalıştırırsanız, burada mil
letvekilleri gelir, sağlam kafa, şey yani bir... (AK Parti sıralarından gülüşmeler) "Sağlam" derken, 
tabii ki, bu saatlerde insanlar yoruluyor... Yani, çok gülüyorsunuz... Yani, aslında o kadar utanıla
cak şeylere gülüyorsunuz... Ben anlamıyorum ki yani sizi. 

FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Siz olmasanız şimdiye kadar bitirmiştik. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, tabii, bitiremezsiniz yani, niye bitiresiniz ki! Hani ba
kanlarınız nerede? Nerede bakanlarınız? Hani onu söyleyin bakalım, bakanlarınız nerede? Gelsinler 
bu Meclisin çalışmalarında bulunsunlar. 

FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Bakanımız orada, bakın. 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Orada, orada. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Beyefendi, hükümet bir bakandan ibaret değil. Bakanlar gelecek 

buraya. Ondan sonra... 

Şimdi, tabii, aslında kanun belki gerekli ama, bu kanun daha da iyileştirilebilinir. Piyasada o 
kadar büyük ihtilaflar var ki, biraz önce işte belediyeci arkadaşımız söyledi. Belediyelerde ne fırıl
daklar döndüğünü biliyoruz. Yani, ne yeşil alanları getirip de, evvela bir vatandaşa gidip de malını 
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mülkünü alıp da, ondan sonra kendi yandaşlarınızı geçirdikten sonra ne imar değişiklikleri yaptıkla
rını görüyoruz. İşte biraz önce söyledim, Kütahya Şeker Fabrikasının arsasını 23 milyon dolara sizin 
bir milletvekili ve bir arkadaşı alıyor, ondan sonra 241 dönümlük araziyi, tutuyor bir imar değişik
liği yapıyor -hepsini 23 milyon dolara alıyor- imar değişikliğiyle 58 trilyona değer artırılıyor. 

Yani, şimdi, tabii, önemli olan, burada kanunlar değiştirilirken art niyetli yöneticilerin karşı
sında vatandaşların haklarının korunması önemli. Yoksa, yani, işte burada çıkıyorsunuz çok nutuk
lar atıyorsunuz, biz şöyle yaptık böyle yaptık! İşte büyük şehirlerdeki imar faciaları ortada. Trilyonlar 
harcıyorsunuz, işte İstanbul'da sellerin aktığı dereleri sizler daha iyi biliyorsunuz. İnsanlar... 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Nerede? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bu sene sel almadı mı? 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Geçmiş dönemde daha çoktu. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bu sene sel almadı mı? Bu sene selin insanları getirdiği 

derede kaç liralık yatırım yaptınız, ne kadar paralar harcadınız? 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Her şey ortada. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, önergeyle hiç alakası olmayan şeyler konuşu

yor. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, önergeyle ilgili. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bakın, siz biraz önce ifade etmiştiniz. Konuya gelmesini uya
rır mısınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkanım, şimdi benim, tabii onların kavrama... 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen. Süreniz... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, kavrama kabiliyetleri çok kıt olduğu için benim öner

gemin ne anlama geldiğini bilmiyorlar. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, biraz önce uyardınız. Konuya gelmesini uyarı

nız lütfen. 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen nezaketli konuşunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Benim önergem, kat mülkiyetiyle ilgili, sağlıklı bir kat mülkiye

tinin tesis edilebilmesi için iyi bir kat mülkiyeti kanunu düzenlemesi yapılırken, getirilen bu fıkra 
maddenin matlabıyla uymuyor. Ya maddenin matlabını buna uyduralım ya bu fıkrayı çıkaralım di
yoruz. Ama, bu fıkranın niye uymadığını şey ederken belediyelerdeki birtakım suistimalleri de bu ve
sileyle dile getirmenin de faydası var. 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Bununla ne alakası var? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ama, siz burada çıkınca çok yiğitlikler yapıyorsunuz, "Türkiye 

cennet." diyorsunuz, oo "biz" diyorsunuz... Her şeyi on misli-yirmi misli yaptınız! İşte sabahleyin 
Tarım Bakanınız çıktı dedi ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bir satır daha... 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, beş dakikasını konuyla ilgili olmayan konularda 
konuştu. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Sayın Başkan, hakaret etti. 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen sözünüzü tamamlayınız ve konuşmanızı lütfen nezaket çerçe

vesi içinde yapınız. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Yok ki nezaket. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, ben, şimdi... 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Sayın Başkan, bütün milletvekillerine "anlayışınız 

kıt" diyemez. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, ben size demedim, o lafın kime gittiğini ben biliyorum, 

burada kime söylediğimi söylüyorum. 
BAŞKAN - Sözünüzü düzeltiniz lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi efendim... 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - O zaman, kim olduklarını açıklayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bir tahammül edin, ben tek adamım, siz 340 kişisiniz, 

bir tahammül edin ya! Yani, biz burada çıkacağız, bu milletin büyük sıkıntıları var, sizin yaptığınız 
keyfilikler var. Bunları söyleyelim... Neyse, bundan sonra her maddede çıkıp konuşacağım. 

Saygılar efendim, sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
3'üncü maddeyi... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim karar yeter sayısı istiyorum, lütfen elektronik cihazla 

yapın. 

BAŞKAN - 3 'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
Karar yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3'üncü madde kabul edilmiştir. 
4'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4- 634 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 11- Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicili Tüzüğüne göre tutulacak kat mülkiyeti 

kütüğüne tescil olunur. Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, tecille ilgili genel hükümler, kat mül
kiyeti kütüğüne yapılacak tescillerde de uygulanır. 

Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğündeki formüle 
göre, ayrıca tutulacak Kat Mülkiyeti Zabıt Defterine tescil olunur." 

BAŞKAN - 4'üncü madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili 
Sayın Ali Rıza Öztürk söz istemiştir. 

Buyurunuz Sayın Öztürk. 
Sayın Öztürk biraz rahatsız olmuştur, yoktur. 
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Şimdi, şahsı adına söz isteyen, Kayseri Milletvekili Sayın Yaşar Karayel. 

Buyurunuz Sayın Karayel. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz beş dakikadır. 
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşülmekte olan ka

nunun 4'üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
12 Kasım 1999 yılında Düzce'de olmuş olan depremde şehit olan ve rahmeti Rahman'a kavuş

muş olan Düzceli hemşehrilerimize ve şu anda... Doğu Anadolu Bölgesinde, bugün, 4 askerimiz 
daha şehit olmuş, onlara Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. 

Düzce'de olan depremin ana sebebi, kötü yapılaşmadır. Bu yapı stokunun, iyi mühendislik hiz
meti almamış yerlerde, bu depremden dolayı çok daha büyük belalar açması, bu ülkenin her zaman 
başına muktedirdir. Bunun için, mutlaka, mühendislik hizmeti almış yapı stoklarının oluşması ke
sinlikle lazımdır. Mevcut yapıların envanterinin incelenmesi ve iyileştirilmesi ihtiyacı, ülkemizin 
diğer alanlarında olduğu gibi son devirde yaşadığı kötü yapılaşma sürecinin, insanın can güvenli
ğini, sosyal ve ekonomik hayatını ciddi ölçüde tehdit eder hâle gelmiş olmasından kaynaklanmakta
dır. 

Yapılaşmada, doğal afetler göz ardı edilerek yapılan uygulamalar, her yıl önemli ölçüde insanı
mızın can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Doğal afetlerin başında, deprem tehlikesi ve bunun ye
terince ciddiye alınmaması gelmektedir. Sonuçta, ülkemizde bugün orta büyüklükteki bir deprem 
bile mal ve can kaybına sebep olmaktadır. Bunların mutlaka önüne geçilmesi şarttır. 

4'üncü maddede ifade edilen e-devlet projesi çerçevesinde, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nin 
(TAKBİS), Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ve Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi'nin (MERNİS) en
tegre olarak kullanılabilmesi ve TAKBİS'in bütün dünya tarafından kabul gören veri modelinde, üre
tim için her bağımsız bölümün ayrı bir sayfada tescil ile ayrı bir veri dosyasında saklanması 
gerektiğinden, buna ilişkin düzenleme yapılmıştır. Türkiye'nin kadastral hizmetleri yüzde 85-90 ora
nında tamamlanmıştır. Bu hizmetleri dört yıl içerisinde bu hâle getiren Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğünün yetkililerini, başta Genel Müdür ve çalışanları olmak üzere, bunlara gerekli talimatları 
veren Bakanlarımızı da tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Böylece, bu maddenin de hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Karayel. 
Şahsı adına söz isteyen, Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın. 
Buyurunuz efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 35 sıra sayılı Kat Mülki

yeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın 4'üncü maddesi üzerinde şahsım 
adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gecenin bu saatine kadar yapılan tartışmalardan da anlaşılmaktadır ki, artık tek parselde tek 
yapı düşüncesiyle hazırlanan Kat Mülkiyeti Kanunu belki dönemin ihtiyaçlarını karşılıyordu, ama, 
artık günümüzde ihtiyaca cevap vermemekte ve böylece, günümüz şartlarına mutlak surette uyar
lanması gerekmektedir ve gördüğümüz kadarıyla, tüm Meclis bu konuda hemfikir. Her ne kadar bazı 
siyasi tartışmalar yapılmakta ise de, sonuç itibarıyla bu kanunda herkes hemfikir. 
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Zira, tasarının yasalaşmasıyla birlikte, özellikle yönetim, mülkiyet ve ortak giderlere katılma 

gibi uygulamada çıkan sorunların giderilmesi amaçlanmıştır. 
Yine, tasarıyla birlikte, bürokrasi azaltılmaya çalışılmış ve ayrıca binaların doğal afetlere karşı 

güvenli hâle getirilmesi de amaçlanmıştır. 
Bu bağlamda, şahsım adına söz almış olduğum 4'üncü maddeyle, 634 sayılı Kanun'un 11 'inci 

maddesi değiştirilmiş ve böylece e-devlet projesinin her alanda gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalı
şılmıştır ve bununla kat mülkiyeti ve kat irtifakının kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilmesi sağlanmış 
ve ayrıca, kadastrosu yapılmamış olan yerlerde de kat mülkiyetinin tutulacak kat mülkiyeti zabıt def
terine tescili sağlanmıştır. 

Bununla birlikte, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nin (TAKBİS) Ulusal Yargı Ağı Projesi 
(UYAP) ve Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi'nin (MERNİS) entegre olarak kullanılabilmesi ve ayrıca, 
TAKBIS'in bütün dünya tarafından kabul gören veri modelinde üretimi için, her bağımsız bölümün 
ayrı bir sayfada tescili ile ayrı bir veri dosyasında saklanması amaçlanmıştır. 

Uygulamadaki bu sıkıntıların giderilmesi nedeniyle, söz konusu tasarının yasalaşmasını diliyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Aydın. 
Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.53 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 23.04 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19'uncu Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

35 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 

-»i Tasarının 4'üncü maddesi üzerinde bir önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 35 sıra sayılı Tasarının çerçeve 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Elitaş Kemal Anadol Oktay Vural 
Kayseri İzmir İzmir 

Mehmet Erdoğan Avni Erdemir 
Gaziantep Amasya 

"Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicili Tüzü-
ğündeki formüle göre, ayrıca tutulacak Kat Mülkiyeti Zabıt Defterine tescil olunur." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Takdire bırakıyoruz, nisap 

olmadığı için. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz efendim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kat irtifakının, çerçeve 4. maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Tapu Sicili Tüzü

ğüne göre tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilmesi hususu düzenlenmekle ikinci fıkrada yer 
alan ve henüz kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat irtifakının da kat mülkiyetiyle birlikte Kat 
Mülkiyeti Zabıt Defterine tescil olunacağı hususu düzenlenmiştir. 

BAŞKAN - 4'üncü madde üzerindeki önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 4'üncü maddedeki önerge kabul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, maddenin oylanması sırasında karar yeter sayısı is
tiyorum efendim. Yalnız, cihazla yaparsanız daha iyi olur. 

ALİ RIZA ALABOYUN (Aksaray) - Bırak ona Başkan karar versin. 
BAŞKAN - Kabul edilen önerge doğrultusunda 4'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Karar 

yeter sayısı arayacağım. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4'üncü madde kabul edilmiştir. 
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5'inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5- 634 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 12- Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi 

hususunda o gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu 
idaresinde istemde bulunması gerekir. 

a) Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, 
ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerle
riyle oranlı arsa payları ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, 
proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafın
dan imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlannca onaylanan mimarî proje ve birden çok yapılarda 
yerleşimlerini gösteren vaziyet plânı ile yapı kullanma izin belgesi. 

b) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özel
liğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya ma
likler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı. 

c) Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başla
yıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve anagayrimenkulün maliki veya bütün pay
daşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste." 

BAŞKAN - 5'inci madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ordu Milletvekili 
Rahmi Güner söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Güner. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA RAHMİ GÜNER (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 634 sa

yılı Yasa'nın bazı maddelerinde değişiklik ve bu konuyla ilgili toplu yapılarla ilgili ilave maddeler 
tasarısını görüşüyoruz. 

Bu Kanun, 634 sayılı Yasa, 1965 senesinde yürürlüğe girmiş ve o zamandan beri bazı değişik
likler içermiştir, 2418 sayılı Yasa'yla bir değişiklik görmüş. Yalnız, bu maddenin 1983 yılında, dik
kat ederseniz, iskân ruhsatı olmayan, kullanım belgesi olmayan ve bu şekilde kullanılan binalara 
1983 senesinde, yanılmıyorsam, bir yasa çıktı. Bu Yasa, yeminli bürolardan projelendirmek sure
tiyle ruhsat alma şeyi gündeme geldi ve bu şekilde ruhsatsız yapılan binalara bir yasal durum ka
zandırıldı. 

Şimdi, İstanbul'daki bir olaydan bahsetti AKP milletvekili, dedi ki: "Yüzde 80 binalarda ruhsat 
yok." Evet, doğru arkadaşlar. 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Ruhsat değil, iskân, iskân... 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - Ben avukat olarak İstanbul'da bir keşfe gittim, hem de Kava-

cık'ta, İstanbul'un en güzel yeri. 
Değerli arkadaşlarım, dört katlı bina var, ruhsatlı; yanında binalar var on, on iki katlı, ruhsatsız. 

Çok enteresan, mahkemenin bilirkişisi de Beykoz Belediyesinin Fen İşleri Müdürü. Şimdi, bu kanun 
çıkacak... 

BAŞKAN - Sayın Hatip, bir dakika... 
Sayın milletvekilleri, lütfen, daha sessiz dinlerseniz daha iyi olacak. 
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Teşekkür ediyorum. 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu binalar belli güçler tarafından yapılan 

binalar. Şimdi, 634 sayılı Yasa'ya göre bu şekilde yapılan binalara ruhsat alınacak, tescil olacak, kat 
mülkiyeti tescili yapılacak. 

Şimdi, şunu söylemek istiyorum... 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Olmaz böyle şey. İmara aykırı olan bir yer ruhsat alamaz. 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, af kanunu çıkar... 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Alamaz efendim, hayır. 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - .. .bir yeminli büro daha kurulur ve bu şekilde, aynı şekilde bir 

kanun tasarısı çıkar. Onu da çıkarırsınız ve bu şekilde ruhsat verilir, meşruiyet kazandırılır. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Hayır. 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - Eğer, bir iktidar partisi milletvekili yüzde 80 ruhsatsız binalar

dan bahsediyorsa... 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Ruhsatsız demedim, kat mülkiyetsiz dedim. 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - . . .o beldenin de büyükşehir belediye başkanı eğer o iktidar par

tisinden yanaysa, ben bu şeyi beklerim, onu da söylüyorum. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Yanlış. 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu binalar egemen güçler tarafından yaptırı

lıp, bu şekilde kat mülkiyetine çevrilip pazarlanmaktadır. 
Arkadaşlar, toplu yapı konusunda çıkan Kanun'da, soruyorum, Türkiye'de büyük çoğunluğu 

olan dar gelirlilerinin böyle bir konut yapma imkânı var mı? Asgari ücret 4 milyon, 5 milyon lira. 
Devlet memuru ayda 1 milyar, 1 milyar 200 kazanıyor. Yüzde 2 zam yapıyorsunuz maaşına. Böyle 
bir konuta girme olasılığı var mı? 

KADİR TINGIROĞLU (Sinop) - TOKİ'den çok aldılar. 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - Peki, üreticinin elindeki mahsule gerçek değeri vermiyorsunuz, 

üreticinin belli bir geliri yok, böyle bir konuta girme imkânı var mı? 
MEHMET EMİN EKMEN (Batman) - TOKİ kime satıyor? 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda da, bu şekilde, 

kişilerin satın almak suretiyle, onlara kat mülkiyetinde mülkiyet hakkı tanıyacaksınız. Hangi parayla 
satın alacaklar bunlar? 

MEHMET EMİN EKMEN (Batman) - Kredi yasası değil bu. 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - Türkiye'nin yüzde 20'si yoksulluk içinde. 1 milyona yakını açlık 

sınırında olan bir ülke. Nasıl bu konutlara sahip olacak? Nasıl alacak bu konutları? Parası var mı? 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu kanunu çıkarıyoruz. Bunun tatbik sahası çok önemli. Tatbik sa

hasında konutlar var, toplu yapılar var, konutlar var, binalar var. Peki, bunlara nasıl böyle kat mül
kiyeti hakkı tanınacak? Kim alacak bu binaları? Kim alacak, onu söyleyin. Yani, bu binaları kim 
alacak? 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun tatbik şeyi önemli. Nereye tatbik edilecek? Belli egemen güç
ler tarafından bir kâr matrahı, kâr durumu ortaya çıkacak. Önemli olan o. 
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AHMET YENİ (Samsun) - Dersini iyi çalışmamışsın. 

RAHMİ GÜNER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ben bu Kanun'un tatbikatını yaptım, mah
kemelerde yaptım. Bu Kanun'da bazı yenileşmeler var, elbette güzel. Bir dava açıldığı zaman taraf 
teşkil olmuyordu. Kat maliklerinin hepsine davayı tevcih edip ondan sonra taraf teşkil oluyordu; bu, 
seneleri alıyordu. Evet, çok güzel. Şimdi davada temsilci ve yöneticiye davayı tevcih etmek suretiyle 
mahkemeler yürür, güzel bir yenileşme, bunu kabul ediyorum. Yine birçok maddelerinde yine yeni
leşmeler var, onu da kabul ediyorum. Yalnız, belirttiğim gibi, bu kat maliki kimler olacak? Kimler 
bunu satın alacak? Türkiye'de bu taban var mı? Kim alacak bu binaları? 

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Parası olan... 

RAHMİ GÜNER (Devamla) - Parası kimin olacak? İşçi mi alacak? Hangi parayla alacak? 
Memur mu alacak? Hangi parayla alacak? Geliri ne? Hangi iyileştirmeyi yaptınız? Yok ki adamın ge
liri, neyle alacak bu binaları? 

Değerli arkadaşlarım, kanun tatbiki güzel, her şeyi güzel. Ruhsatsız binalar bol ve aynı şekilde, 
demin de belirttiğim gibi, eğer yeminli bir müesseseyi geliştirirseniz, bir kanun çıkarırsanız, bu bi
nalara ruhsat vermek suretiyle, belli bir rant sağlanır, başka türlü olmaz değerli arkadaşlarım. Şimdi, 
bu kanunun tatbik sahası bu. 

Ruhsat alma durumları gündemde. Ruhsatı kim alacak, kim verecek? Burada, kamudaki ke
simlerden bahsedilmiş, ama eskiden bunu belediyeler verirdi, belediyeler şeyi çıkarılmış. Belediye
lerin ruhsat verip vermeyeceği de belirlenmemiş. Şunu belirtmek istiyorum: İmar uygulamalarından, 
ruhsat vermelerden hepsinden belediyeler sorumlu; inşaat ruhsatını veren belediye, kullanım belge
sini veren belediye. Peki, burada "kamu kesiminden verilecek" diyor. Burada bir açıklık olmadığı gö
rüşündeyim. Kamu kesimi... Hangi kamu kesiminden verilecek, o da önemli bir şey. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanuna elbette olumlu bir görüş içindeyiz. Noksanları giderme duru
muna girmiş, elbette ona taraftanz, yalnız bazı noksanları var. Bu kanunun esas amacı, toplu yapı
lardaki ruhsat durumlarını düzenleme konusunda geliştirilmiş, 66'ncı maddeden başlamak suretiyle 
74'üncü maddeye kadar bir uygulama şeyi var. Esasında bu da iyi bir gelişmedir. Çünkü, toplu ya
pılardaki ruhsat durumları, onlara kat mülkiyeti hakkı tanınması da önemli bir olay. Bunda da bir ge
lişme şeyi var. Bir de, bunun yönetim kurullarının seçilmesi konusundaki şeyler de tabii ki gelişmiş 
bir durum. Bunlarda büyük noksanlık vardı. Biz bu yönden taraftanz. Belirttiğim gibi, bu haklara kim 
sahip olacak, kim bu kat mülkiyetinde malik durumuna gelecek, bunlar çok önemli. Bütün endişem, 
bütün görüşüm şu: Bu şekilde belli kişilere rant kapısı mı sağlanacak? Yoksa, nasıl bir yöntem uy
gulanacak? 

Şunu da söylemek istiyorum: Değerli arkadaşlanm, sayın milletvekilleri; bu şekilde kat mülki
yeti tanınan binalarda kat malikleri devamlı ikamet etmemekte, kimisi yurt dışında, kimisi sağda 
solda. Belli kat maliklerinin de çoğunluğu bu binalarda, şeylerde söz hakkı sahibi olmaktadır. Büyük 
ihtilafların çoğunluğu da, bu binalarda kiracı olarak ikamet edenlerin büyük sorunları çıkmaktadır. 
Kanunda, baktım, bu konuda bir gelişme yok, bir durum yok. 

Şimdi, kiracı olarak ikamet edenlerin bazı masrafları ödememe durumlarından nasıl bir şeye gi
recek? Nasıl bir ödenti durumuna gelecek? Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre malik mi aranacak, yoksa 
o binada geçici olarak duran, kiracı durumunda olanları mı arama durumuna girecek? Çünkü, orada 
da belli harcamalar var. Burada da belli sıkıntılar doğmaktadır. 
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Dikkat ederseniz, maddede, bu şekilde ödentilere yüzde 5'lik bir zam uygulama durumuna gir
miş. Halbuki, bu yüzde 10'du. Bir binada, bir katta yahut da bir blokta toplu yapı uygulamalarında 
normal masrafını ödemeyen kişilerin hakkında icrai takibat yapılıyordu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Güner, lütfen, sözünü tamamlayınız. 
RAHMİ GÜNER (Devamla) - Şimdi, yüzde 5 zam gelecek. Peki, bu şekilde ödentilerini yap

mayan kişinin yüzde 10 zammı neden düşürüldü, onu anlamış değilim, gerekçesi de belli değil, ama 
yüzde 5 bence çok az oluyor. Yüzde 10, ancak diğer binada ikamet eden kişilerin yapmış olduğu 
masrafları bir karşılama durumu idi, onun yüzde 5 olmasına da karşıyım. 

Değerli milletvekilleri, şunu belirtmek istiyorum: Bu kanuna elbette müspet oy vereceğiz, bir ge
lişmedir. Tabii bazı endişelerimiz var, bu endişelerimiz de inşallah giderilecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Güner. 
5'inci madde üzerinde şahsı adına söz isteyen... 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Buyurunuz. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Bir düzeltme yapma ihtiyacı hissediyorum, çünkü benim 

söylediğim sözleri yanlış değerlendirerek zapta geçti. Bunu düzeltmek istiyorum yerimden. 
HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sataşma yok, bir şey yok! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sataşma yok. 
BAŞKAN - Yerinizde kısa bir şey söyleyiniz lütfen. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - İstanbul başta olmak üzere kaçak yapılarla ilgili verdiğim 

rakam yüzde 80 değil, yüzde 68'dir. Yüzde 88 iskânsız binalar vardır. Yani, ruhsatlı ve imarlı olma
sına rağmen iskân almıyorlar. İskân almalarını kolaylaştırmalıyız, teşvik etmeliyiz, zorunlu hâle ge
tirmeliyiz dedim. Yoksa yüzde 80 kaçak bina yok ve bu binalar da yeni oluşmamış, uzun yıllardan 
bu yana devam ederek gelen bir oluşumdur. Bunu düzeltmek için el birliğiyle bundan sonra çalışma 
yapalım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bayraktar. 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Şahsı adına 5'inci madde üzerinde söz isteyen Bolu Milletvekili Sayın Fatih Metin. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yok. 
BAŞKAN - Yok. 
Düzce Milletvekili Sayın Celal Erbay. 
Buyurun Sayın Erbay. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakikadır. 
CELAL ERBAY (Düzce) - Efendim, görüşülmekte olan madde üzerinde şahsi görüşlerimi ifade 

etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sayın Başkan, muhterem heyet; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabii ki memnun edici bir durum söz konusu. Biz, bugüne kadar teorik olarak kanun yapmanın 
kriterlerini değerlendirip öğrencilerimize anlatmaya çalışırken, şu anda kanun yapma olgusunun biz-
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zat faili olarak içerisinde bulunuyorum. Fakat, memnun olduğum husus şu ki, karşılıklı anlayış içe
risinde birbirini dinleyen, birbirinin görüşüne saygı gösteren bir Büyük Millet Meclisinin efradı, şu 
anda kendilerinden beklenilen olgunluk içerisinde -her ne kadar istisnalar söz konusu olabilecekse 
de- üzerlerine düşen görevi gecenin bu saatinde icra etmektedirler, bu beni mutlu etmektedir. 

Herkesin kabul ettiği, ittifak ettiği, aynı noktaya doğru kanaat izhar ettiği bir seyir içerisinde 
söz almak, belki zaman alıcı mahiyetinde değerlendirilebilirdi. Benim, söz almamda etkin olan husus 
şudur: Ben, Düzce Milletvekiliyim. Düzce depreminin sekizinci seneidevriyesini dün yaşadık, dep
remi bir daha hatırladık, şehitlerimize sunduğumuz duaları, Fatihaları tekrar teyit ettik, onları yâd 
ettik. 

Şu bir gerçek ki, deprem olgusunun üretmiş olduğu zayiatın fazlalığında, zamanın ihtiyacına 
cevap veremeyen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun da payı vardır. 

Ben, buradan, Düzce depreminde rahmete giden bütün şehitlerimizi huzurunuzda tekrar rah
metle anıyorum, geride kalanlara başsağlığı diliyorum ve biz, depremin mağdur ettiği kesim olarak, 
bir an önce, 634 sayılı Kanun'un, günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda huzurunuzda olan 
tasarı vasıtasıyla kanunlaşmasını ve beklenilene sizin tarafınızdan "mevzuat" adı altında formülle
rin üretilmesini talep ediyor, tekrar tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Erbay. 

5'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5'inci madde kabul 
edilmiştir. 

6'ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6- 634 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 

"Sözleşme düzenlenince anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki mülki
yet hanesine "Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir." ibaresi yazılarak, sayfa ana
gayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları dışındaki işlemlere kapatılır ve kat 
mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme 
bağlı arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve 
sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir; anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük 
sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki defter ve sayfa numaraları işlenmek su
retiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanır. 

Anagayrimenkulün sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, irtifak hakları hariç, 
bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına geçirilir. Anagayrimenkulün mülkiyetinin 
kat mülkiyetine çevrilmesinden sonra, anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hak
ları da anagayrimenkulün tapu kütüğü sayfasına tescil edilir ve kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar 
hanesinde belirtilir." 

BAŞKAN - 6'ncı madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili 
Sayın Rıza Öztürk söz istemiştir. 

Buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakikadır. 

- 5 3 2 -



TBMM B: 19 13 . 1 1 . 2007 O: 4 

CHP GRUBU ADINA ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
dair 35 sıra sayılı Yasa Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun 6'ncı maddesi üzerinde Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, görüştüğümüz yasanın 4'üncü maddesi ile bu 6'ncı maddenin birlikte de
ğerlendirilmesi gerekiyor. Yasanın 4'üncü maddesinde, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin Tapu Sicili Tü-
züğü'ne göre tescil edileceği getirilmiştir. 4'üncü madde geçti. Bu maddede, tapu kat mülkiyeti 
kütüğüne hem kat irtifakı tescil edilecek hem de kat mülkiyeti tescil edilecek. Aslında, bu, ileride, çok 
ciddi karışıklıklara yol açacaktır ama ben o madde üzerinde konuşamadım. Bunun ileride yol açacağı 
karışıklıkları işaret etmekle yetiniyorum. 

6'ncı maddede de, şimdi... Kat mülkiyeti ve kat irtifakı birbirinden farklı iki statüyü ilgilendi
ren konulardır. Kat irtifakı, adı üzerinden de anlaşılacağı üzere, eşya hukukuna tabi olan bir mülki
yet, başlı başına bir mülkiyet ifade etmemektedir, kat mülkiyetini ifade etmektedir. Mevcut yasamızda 
sadece kat mülkiyetine geçen bağımsız bölümler tescil edilmektedir. Biliyorsunuz, inşaatlarımızda, 
inşaatlar yapıldığı zaman ya doğrudan doğruya kat mülkiyetine geçiliyor veya kat irtifakı kurulduk
tan sonra kat mülkiyetine geçiliyor. 

Şimdi, bu 6'ncı maddede ise, tamamen kat mülkiyetinin tescili, kat mülkiyet hanesine tescili 
öngörülmüştür. Bu maddede, "Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir" ibaresi ya
zılarak "Bağımsız bölümün bulunduğu ana sayfa kapatılır" diyor. 

Şimdi, 4'üncü maddede, değerli arkadaşlarım, kat irtifakı da tescil edildi. 6'ncı madde bu haliyle 
geçtiği zaman, sadece doğrudan kat mülkiyetinin tesis edildiği hâlleri kapsamaktadır. Kat irtifakın
dan kat mülkiyetine geçiş hâlini kapsamamaktadır. O nedenle, üç grup anlaşarak değişiklik önergesi 
verildi bu madde üstünde. Bu, bence, 4'üncü madde ile 6'ncı madde arasındaki aykırılıkları gider
miş oldu. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; yasalar toplumun gereksiniminden çıkar. Toplumların 
ve insanlığın gelişmesiyle mevcut yasalar gereksinimlere yanıt veremez hâle gelirler ve değiştiril
meleri zorunludur. Görüşmekte olduğumuz bu yasa tasarısı da, toplumumuzun gelişmesi üzerine, 
toplumun ihtiyaçlarının ortaya çıkmasından sonradır ki, bu ihtiyaçları karşılamak üzere gündeme 
gelmiştir. Bu yasa tasarısı toplumun bugünkü ihtiyaçlarının büyük bir kesimini karşılar niteliktedir. 
Ancak, tabii ki, yarın uygulamada çıkacak eksiklikleri, aksaklıkları olacaktır. Hemen burada belirt
mek istiyoruz, biz Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Komisyonundaki üyeler olarak, kanun tasarı ve 
tekliflerinin İç Tüzük'ümüzün 77'nci maddesine göre görüşülmesini antidemokratik bulduğumuzu 
her vesileyle söyledik. 77'nci maddenin uygulanmasının kural hâline getirilmesinin doğru olmadı
ğını her seferinde söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Yasalar, tabii ki, ne kadar mükemmel ya
pılırsa yapılsın ne kadar doğru olurlarsa olsun, eğer doğru şekilde, doğru zamanda, doğru bir anlayışla 
uygulanmadıkları zaman yine aksaklıklar ortaya çıkaracaktır. Yasaların doğru yapılmasının yanında, 
bu anlamıyla doğru uygulanmasının da çok ciddi önemli yanları vardır. Yasaların doğru uygulan
ması, her şeyden önce, bu ülkede, yargıç bağımsızlığının ve hukukun güvenliğinin sağlanmasıyla 
mümkündür. Yargıcın güvencede olmadığı, hukukun siyasallaştığı ortamlarda yasalar bazen halk ya
rarına uygulanmayabilir. O nedenle, bütün hukukçuların görevi, öncelikle hukukun üstünlüğünü, yar
gıcın bağımsızlığını savunmaktır, bunu gerçekleştirmektir. Hukukun üstünlüğü ve yargıç bağımsızlığı 
bu yasaları uygulayan yargıçlar için getirilmemiştir, aksine, mahkeme kapılarında hak arayan, ada
let arayan insanlar için gereklidir, onlar için getirilmiştir. O nedenle, son zamanlarda, özellikle yar-
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gıyı yasamaya yaslayan, yürütmenin etkisi altına almaya sokan, hâkimlerimizi memurlaştıran, yasal 
düzenleme yapma çaba ve anlayışlarından dönülmesi, bunlardan vazgeçilmesi gerektiğini bir hu
kukçu olarak düşünmekteyim. Çünkü, hukuk, herkesin sığınmak zorunda kaldığı bir limandır, güvenli 
limandır. Hukukun siyasallaştırıldığı ülkelerde nasıl sonuçlar alınmakta olduğu gözler önündedir. O 
nedenle, bu yasaların sadece mükemmel yapılıp yapılmamasından öte, Parlamentonun bu yasaların 
sağlıklı bir ortamda uygulanmasını sağlamak gibi de bir görevinin olduğunu ben düşünüyorum. O ne
denle, bizim birinci görevimiz, yargının güvenliğini sağlamaktır diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabii ki, bizim Kat Mülkiyeti Yasamız, mevcut sistemimiz, tek parsel ve 
tek yapıdan olan bir rejim üstüne oturmaktaydı. Gelişen toplum sayesinde, önce, tek parsel ve bu 
parselden farklı yapılar, bu da yetmeyince, bu toplu konut ve toplu yapı ihtiyaçlarının ortaya çıkma
sından sonra bu yasa gündeme geldi. Bu yasa da bu andaki ihtiyaçları kısmen de olsa karşılar nite
liktedir. Bizim bu nedenle bu yasaya bakışımız olumludur. Bu yasaya olumlu oy vereceğiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. 

6'ncı madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen... Yok. 
Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül... Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı"nın 6. maddesinin ikinci cümlesindeki "sözleşme düzenlenince" ifadesinden sonra "kat ir
tifakının kat mülkiyetine çevrilmesinde kat irtifakının kayıtlı olduğu kat mülkiyeti kütüğü sayfasın
daki, doğrudan doğruya kat mülkiyetinin kurulması halinde ise" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafa Elitaş Faruk Bal Kemal Anadol 

Kayseri Konya İzmir 
Hakkı Süha Okay Mehmet Şandır Halil Ünlütepe 

Ankara Mersin Afyonkarahisar 
Ali Rıza Öztürk Hikmet Erenkaya Rahmi Güner 

Mersin Kocaeli Ordu 
Hulusi Güvel Hakkı Köylü 

Adana Kastamonu 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Takdire bırakıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Tasarının mevcut ifadesi yalnızca doğrudan doğruya kat mülkiyetine geçiş halini kap

samakta, 4. madde ile 11. maddede yapılan değişiklik uyarınca kat irtifakının, kat mülkiyeti kütüğüne 
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tescil edildiği ve kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş halini kapsamamaktadır. Bu önerge ile bu ay
kırılık giderilmiş olacaktır. 

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

Bu kabul edilen önergeyle birlikte 6'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 6'ncı madde kabul edilmiştir. 

7'nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 7- 634 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması 
ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile 
birlikte 12 nci maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen proje ve plân, (b) bendindeki yöne
tim plânı ile (c) bendindeki listeyi tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca 
yönetim plânı istenmez." 

"Yapıları tamamlanmış olan kat irtifakı anagayrimenkulde, yapı kullanma izin belgesinin alın
dığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde kat ir
tifak hakkı sahiplerinden birinin veya arsa yöneticinin yazılı uyarısına rağmen, kat mülkiyetinin 
kurulması için tapu idaresine verilmesi gereken 12 nci maddede yazılı belgelerden eksik olanları ta
mamlamaktan veya imzalanması gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat irtifak hakkı sahiplerinden her 
birine, kendine ait her bağımsız bölüm için, anagayrimenkul belediye sınırlan içinde ise belediye, be
lediye sınırları dışında ise mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası verilir." 

BAŞKAN - 7'nci madde üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili 
Sayın Ali Rıza Öztürk söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Öztürk. 

Süreniz on dakikadır. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU ADINA ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısıyla ilgili 7'nci maddede Cumhuriyet Halk 
Partisi adına söz almış bulunuyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, bu, 634 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinde değişiklik yapan 7'nci mad

deyle, kat irtifakından kat mülkiyetine geçişe ilişkin yöntem ve kurallar belirlenmiştir. 
Bir inşaat yapıldığı zaman, eğer yapı inşaat ruhsatı alındıktan sonra, istenilirse her bağımsız bö

lüme arsa payı tahsis edilerek arsa irtifakı, kat irtifakı kurulabiliyor. Bu kat irtifakı, binanın tamamı 
tamamlandıktan sonra ve yapı kullanma izni alındıktan sonra kat mülkiyetine geçiliyor veya inşaat 
tamamlanıyor, yapı kullanma izni almıyor, hiç kat irtifakı kurulmaksızın doğrudan doğruya kat mül
kiyetine geçilebiliyor. Yasanın getirdiği en önemli değişikliklerden birisi budur. 

Bugün Türkiye'de çok binada kat irtifakı kurulmuş vaziyette ama kat mülkiyetine geçmemiş, 
hepsi kat irtifakı hâlinde, otuz yıllık, kırk yıllık binalar bu şekilde. Bu düzenlemeyle, eğer inşaat yeni 
yapılıyorsa, bu yasanın yürürlüğünden sonra ise kat irtifakını bir yıl içerisinde kat mülkiyetine çe
virme zorunluluğu getiriliyor. Çünkü, kat irtifakına uygulanacak yasal hükümlerle kat mülkiyetine 
uygulanacak yasal hükümler tümüyle birbirinden farklı, bunlar farklı hukuki statülere tabi olaylar-

- 5 3 5 -



TBMM B:19 13 . 1 1 . 2007 O: 4 

dır. O nedenle, uygulamada bunun bir an önce kat mülkiyetine çevrilmesi için bu şekilde bir düzen
leme getirilmiştir, yerinde bir düzenlemedir. Buna uymayanlar hakkında, hangi bağımsız bölüm sa
hibi buna uymuyorsa, 1 milyar Türk lirası veya yeni parayla bin YTL idari para cezası uygulanacaktır. 
Bu idari para cezasını, bu gayrimenkulun bulunduğu belediye sınırları içerisinde olup olmamasına 
göre, belediye başkanı veya diğer ilgili kurumlar uygulayacaktır. 

Buna benzer bir düzenleme geçici maddede de getirilmiştir. Geçici maddedeki ise, yapılmış eski 
binalara ilişkin kat irtifaklarının kat mülkiyetine çevrilmesine ilişkin. Orada da iki yıllık bir süre ge
tirilmiştir. Doğru ve makul bir süredir. İki yıl içerisinde, eskiden yapılmış ancak hâlen kat irtifakı 
olarak tapuda gözüken kat mülkiyeti olarak kurulmamış yapılar için geçerlidir. O nedenle, yasanın 
bu kısmı da doğrudur, uygulamada büyük karışıklıkları önlemeye yöneliktir. 

Ayrıca da kat mülkiyetine geçiş sırasında da toplanacak harçlar vardır; devlet de herhalde bura
dan da biraz para elde edecektir. 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. 
7'nci madde üzerine şahısları adına, Çanakkale Milletvekili Sayın Müjdat Kuşku... Yok. 
Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü... Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 35 sıra sayılı yasa tasarısının 7. maddesinin ikinci fıkrasında geçen "Bele

diye sınırları içinde ise Belediye, Belediye sınırları dışında ise 1000 TL ibaresinin "Belediye sınır
ları içinde ise 1000 YTL Belediyece, belediye sınırları dışında ise mülki idare amiri tarafından 500 
YTL" biçiminde değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Genç, gerekçeyi mi okutalım, konuşuyor musunuz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Konuşacağım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 
Süreniz beş dakikadır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde kat mülkiyetinin kurulmasıyla ilgili bir madde, 

kat mülkiyetinin kurulma koşullarını belirlemiş. 
Aslında tabii, burada en önemli şey, iskân belgesinin alınması konusunda, yapıların iskân belge

sine kavuşması konusunda kolaylıklar getirilmesi lazım. Bugün büyük şehirlerde, gerçekten, içinde 
oturulan birçok yapı iskân belgesiz. Burada getirilen madde ile, iskân belgesi almış gayrimenkullerin 
kat mülkiyetine geçme zorunluluğu getirilmiş ve bu kat mülkiyetine geçmek için de kat maliklerine, 
yönetici, belli bir tebligat yapacak; bu tebligat gereğini belli bir süre içinde yerine getirmediği takdirde, 
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getirilen madde ile gerek belediye hudutlan içinde belediye başkanlannın ve belediye hudutlan dışında 
da mülki idare amirlerinin bin TL... Ama buradaki bin lira, tabii bilmiyoruz YTL midir, eski TL midir, 
o da belli değil. Niye böyle, bu belirtilmemiş maddede? Bence YTL demek lazım, YTL kavramını kul
lanıyoruz. Zaten öteki tarzda bin liranın bir anlamı yok. Bin YTL ceza kesileceği öngörülmüştür. 

Benim getirdiğim önergede belediye hudutlan içinde bin YTL gerekli ama belediye hudutları dı
şındaki yerler daha kıymetsiz bir yerler, bunu da 500'e çıkaralım. 

Ayrıca, kanun tabii daha önceki metninde, hükümetin getirdiği metinde, bu para cezalarının 
6183 sayılı Kanun'a göre tahsil edileceği; tebligat tarihinden itibaren, idari para cezası olduğu için 
belli bir itiraz süresinin olacağı açıkça düzenlendiği hâlde, her nedense Komisyon buradaki bu para 
cezalarının nasıl tahsil edileceği, bunlara karşı nasıl itiraz edileceği konusunda maddede bir açıklık 
getirmemiştir. 

Bu, idari para cezaları uygulamada hakikaten çok huzursuzluk yaratan, uygulamaları çok hatalı 
olan bir şey. Mesela, bu, enerji piyasasını düzenleme kanununa göre, petrol piyasasını düzenleme ka
nununa göre kesilen idari para cezalan, bunlar çok yüksek para cezalan. Bu yüksek para cezalarının 
tahsiline ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklan Kanunu'na göre tahsil edilecekleri belirtiliyor ama, Da
nıştay Kanunu'na göre dava açma süresi altmış gün. Bu petrol piyasası düzenleme kanununda, enerji 
piyasası, Elektrik Piyasası Kanunu'nda veya daha önce nükleer enerjiyle ilgili çıkardığımız kanunda 
böyle birtakım maddeler çıkardık. Burada, otuz gün içinde, eğer, idari para cezası kesilenler otuz gün 
içinde ödenmezse diyor hemen ilgili kamu idaresi bunu Maliyeye bildirecek ve Maliye de 6183 sayılı 
Kanun'a göre tahsil edecek şeklinde uygulamalar vardı. Halbuki, 6183 sayılı Kanun'a göre Maliyeye 
bildirince hemen onlar ödeme emri gönderiyorlar. Ödeme emri üzerine de vatandaşın yedi gün içinde 
itiraz hakkı var. Yedi gün içinde itiraz etse bile Maliye -kanunda o şeyler de var- hemen tutuyor, haciz 
uyguluyor. Bu, bilhassa vatandaşa büyük sıkıntılar meydana getiren bir uygulama biçimidir. 

Son Maliye Bakanı, biliyorsunuz, bütün esnaflarla ilgili vergi dairelerine bir tebligat gönderdi. 
Bütün esnafın bankadaki paralarına haciz konuldu. Sonra, nedense, yani öyle bir uygulama oldu ki, 
esnafın büyük bir kesimi iflas edecek hâle geldi. Çünkü, bankadaki bütün paralarına haciz konu
lunca, vatandaş bu defa bonosunu ödeyemedi, çok büyük sıkıntılar içine girince, bu defa Maliye bir 
çark etti. Tabii, aslında, devlet yönetme kabiliyetinde olmayınca, daha doğrusu, böyle, akşam, birta
kım, birileriyle masalarda sohbet edip de işlem tesis etmeye gelince, böyle tabii vatandaş için çok 
büyük sıkıntılar yaratan uygulamalara giriyorsunuz. İşte, bu gibi durumlara düşmemesi için.... 

Ben tabii, önergemi çok ayrıntılı koymadım. Yani, belediye hududu içinde, bu iddiasında... 
Yani, kanun da o kadar çok saçma bir mantıkla düzenlenmiş ki. Yani, Taksim Meydanı'ndaki veya
hut da Kızılay Meydanı'ndaki bir dairenin malikinin, işte, kendisine yapılan tebligata rağmen bel
gelerin düzenlenmemesi suretiyle kat mülkiyetine geçişi sağlamaması hâlinde ona da bin YTL 
kesiyorsunuz, ne bileyim bir gecekondu semtindeki bir apartman dairesinin malikinin kat mülkiye
tine geçmesi için kendisine yöneticinin gönderdiği tebligatın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen sözünüzü tamamlayınız. 
Buyurunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Gecekondu semtindekine de bin YTL. Ben dedim ki, yani "Be

lediye hudutları dışında olursa, hiç olmazsa 500 yapalım." Aslında buradaki bu paraların da hiç ol
mazsa, mademki kat malikinin bir şeyinden dolayı bu parayı tahsil ediyorsunuz, o parayı da o 
apartmanın, tahsil edilen apartmanın giderlerine vermek lazım, onun müşterek giderlerinin karşılan-
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ması için vermek lazım. Bence, bu daha mantığa, akla yakın olabilir. Yani, şimdi, bir apartmanın ma
likinin kat mülkiyetine geçmesi için belgelerini vermemesi dolayısıyla ödeyeceği bin YTL, yani 1 
milyar liranın, getirilip de vilayete veyahut da belediyeye verilmesinin de bir mantığı da yok. Yani, 
hiç olmazsa orada mağdur olan öteki kat malikleridir. Öteki kat maliklerinin mağduriyetini, hiç ol
mazsa, hani kat mülkiyetine geçişi ertelediği için o geçişten dolayı bir zarar varsa, o apartman tara
fından karşılanması lazım. 

Tabii, sürem de kısa sürdüğü için izah edemedim. Benim önergemin kabul edileceğine inanıyo
rum. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. 

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

7'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7'nci madde kabul 
edilmiştir. 

8'inci maddeye geçiyorum. 
Maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8- 634 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagay-

rimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıra
maz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya 
bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zo
runlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine 
ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi 
bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, 
taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm 
maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir." 

BAŞKAN - 8'inci madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili 
Sayın Hikmet Erenkaya söz istemiştir. 

Buyurunuz Sayın Erenkaya. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA HİKMET ERENKAYA (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın 8'inci maddesi 
üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Özellikle gecenin bu saatinde, gerçekten en son konuşmacı olarak kalmam da büyük bir tesadüf. 
Ama, benden önce konuşan arkadaşlarımızın özellikle bu Kat Mülkiyeti Kanunu'yla ilgili birbirle
riyle uzlaşmalı olarak buraya getirilmesi de güzel bir olay. Onun için bütün arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, özellikle şunu huzurlarınızda belirtmek istiyorum: Ben, 17 Ağustos dep
remini ve 12 Kasım depremini belediye başkanı olarak yaşayan arkadaşlarınızdan bir tanesiyim. 
Özellikle 17 Ağustos depreminde, Kocaeli'nde belediye başkanı olarak görev yaparken, gerçekten 
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büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Özellikle 17 Ağustos depreminde çıkan çelişkilerle ilgili 
sizlerle görüşlerimi paylaşmak istiyorum. 

17 Ağustos depreminden sonra 30 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. Gerçekten, can kaybıyla 
birlikte mal kayıpları da gündeme geldi. Şu anda... O günkü, o dönemdeki hükümetimiz, gerçekten, 
kalıcı konutlar adı altında depremzedelerimize konutlar yaptı. Ama, şu anda gelinen noktada -aradan 
sekiz yıl geçmesine rağmen- üzülerek huzurlarınızda söylüyoruz, özellikle Düzce de dâhil olmak 
üzere, Yalova da dâhil olmak üzere, Kocaeli de dâhil olmak üzere depremzedelerimiz, maalesef, 
mutlu bir şekilde mekânlarında oturma imkânını bulamamışlardır. Özellikle o dönemde konut yer
lerinin seçimlerine bakıldığında, insanlarımız, deprem felaketini gören insanlarımız yıllarca aynı böl
gede oturmalarına rağmen farklı bölgelere taşınmak durumunda kalmışlardı. 

Ayrıca, yine özellikle bir noktayı huzurlarınızda belirtmek istiyorum. O gün iş yerlerini kaybe
den vatandaşlarımıza, aynı, kalıcı konutların çerçevesinde iş yeri verilmesi de, maalesef, iş yeri sa
hiplerini de farklı şekilde zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır. Şu anda benim önerim bu tasarı 
görüşülürken, özellikle Düzce dâhil olmak üzere, Yalova dâhil olmak üzere, Kocaeli dâhil olmak 
üzere depremzedelerimizin, şu anda, depremden etkilenen vatandaşlarımızın özellikle taksitlerini 
ödemekte zorlandıklarını hep birlikte görüyoruz. Hükümetimizin bu zorlanmadan dolayı ya taksit
lerinin uzatılması ya da taksitleri ödeyemeyen vatandaşlarımızın faizlerinin ortadan kaldırılması nok
tasında önerimi sizlerin huzurunda sunmak istiyorum. 

Ayrıca, yine öylesine yanlışlıklar yapıldı ki Kocaeli ilinde, özellikle dükkânlarını, iş yerlerini 
kaybeden vatandaşlarımıza, şehir merkezinde iş yeri çalıştırırken, kalıcı konut bölgelerinin ikinci 
üçüncü katlarında iş yerleri verildiğini de gördük. O insanlarımızın da şu anda çok mağdur durumda 
olduklarını hep birlikte görüyoruz. Burada bütün gruplardan ricam, özellikle bu insanlarımızın bu sı
kıntılarının ortadan kaldırılması noktasında çalışma yapmaları gerektiğini, özellikle sizlerden istir
ham ediyorum... 

BAŞKAN - Sayın Erenkaya, bir dakikanızı rica edeceğim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süresinin dolmasına çok az bir süremiz kalmıştır. Çalışma süresi

nin 8'inci maddenin görüşülmesi tamamlanıncaya kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen Erenkaya, sözünüze devam ediniz. 
HİKMET ERENKAYA (Devamla) - Değerli milletvekilleri, özellikle kat mülkiyetiyle ilgili, 

olağanüstü dönem olan deprem zamanında çok büyük çelişkiler ortaya çıktı. Özellikle, deprem ön
cesi, deprem zamanı ve deprem sonrası da yerel yönetimde görevli olan bir arkadaşınız olarak o çe
lişkileri en iyi yaşayanlardan bir tanesi olduğumu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Genel anlamda deprem bölgesinde yıkılan binalara bakıldığında, genellikle, bunların, yapım ha
tasından kaynaklandığını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir teknik eleman olarak yaklaşık otuz 
yıllık mühendis mimar olarak bunu sizlerin huzurunda paylaşmak istedim. 

Özellikle, güçlendirmeyle ilgili yapılan çalışmalarda, maalesef, üzülerek huzurlarınızda söylü
yorum, çok çelişkili raporların olduğunu da o dönemde görmüş olduk. Özellikle, binalarla ilgili ve
rilen raporlarda, bir üniversitemizin bir binayla ilgili "yıkılabilir" raporunu vermesine rağmen, diğer 
bir üniversitemizin de, özellikle "devam edilebilir" raporunu verdiklerini de o dönemde gördük. Ger
çekten, çelişkili o raporlarla, hâlâ bazı binaların Kocaeli ilinde yıkılamadığını gördük. Aradan sekiz 
yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen, maalesef o binaların hâlâ yeni yeni yıkılmaya başladığını 
üzüntüyle görmüş oluyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, özellikle bir konuyu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle, dep
rem bölgelerinde yıkılan binaların yerleri şu anda -Kocaeli Milletvekili arkadaşlarımız da burada, o 
dönemde de bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımız da burada- hâlâ o yerlerde, maalesef bina yapı
lamama durumuyla karşı karşıya kalınmıştır. Çünkü, daha önce, bina yıkılmadan önce sekiz kat ruh
satlı olan binalar, yine, bizim dönemimizde alınan kararla Bayındırlık Bakanlığının da. Afet İşlerinin 
de desteğiyle üç kata, dört kata kadar imarı indirilen yerler olmuştur. Sizler de takdir edersiniz, yı
kılmadan önce binada 50 tane vatandaşımız yaşıyorsa o, dört kata indiğinde maalesef 25 vatandaşı
mıza indi. O anlamda, hâlâ, şu anda boş kalan arazilerde maalesef, üzülerek söylüyoruz, bina inşa 
etme şansları yoktur. Vatandaşlarımızın da mağduriyetleri vardır. 

Bununla ilgili de sizlere bir öneri sunmak istiyorum özellikle burada, bu fırsatı değerlendirerek. 
Özellikle, benden önce konuşan arkadaşlarımız... Bizim bölgemizde de TOKİ'nin inşaat yaptığını bi
liyoruz. Özellikle, TOKİ'nin, her bölgede olduğu gibi bizim bölgemizde de çok büyük ayrıcalıklar yap
tığını görüyoruz, çok büyük ayrıcalıklarla bina yaptıklarını biliyoruz. Her ne kadar bazı arkadaşlarımız, 
bu TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara konut yaptığını söyleseler bile, maalesef, üzülerek söylüyoruz, 
Türkiye'nin şu andaki bütün bölgelerinde yapmış olduğu konutların dar gelirli vatandaşlarımıza değil, 
parasal gücü olan vatandaşlanmıza yapıldığını görüyoruz. Nasıl ki, toplu konutlardaki alanlann imar 
değişikliklerini rahatlıkla... Örneğin, 5 numaralı parselde, bir vatandaşımızın parselinde dört katlı bina 
var iken, maalesef, Toplu Konuta ait olan parselde on kata, on beş kata kadar yapıldığını görüyoruz. 
Benim burada, huzurlannızda önerim şu: Deprem zamanında vatandaşlanmızın blok olarak yıkılan bi-
nalannın yerlerini de, aynı şekilde, teknik şartlara uymak kaydıyla -nasıl ki özellikle Toplu Konutun Ko
caeli ilinde veya diğer illerde vatandaşların binalannı dört kat hakkı var iken on beş kat yapabilme 
olanaklanna sahipse, aynı şekilde de- o depremden mağdur olan vatandaşlarımızın, yıkılan yerlerine de 
belediyelerimizin büyük oranda kat vermesini burada önermek istiyorum. Çünkü, çağımızdaki teknik 
koşullarda bunu yerine getirdiğinizde, dört kat yerine, istendiği zaman, sekiz on kat da bina yapma şan
sının var olduğunu burada, sizlerin huzurunda paylaşmak istedim. 

Değerli arkadaşlar, özellikle kat mülkiyetiyle ilgili biraz evvel de ifade ettim. Kat mülkiyetinin 
iki bölümde değerlendirilmesi lazım. Özellikle, olağanüstü dönemlerdeki kat mülkiyetinin uygula
maları ile olağan dönemlerdeki kat mülkiyetinin uygulama dönemleri gerçekten farklı farklı olmuş
tur. Özellikle son yıllarda şehirlerimiz, büyük şehirlerimiz, Kocaeli başta olmak üzere, göç aldığından 
dolayı insanlarımızın eski yaşam biçimlerinden yeni yaşam biçimlerine doğru döndüğünü hep birlikte 
görüyoruz. Özellikle, bundan önceki yıllarda insanlarımız kendi parsellerinde, kendi binalarında üç 
katlı dört katlı binalarda aile yaşamı içerisinde yaşarlarken, bugün gelinen noktada, toplu bir şekilde 
yaşamlar gündeme gelmiştir ve önümüzdeki dönemlerde de, özellikle birinci dönemde kooperatif
leşme anlayışı içerisinde insanlar toplu olarak yaşamı seçmişlerdir. Ama, bugünkü döneme bakıldı
ğında siteler şeklinde yaşama gayreti içerisindedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Erenkaya, lütfen sözünüzü tamamlayınız. 
HİKMET ERENKAYA (Devamla) - Tabii, toplu yaşamlar çoğaldıkça ortak mekânların da ço

ğaldığını hep birlikte görüyoruz. Bununla birlikte, toplu yaşamların artıları olduğu kadar toplu ya
şamların eksilerinin de... İşte, böylesi ortak mekânların daha çoğalmasıyla ilgili belirli sıkıntıların 
ortaya çıktığını görüyoruz. 

Onun için, bu kanunla, özellikle bu akşam, burada tartışılan kanunla genellikle bu sıkıntılann bir 
bölümünün ortadan kaldırılacağına ben de grup adına inanmış bulunuyorum. Ama, ileriki günlerde 
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yine bu toplu yaşamlarda belirli sıkıntılann doğabileceğinin de inancını taşıyorum ve o zaman da 
geldiğinde yine Parlamento grubunda bu yasa gündeme gelirse tekrar bunlann iyileştirme noktasında 
yapılacağına da inancımı burada ifade etmek istiyorum. 

Gerçekten, bu yasanın özellikle bazı sıkıntıları ortadan kaldıracağını tekrar ifade ediyorum. Ha
yırlı olsun diyorum. 

Hepinize en içten saygılanmı, sevgilerimi sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Erenkaya. 
8'inci madde üzerinde, şahısları adına, Kırıkkale Milletvekili Turan Kıratlı... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Konuşmuyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Konuşmuyor. 
BAŞKAN - Soru-cevap için on dakika süremiz vardır. 
Sayın Ural ve Sayın Kahya söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Ural. 
KADİR URAL (Mersin) - Sayın Başkanım, aslında ben 7'nci madde üzerinde söz istemiştim 

ama zannedersem... 
BAŞKAN-Yok... 
KADİR URAL (Mersin) - İstedim ama demek ki siz dikkat etmediniz, oylamaya direkt geçtiniz. 
BAŞKAN - Buraya yansımadı efendim. 
KADİR URAL (Mersin) - Vallahi bilmiyorum. 
Neyse, ben yine de -içimde kalmasın- söyleyeyim Sayın Bakana 7'nci madde konusunda. 
İkinci paragrafta: "Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı ana gayrimenkulde yapı kullanma 

izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur. Belirti
len süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyansı..." Yoksa 
ne olacak? Yani, kat irtifak sahiplerinden birisi başvurmazsa veya yönetici yoksa veya yönetici baş
vurmazsa bunun sorumlusu kim olacak? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ural. 
Sayın Kahya... Yok. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Yazılı cevap vereceğim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 
Bir önerge vardır 8'inci madde üzerinde, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 35 sıra sayılı yasa tasarısının 8. maddesinde geçen (beşte dördü) ibaresinin 

(yansının) olarak değiştirilmesini saygılarımla arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYÎMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım, konuşacak mısınız? (AK Parti sıralarından "gerekçe, ge

rekçe" sesleri. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Konuşacağım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 
Süreniz beş dakikadır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli üyeler; tabii, kanun o kadar aceleyle hazır

lanmış ki bunun uygulayıcıları uygulamada ne kadar sıkıntılar yaratacağını görecekler. Biraz önce ar
kadaşımızın sorduğu soru da çok önemliydi. 

Burada, beşte 4'ünün, kat maliklerinin birisinin, orada bazı tamiratlar, tadilatlar yapabilmesi için 
kat maliklerinin beşte 4'ünün rızası gerekir. Bu, beşte 4'ü çok büyük bir çoğunluk. Yani, mesela, on 
daireli bir apartmanda 8 kişinin muvafakatini almak gerekiyor. Bir de komşular, biliyorsunuz birbir
lerine de kızgın. Kapris olsun diye, işte şey olsun diye... Adamın herhangi bir tadilat ve tamirat yap
masını veya bir tanesi işte oyunbozancılık yapınca olmuyor. Burada, bence biraz rahatlatmak lazım. 
Kat maliklerinin... Yani olabilir... Şöyle, hiç olmazsa, bir apartman dairesinde maliklerin yarısı mu
vafakat ediyorsa, herhangi birisi orada birtakım... Tabii, tadilat yaparken de ana yapının manzarasını 
bozmayacak, oradan ötekileri rahatsız etmeyecek şeyler... O konuda da tabii dikkat etmesi lazım. Es
kiden galiba tümünün muvafakati gerekiyordu ama tümü ile beşte 4'ü arasında hiçbir fark yok. 

Benim önergem... Bu saatte fazla da sizi kızdırmayayım, zaten yeteri kadar kızıyorsunuz bana, 
ben de size aynı derecede kızıyorum. (AK Parti sıralarından gülüşmeler) Onun için fazla da yorma
yayım sizi. Beşte 4'ün, yarısı olarak değiştirilmesini teklif ediyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
8'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8'inci madde kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 

14 Kasım 2007 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 00.10 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L- Samsun Milletvekili Osman Çakır'in, Samsun 'daki sel mağdurlarına yapılacak yardıma ve 

SHÇEK'de barınan bir öğrencinin durumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu 'nun cevabı (7/102) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
konusunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 98.Maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İç Tüzüğünün 96 ve 99.Maddeleri gereğince gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Prof.Dr.Osm.an ÇAKİR 

Samsun Milletvekili 

SORULAR : 

1- Samsun ilinde yaşanan sel felaketinden sonra kamu kurumlarının yöneticileri 
taralından açıklanan selden zarar görenlere verileceği ifade edilen komik 
düzeydeki yardımlara ilave yardımlar düşünülmekte midir? 

2- Samsun ilinde SHÇEK yurdundan kaçtıktan sonra ahlak dışı bir durumda 
yakalanan kız öğrencinin durumu ile ilgili olarak yerel yöneticiler hakkında 
yapılan bir işlem var mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B . 0 2 . 0 . 0 0 7 / 0 0 . / ^ 09/11/2007 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 02.10.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/102-386/1239 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2007 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-8-132/3794 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazı ile Samsun Milletvekili Osman ÇAKIR tarafından Sayın Başbakanımıza 
yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/102 esas nolu yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

NimeTÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.OSMAN ÇAKIR'IN 
7/102 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORULAR: 

1) Samsun ilinde yaşanan sel felaketinden sonra kamu kurumlarının 
yöneticileri tarafından açıklanan selden zarar görenlere verileceği ifade 
edilen komik düzeydeki yardımlara ilave yardımlar düşünülmekte midir? 

2) Samsun ilinde SHÇEK yurdundan kaçtıktan sonra ahlak dışı bir durumda 
yakalanan kız öğrencinin durumu ile ilgili olarak yerel yöneticiler 
hakkında yapılan bir işlem var mıdır? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Samsun İlinde bu konuda Kurumumuzun yaptığı para yardımı 
bulunmamaktadır. 

Konu ile ilgili olarak Kurumumuzdan 1 Başmüfettiş, 12.09.2007 tarih ve 
2007/252 sayılı Makam Onayı ile inceleme ve gerekiyorsa Disiplin Soruşturması 
yapmak üzere görevlendirilmiş olup, görev halen devam etmektedir. 

Ayrıca soru önergesinde ifade edilen çocuğumuz hakkında "Kuruluştan İzinli 
ve İzinsiz Ayrılan Çocuklar ve Ziyaretçiler" konulu genelge gereğince kolluk 
kuvvetlerine bildirimi yapılmış ve "Davaların Açılması, Takibi ve Görüş Talepleri" 
konulu genelge gereğince de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda 
bulunulmuştur. 

Konuya ilişkin olarak Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığınca 
(Sn.Hayatİ YAZICI) (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü) 
verilen cevaba göre; 

Samsun ilinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın 
büyük kısmının esnaf ve sosyal güvencelerinin olması nedeniyle Vakfımızca 
herhangi bir yardım yapılmamıştır. 

Samsun Valiliğine Başbakanlık Acil Destek Programından 800.00.00.-YTL, 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından 500.000,00.-YTL., Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonundan 50.000,00.-YTL. Toplam 1.350.000,00.-YTL nakdi yardım 
gelmiştir. 

Sel felaketinde 1051 iş yeri ve 500 konut zarar görmüş olup, iş yerlerine 
900,00.-YTL konut sahiplerine 650,00,-YTL nakdi yardım kararı alınmıştır. 

Bugün itibariyle 911.800,00.-YTL yardım dağıtılmış olup, yardım dağıtımı 
T.C.Ziraat Bankasından devam etmektedir. 

- 5 4 4 -



TBMM B: 19 13 . 11 . 2007 

Konuya ilişkin olarak Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca verilen cevaba 
göre; 

7269 sayılı Afet Kanunu'nun 1. maddesi gereği hazırlanan "Genel Hayata 
Etkililik Yönetmeliği"ne göre yapılan hasar tespit çalışmalarında, meydana gelen su 
baskını afetinin konut ve işyeri hasarı bakımından genel hayata etkisiz, ancak alt yapı 
hasarları bakımından genel hayata etkili olduğu belirlenmiştir. 

Bu kanun gereği, afetten zarar gören afetzedelerin acil iaşe, ibate ihtiyaçları ile 
geçici barınma giderlerini karşılamak için 300.000.-YTL. Valilik emrine gönderilmiştir. 

Ayrıca; llkadım Belediyesine 75.000.-YTL, Gazi Belediyesine 50.000.-YTL, 
Atakum Belediyesine 50.000.-YTL ve Dereköy Belediyesine 50.000.-YTL olmak 
üzere toplam 225.000.-YTL Acil Yardım ödeneği gönderilmiştir. 

4864 sayılı Kanun gereğince, su baskınından etkilenen belediyelerin alt ve üst 
yapı hasarlarının tespiti Karayolları Genel Müdürlüğü ile İller Bankası Genel 
Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılmış, tespit edilen alt ve üst yapı hasarlarının 
giderilmesi için gerekli olan 12.326.734,39 YTL'nin Bakanlığımız bütçesine 
aktarılması talebi 14.09.2007 tarihli ve 15526 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığına 
iletilmiştir. 

Bahse konu kanun kapsamında su baskını afetinden zarar gören llkadım 
Belediyesine 700.000.-YTL, Büyükşehir Belediyesine 400.000.-YTL ve Gazi 
Belediyesine de 600.000.-YTL'nin ödenmesi için toplam 1.700.000.-YTL Maliye 
Bakanlığınca ödenek kaydedilmiştir. 

Saygılarımla. 

îmW»ÇlJBUKÇU 
Devlet Bakanı 

2.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya 'nın, Bartın 'da katı atık bertaraf tesisi ihti
yacına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/274) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

M.Rıza YALÇINKAYA 
CHP Bartın Milletvekili 

Bartın ili Mahalli Çevre Kurulu, Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yer 
Seçim Komisyonunca belirlenen ve Gürgenpınarı köyü mevkiinde bulunan 
yaklaşık 171.259,92 m2' l ik orman alanının, Bartın Belediyeler Birliğine "Bartın 
îli Katı Atık Düzenli Depolama Alanı" olarak seçilmesinin uygun olduğuna dair 
karar alınmış, Bartın iline bağlı dokuz belediyenin bir araya gelerek kurduğu 
Bartın Belediyeler Birliği de söz konusu alanın kendilerine tahsis edilmesini 
Çevre ve Orman Bakanlığından talep etmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı söz 
konusu alanın "Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi" olması halinde 
değerlendirmeye alınabileceğini Bartın Belediyeler Birliğine bildirilmiştir. 
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Bunun üzerine Bartın Belediyeler Birliğince söz konusu alanın "Bartın İli 
Katı Atık Bertaraf Tesisi" olarak yeniden tahsisi istenmiş, Çevre ve Orman 
Bakanlığı da cevabi yazısında, söz konusu tesisin kurulmasının uygun 
görülmesi halinde, ÇED sürecinde ilgili kurum kuruluşlar ile birlikte ve 
uygulama projeleri aşamalarında nihai değerlendirmelerin yapılacağını 
belirtmiştir. Bartın Belediyeler Birliği ÇED raporunun tahsisi yapılamayan yer 
için mevzuat açısından mümkün olmadığını, Zonguldak Orman Bölge 
Müdürlüğüne bildirmiş ve bu aşamada 36 ay süreli ön izin talebinde 
bulunulmuştur. 

Zonguldak Orman Müdürlüğü'nün Bartın Belediyeler Birliğine yazdığı 
cevabi yazısında tahsisi istenen 171.259,92 m2'lik alanın 10.407,503 m2'lik 
kısmının Alagözler Kum Çakıl Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne verilen 
maden işletme izni alanı ile çakıştığı, bu nedenle konunun yeniden 
değerlendirilmesini, eski ve yürürlükte olan izin alanlarının yeni izne konu 
edilmeyecek şekilde talep dışında bırakılmasını, Alagözler şirketi izin alanı 
dışında, başka izinlerle de çakışma olup olmadığının sağlıklı bir şekilde tespiti 
ile yeni belgelere dayalı izin raporu ve eklerinin gönderilmesi istenmiştir. 

Bu gelişmeler üzerine Bartın Belediyeler Birliğince Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına yazı yazılarak 171.259,92 m2'lik alanın içerisinde kalan 
ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğünce hazırlanan maden arama işletme izni 
verilen kısımların Katı Atık ve Bertaraf Tesisleri alanından çıkartılması istenmiş 
fakat Bakanlıkça talep edilen alana Bartın Katı Atık Bertaraf tesisi yapılması 
halinde daha önce verilmiş olan ruhsatların ve hammadde üretim izin haklarının 
olumsuz olarak etkilenebileceği belirtilmiş ve söz konusu alanda Katı Atık 
Bertaraf Tesisinin yapılmasının uygun olmadığı bildirilmiştir. Bunun üzerine de 
Çevre ve Orman Bakanlığınca Bartın Belediyeler Birliği'nin 24 ay süreli ön izni 
iptal edilmiştir. 

Sonuç olarak; konu karşısında hassas ve duyarlı bir şekilde çalışmalar 
yürüten Bartın Belediyeler Birliğine, yaklaşık bir yıl süren yazışmaları 
sonucunda çok da önemli olmayan nedenlerden dolayı arsa tahsisi yapılamamış 
ve 05.07.2007 tarihinde Bartın Belediyeler Birliğince Bartın Valiliğinden Katı 
Atık Bertaraf Tesisi olarak kullanılmak üzere yeni bir yer tahsisi talep edilmiştir. 

Konunun önemi nedeniyle; 

1-Bartın da bulunan dokuz Belediyemiz yasalara göre vahşi depolama 
yapılamayacağının bilinciyle hizmetlerini sürdürseler de Katı Atık Bertaraf 
Tesisinin olmaması nedeniyle zor durumda kalmakta ve ayrıca Bartın il Çevre 
Müdürlüğünce de baskılara maruz kalmaktadırlar. 

Çevrenin atıklardan korunması ve konunun ivedi olarak bir an önce 
çözülebilmesi nedeniyle, Bakanlığınızca Bartın İli Katı Atık Bertaraf Tesisinin 
acil olarak çözüme kavuşturulmasına yönelik önerileriniz nelerdir? 

2-Bartın da dokuz Belediyeyi ilgilendiren atık sorunu nedeniyle 
Kurucaşile ve Ulus Belediyelerimize cezai müeyyideler uygulanmıştır. Bütün 
Belediyelerimiz aynı yöntemlerle atıklarını bertaraf etmelerine karşın, sadece iki 
Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerimize cezai müeyyidenin uygulanmasının 
nedenleri ne olabilir? Bu uygulama tesadüfımidir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı IB.IS.O.BHİ.O.OO.OO/ÖIO.OI-^S" . ,. ^ . / l 1/2007 
Konu : Sayın M. Rıza YALÇINKAYA' nın " > 2 {) 9 

7/27'4 Esas No' lu Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

îlgi : TBMM'nin 19.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Bartın Milletvekili Sayın M. Rıza YALÇINKAYA' nın 
"Bartın' da katı atık bertaraf tesisi ihtiyacına ilişkin" 7/274 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

E K . Prof. DrVVeyseHEROĞLU 
-, ' . . Bakan 
Cevabı yazı 

BARTIN MİLLETVEKİLİ SAYIN M.RIZA YALÇINKAYA' NIN 
7/274 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 
1. Katı atıkların toplanması, taşınması ile çevre ve insan sağlığına olumsuz etki 

yapmadan nihai bertarafına ilişkin yükümlülükler 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunu ile Belediyeler ve Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir. 2872 
sayılı Çevre Kanunu'nun (Değişik 13.05.2006-5491/8.md.) 11 inci maddesi gereğince, 
Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, 
işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. 

Bakanlığımızca 2003 yılında yayınlanan 2003/8 sayılı genelgemiz ile İl genelinde 
bölgesel işbirliği yapabilecek belediyelerin ve alternatif katı atık depolama alanlarının 
belirlenmesi istenmiştir. Ayrıca vahşi atık depolama alanlarının ise katı atıkların kontrolü 
yönetmeliği doğrultusunda kapatılarak rehabilite çalışmalarının başlatılması gerektiği 
yönünde tüm valilikler talimatlandınlmıştır. 

Mahalli İdare Birliklerini kuran belediyelere, "Entegre Bertaraf Tesisleri" yapılması 
için son derece önemli ve gerekli olan jeolojik ve jeoteknik etütler, çevresel etki 
değerlendirmesi çalışmaları, uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması 
aşamasında her türlü teknik ve maddi destek Bakanlığımızca verilmektedir. 

2. Bartın İlinde katı atık sorununun çözülmesi amacıyla dokuz belediyenin katılımı ile 
Birlik Tüzüğü Bakanlar Kurulunda Onaylanmış ve 14.03.2006 tarih ve 26108 sayılı Resmi 
Gazete yayımlanarak "Bartın Belediyeler Birliği" kurulmuştur. 

- 5 4 7 -



TBMM B:19 13 . 11 . 2007 

Bartın îl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde oluşturulan "Bartın 
Katı Atık Bertaraf Tesisi Komisyonu" nca tespit edilen, Bartın Merkez İlçesi, Gürgenpınan 
Köyü hudutlan dahilindeki 171.257,92 m2 lik ormanlık sahada, 31.03.2006 tarihli ve 46 no' lu 
Mahalli Çevre Kurulu karan ile kabul edilerek tahsis başvurularım yapmaları için 13.04.2006 
tarihli ve 497 sayılı İl Müdürlüğümüzün yazısı ile Bartın Belediyeler Birliğine bildirilmiştir. 
Bartın Belediyeler Birliği tahsis için 21.04.2006 tarihli ve 9 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza 
başvurusunu yapmış olup, Bakanlığımızın 11.01.2007 tarihli ve 25 sayılı yazısı ile önce ön 
izin verilmiştir. Ancak aynı alanda maden işletme izni olan Alagözler Kum Çakıl San. ve Tic. 
A.Ş.'ne ait alan ile çakıştığı için Bakanlığımızın, 16.07.2007 tarihli ve 385 sayılı yazılan ile 
ön izin iptal edilmiştir. Tüm bu aşamalardan sonra Bartın Belediyeler Birliği, 05.07.2007 
tarihli ve 28 sayılı yazısı ile İl Müdürlüğümüze müracaat ederek yeni bir alan tespit edilmesini 
istemiştir. Bahse konu alan ile ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde 
oluşturulan komisyonca çalışmalar devam etmektedir. 

Katı atık bertaraf tesisi kuruluncaya kadar Bartın İli sınırlan içerisindeki tüm 
belediyelerde vahşi depolama sistemi ile evsel atıklarını bertaraf etmekte, ancak bu durum 
yukanda bahsedilen kanunlardaki yükümlülüklerden dolayı gelişigüzel bertaraf etmeyi 
gerektirmemektedir. 

Bu bağlamda Bartın İli sınırlan içerisindeki Ulus ve Kurucaşile Belediyeleri defalarca 
uyanlmış olmalarına rağmen hiçbir önlem almadan evsel katı atıklannı rastgele muhtelif 
alanlara atmaları ve gerek kamu kurumlarından ve gerekse de vatandaşlardan gelen şikayetler 
sonucu, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun (Değişik 13.05.2006-5491) 8 inci maddesinin ihlali 
nedeniyle anılan Kanunun 20.maddesi (j) bendi uyannca, 25.872YTL idari para cezası 
uygulanmıştır. Diğer belediyelerde de benzer durumlann tespit edilmesi halinde aynı 
yaptınmlar uygulanacaktır. 

3.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan 'in, orman sınırları dışına çıkarılan arazilere ilişkin sorusu 
ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/276) 

02.10.2007 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Veysel EROĞLU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını A n a y a s a l ı m 98. ve içtüzüğün 96.maddeleri gereğince saygılarımla 
arz ederim. 

Kürşat ATTLGAN 
M H P Adana Milletvekili 

1- 01.01.2003- 30.06.2007 tarihleri arasında bakanlığınızın yetki alanında Türkiye genelinde 
yapılan çalışmalarla 6831 sayılı Orman Kanunu 'nun 2/B ^'maddesi kapsamında, Orman 
Kadastro Komisyonları marifeti ile bilim ve fen bakımından 31.12.1981 tarihinden önce 
orman vasfını kaybettiğinden bahisle ne kadar hektar orman arazisi orman sınırları dışına 
çıkarılmıştır? 

2- Bunlann il, ilçe, mahalle/köy bazında miktarları ne kadardır? 

3- Orman sınırları dışına çıkarılan bu arazileri il, ilçe, köy/mahalle bazında pafta, ada, parsel 
ve yüzölçümü olarak ne kadan hazine adına tescil edilmiştir? 

4- Çıkarılan bu arazilerin parsel ölçeğinde işgalcileri ad, soyad ve arsa tüzel kişilik olarak 
kimlerdir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği — Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.O.OO.OO/610.01-5?<^' 6 1 ? 1 1 ^...///j2001 
Konu : Sayın Kürşat ATILGAN' in 

7/276 Esas No' lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 18.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Sayın Kürşat ATILGAN' tn "Orman 
sınırları dışına çıkarılan arazilere ilişkin" 7/276 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
Cevabi yazı P r o f - D r ^ « H S R O G L U 

DÜK. 21.11 

ADANA MtLLETVEKtLİ SAYİN KÜRŞAT ATİLGAN' İN 
7/276 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 
1,2,3>4. Ülkemizde orman kadastrosu 1937 yılında yürürlüğe konulan, 3116 sayılı 

Kanun ile başlamıştır. Ancak bu Kanunun yürürlüğe girmesinden uzun yıllar geçmiş olmasına 
rağmen 2003 yılına gelindiğinde orman kadastrosunun ancak %75' i bitirilebilmiştir. Bunda 
orman kanunlarının çok sık değişmesi, yanlış personel politikaları ve orman kadastrosuna 
ayrılan ödeneklerin yetersizliği etkili olmuştur. 2003 yılından itibaren orman kadastro 
çalışmalarına gereken önem verilmiş, orman kadastro komisyonlarının özlük haklarında 
iyileştirmeler yapılmış, zamanın gereklerine uygun teknik donanımları tamamlanmış ve 
orman kadastrosunun bitirilmesi için bir hamle yapılmıştır. 

Daha sonra 2005 yılında 3402 sayılı Kadastro Kanununda 5304 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikle; Kadastro Ekiplerine en az bir orman mühendisinin katılımı sağlanarak Orman 
Kanununun 1 inci madde uygulamalarının da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 
yapılması sağlanmıştır. Bu ekiplere de mümkün mertebe vasıf tayini işinde uzmanlaşmış 
orman kadastro komisyon elemanları görevlendirilmektedir. Bu görevlendirmeden dolayı 
komisyon kuruluşları bozulmakta ve orman kadastro komisyonları 6831 sayılı Orman 
Kanununa göre orman kadastrosu ve dolayısıyla 2/B uygulamalarını 3-4 yıldır 
yapamamaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılmakta olan orman 
kadastro uygulamaları tamamlandıktan sonra bu yerlere orman kadastro komisyonları 
görevlendirilerek 2/B madde uygulamaları yaptırılacaktır. 

Geldiğimiz noktada 2003 yılından itibaren son 4 yılda Ormanlarımızın % 20 sinin de 
kadastrosu yapılarak toplamda ülkemiz ormanlarının %95 inin kadastrosu tamamlanmıştır. 
Ancak Ormanlarımızın % 95 inde kadastro çalışmaları yapılmış olmasına rağmen yapılan 
kadastronun % 75 i tescil ettirilememiştir. Bunun sebepleri de; teknik donanım ve teknik 
eleman (harita mühendisi) eksikliği, tescilde yetkili TKGM mevzuatı ile orman kadastrosu 
mevzuatının uyumsuz olması (orman kadastro haritalarının Büyük ölçekli Harita ve Harita 
Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olmaması) olarak özetlenebilir. 
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2005 yılında Kadastro Kanununda yapılan değişiklikle orman kadastrosunun arazi 
kadastrosu ile birlikte yapılması sağlanmış bu suretle hem orman kadastrosu işi hızlandırılmış 
hem de yeni Kanuna göre yapılan orman kadastrosunun da tescil problemi ortadan kalkmıştır. 

Sonuç olarak 2003 yılından bu yana orman kadastro komisyonlar ımız yoğun olarak 
Ülkemiz ormanlarının kadastrosunun bitirilmesi için çalışmakta bu çalışmalar daha çok 6831 
sayılı Orman Kanununun 1 inci madde uygulaması şeklinde olmaktadır . Bu çal ışmalar sona 
erdiğinde 2/B uygulamaları da yaptırılacaktır. 

Bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle hazine adına orman 
sınırları dışına çıkarılan yerler blok bazında çıkarılmakta, orman kadastro tutanaklarına sadece 
şagillerinin isimleri yazılmaktadır. Çıkarılan bu arazilerin parsel ölçeğinde işgalcilerinin adı, 
soyadı veya tüzel kişilik olarak belirlenmesi için kullanım kadastrosu olarak ifade edilen blok 
parsellerin ifrazı yapıldıktan sonra mümkün olmaktadır. 

4.- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu 'nun, TRT yapımlarının kiralanması ve satılmasına 
(7/279) 

TRT lojmanlarına (7/280) 
- Konya Milletvekili Atilla Kart 'in, TRT yapımlarının kiralanması ve satılmasına (7/281) 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Devlet Bakanı Sayın M e h m e t Aydın ' ın yazılı olarak yanıtlamasını 
bilgilerine sunarını. 

İm/J/) 
:ma1 KIL1ÇK>A Kemal KIL1ÇKKAROGLIJ 

İstanbul Milletvekili 

TR T 'n i n l.imoıı Program Yapım Tanıt ım Tie. Lld. Şirketi ile Digital Platform İletişim 
Hizmetleri A . Ş ' n e yaklaşık 40 milyon dolar tutarındaki televizyon film ve dizilerinin 
gösterim hakkını 1.7 mi lyon A B D Dolarına devrettiğine ilişkin haberler yer almıştır. Bu 
bağlamda: 

1. T R T yapımlar ının kiralanması ya da satılmasına ilişkin bir yönetmelik var mıdır? 
Varsa bu yönetmel ik hangi tarihte yürürlüğe girmiş ve Resmi Gazcte 'dc 
yayınlanmışt ı r? 

2. T R T yapımlarının kiralanması ya da satılmasına ilişkin bir fiyat listesi var mıdır? Bu 
liste hangi tarihte yürür lüğe girmiştir? Dizi ve filmlerin kiralama bedeli olarak ne 
kadar ücret bel i r lenmişt i r? 

3 . Bu dizilerin k i ra lanmasına ilişkin Yönet im Kurulu Kararı al ınmış mıdır? Alınmış ise 
Yönetim Kurulu karar ının tarih ve sayısı nedir? .;>. t 

4. T R T yönetmel ik ler ine göre kiraya verilecek film ve dizilerin belirlenmesi için 
komisyon o luş turu lmuş mudur? Bu komisyonda kimler görev almıştır? 

5. Film ve dizi lerin yurt içinde kiraya veri lmesinde, T R T Kuruluş ve Görev 
Yönetmcl iği ' ı ıc göre hangi ünite yetkilidir? Limon Program Yapım Tanıt ım Tic. 
Lld. Şti ile Digital Platform İletişim Hizmetleri A .Ş 'ne İlim ve dizilerin kiralanması 
ile ilgili işlemleri hangi ünite yapmışt ır? 

6. Dizilerin kiraya ver i leceğine ilişkin kamuoyuna duyuru yapı lmış mıdır? Yapılmış ise 
hangi tarihte ve nerede yapı lmışt ı r? 

7. Dizi ve filmlerin k i ra lanmasında Kurumun zarara uğratıldığına ilişkin iddialarla 
ilgili olarak Teftiş Kurulunca soruşturma yürütülmekte midir? 

8. Dizi ve filmlerin ki ra lanması , K a m u Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve 
Hizmet Tarifeleri ile ilgili 4736 sayılı Yasanın birinci maddesinde belirtilen 
"...herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz " 
şeklindeki d ü z e n l e m e y e uygun mudur? 
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9. TRT'nin 4736 sayılı Yasa kapsamından çıkarılarak, programlarını ücretsiz olarak 
bazı kuruluşlara verebilmesi için çalışma yapıldığı, bu yönde değişiklik yapılması 
için hazırlanan taslağın Başbakanlıkğa gönderildiği yönündeki iddialar doğru 
mudur? 

10. Bu değişikliğin gerekçesi ve amacı nedir? 

11. Kiralanan diziler arasında ülkemizin yakın tarihine ışık tutan ve beğeni ile izlenen 
"Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" dizilerinin de olduğu, kiralama sözleşmesi nedeniyle bu 
dizilerin TRT televizyonlarında sözleşme süresince yayınlanamayacağı yönündeki 
iddialar doğru mudur? 

12. Bu dizilerin sözleşme süresince TRT'de yayınlanamayacağı bilindiği halde 
kiralanma nedeni nedir'!'' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın'ın yazılı olarak yanıtlamasını 
bilgilerine sunarım. 

Kemal K I U Ç ^ A R O Ğ L U 
İstanbul Milletvekili 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun TRT 2005 Yılı Raporu'nun 41. sayfasında 
Kurumun lojmanları ile ilgili olarak UTRT Yönetim Kurulunun 02.12.2005 gün ve 157 
sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuata aykırı olarak tekrar görev tahsisli 
konut edilecek unvanlar listesine dahil edildiği görülmektedir. Bakanlar Kurulunca 
yayınlanan Kamu Konutları Yönetmeliğine göre sadece kurum personeline konut 
tahsisi yapılabilmektedir. Buna karşılık denetim tarihi itibariyle (Kasım 2006) başka bir 
kamu kuruluşu personeli olan bir Yönetim Kurulu üyesine, lojman tahsis edildiği ve 
personel tarifesi uygulandığı görülmektedir. 

Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 1997 yılı denetim raporundan bu yana Kuruma 
özgü bir konut yönetmeliğinin çıkarılması önerilmektedir. Kurum tarafından da öneriye 
her yıl olumlu cevap verilmesine karşılık Denetim tarihi itibariyle (Kasım 2006) yirmi 
yılı aşkın bir sürenin geçmesine karşılık, henüz bir konut yönetmeliğinin çıkarılmadığı 
görülmektedir" tespiti yapılmaktadır. Bu bağlamda: 

1) Kurum personeli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine .hangi gerekçe ile lojman 
tahsis edilmiştir? 

2) Lojmanda oturan Yönetim Kurulu üyesi kimdir ve başka bir kamu kuruluşunda 
görevi var mıdır? 

3) Yasa ve yönetmeliğe aykırı olarak alınan bu yönetim kurulu kararının iptal 
edilmesi ve söz konusu lojmanın boşaltılması düşünülmekte inidir? 

4) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporunda belirtildiği gibi lojman 
yönetmeliğinin 20 yıldır çıkanlmayışımn nedeni nedir? 

5) Lojman yönetmeliğinin çıkarılması düşünülmekte midir? 

6) Lojmanda oturma süresi bittiği halde lojmanı tahliye etmeyen personel var 
mıdır? Varsa bununla ilgili ne gibi işlem yapılmaktadır? 
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T B M M Başkanl ığ ına 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sn. TVTehmet Aydın 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa 'n ın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart ^ 
CHP Konya Milletvekili 

TRT bünyesinde, kamu yetkisinin ve takdir hakkının kötüye kullanılması 
suretiyle yolsuzlukların yapıldığı yolunda ciddi bulgular tarafımıza ulaşmıştır. 

TRT Arşivinde bulunan, TRT kurumu taralından yapılan program, film ve 
çalışmaların; ekonomik değerinin çok altında, sembolik değerlerle isimleri yedimizde 
mevcut olan iki şirkete devredildiği ileri sürülmektedir. Devre konu olan dokümanların 
ekonomik değerinin 40 milyon dolar seviyesinde olduğu halde, gösterim hakkının 1.7 
milyon dolara devredildiği iddia edilmektedir. TRT'nin kendisinin hazırlamış olduğu fiyat 
tarifelerine uymadığı, bunları dikkate almadığı, Kurumun yararını korumadığına dair ciddi 
bulgular söz konusudur. 4736 Sayılı yasanın 1. madde son fıkrasının açıkça ihlal edildiği 
görülmektedir. Bu yasaya göre; Idare'lerin, ücretsiz veya indirimli tarife uygulamalarına 
31.12.2001 tarihinden itibaren son verilmiştir. 

Yukarıda anlatımı yapılan sürece rağmen TRT bünyesinde yapılan müfettiş 
incelemesiyle, Genel Müdür ve diğer yetkililer hakkında herhangi bir işlem tesisine gerek 
olmadığı yolunda karar verildiği haricen öğrenilmiştir. Başka bir anlatımla TRT kendi 
bünyesinde yaptığı incelemeyle kendisini aklamıştır. 

Bu değerlendirmelerle, aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep 
etmek gereği doğmuştur; 

1- TRT yapımlarının kiralanması ya da satılmasına ilişkin bir yönetmelik var 
mıdır? Varsa bu yönetmelik hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? Resmi gazetede yayınlanmış 
mıdır? 

2- TRT yapımlarının kiralanması ya da satılmasına ilişkin bir fiyat listesi var 
mıdır? Bu liste hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? Dizi ve filmlerin kiralama bedeli olarak 
belirlenen ücret nedir? Haıı^i esaslara göre kiralama yapılmaktadır? 

3- Dizilerin kiralanması konusunda Yönetim Kurulu Kararı alınmış mıdır? 
Alınmış ise Yönetim Kurulu Kararının tarih ve sayısı nedir? 

TRT Yönetmeliklerine göre, kiraya verilecek film ve dizilerin belirlenebilmesi 
için komisyon oluşturulmuş mudur? Bu komisyonda kimler görev almıştır? 

Film ve dizilerin yurt içinde kiraya verilmesinde ve satılmasında, TRT Kuruluş 
ve Görev Yönetmeliğine göre hangi ünite yetkilidir? Limon Program Yapını Tanıtım 
Ticaret I.imited Şirketi ile Dijital Platform İletişim Hizmetleri Anonim Şirketine, film 
ve dizilerin kiralanması ile ilgili işlemleri hangi Unile yapmıştır? 

Dizilerin kiraya verileceğine ilişkin olarak kamuoyuna duyuru yapılmış mıdır? 
Yapılmış ise hangi tarihle ve ne yolla yapılmıştır? 

4- Dizi ve filmlerin kiralanmasında kurumun zarara uğratıldığına ilişkin 
iddialarla ilgili olarak, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu veya Başbakanlık Teftiş 
Kurumu Başkanlığınca soruşturma açılması gerekirken; Kurum bünyesindeki teftişle 
yctinilmesi doğru ve yerinde olabilir mi? 

5- Kiralanan diziler arasında, ülkemizin yakın tarihine ışık tutan ve takdir ile 
izlenen "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" dizilerinin de olduğu, kiralama sözleşmesi nedeniyle 
bu dizilerin TRT Televizyonunda sözleşme süresince yaymlanamayacagı yönündeki iddialar 
doğru mudur? Doğru ise, hangi gerekçe ve takdir ile bu şart kabul edilmiştir? 

6- Yukarıda anlatımı yapılan sürece göre, ortada haksız çıkar ilişkileri ve 
görevin kötüye kullanılması durumunun bulunduğuna dair ciddi bulgu ve iddialar söz 
konusu olmakla; idari ve adli sürecin başlatılması yolunda üstümüze düşen görev ve 
sorumluluğun gereğini yapacak mısınız? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/ÖZ<S*Cf 
Konu : 0$ I 11 12001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 18.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazı. 
b) 02.11.2007 tarih ve B.02.02.TRT.0.61.00.00/090.04/3468 sayılı yazı. 
c) 02.11.2007 tarih ve B.02.02.TRT.0.61.00.00/090.04/3469 sayılı yazı. 
d) 02.1 1.2007 tarih ve B.02.02.TRT.0.61.00.00/090.04/3472 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereğince Konya Milletvekili Atilla KART (Esas No:7/2£P) ve İstanbul 
Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun (Esas No:7/280 ve 7/2©) Bakanlığıma tevcih 
ettikleri yazılı soru önergeleri ile ilgili olarak Bakanlığını ilgili kuruluşu Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgi (b), (c) ve (d) yazıları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmelf AYDIN 
Devlet Bakanı 

EK : İlgi (b), (c) ve (d) yazılar 

Türkiye Radyo-Televizyoıı Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ORO ••e>V/'3 y 6 7* oX.I/J.I1001 
KONU : 7/279 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi : 24/10/2007 tarih ve B.02.0.004/01959 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun vermiş olduğu 7/27(> sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur 

1- TRT yapımlarının kiralanması ya da satılmasına ilişkin işlemler; Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu Radyo ve Televizyon Programları ve Program Materyali Kiralanma ve Kiraya 
Verilmesi, Alım ve Satımı Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilmektedir 
Yönetmelik'te bilahare 10.10.1997 tarih ve 23136 sayılı Resmi Gazete ile I I 3.2000 ve 23990 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikler yapılmıştır. 

2- TRT yapımlarının kiraya verilmesine ilişkin fiyat listesi. Genel Müdürlüğün 09 02 2001 
tarih ve B 02.2 TRT 0.13 00 04/88 sayılı Olur'ıı ile yürürlüğe girmiştir Dizilerin yurtiçine 
kiralanma bedeli, dakika başına 30 ABD Doları, Filmlerin yurtiçine kiralanma bedeli, dakika 
başına 40 ABD Dolandır. 

3,4- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Radyo ve Televizyon Programları ve Program 
Materyali Kiralanma ve Kiraya Verilmesi, Alım ve Satımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
kiralama işlemi için Yönetim Kurulu kararına, kiraya verilecek programların belirlenmesi için de 
komisyon oluşturulmasına gerek bulunmamaktadır. 
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5- Kurumumuz programlarının ve program materyalinin yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, kurum 
ve kuruluşlara kullandırılmasına ilişkin olarak Yayın Arşivleri Dairesi Başkanlığı ile Televizyon 
Dairesi Başkanl ığının mevzuat çalışmaları tamamlanmadığından, uygulama her iki ünite 
tarafından yürütülmektedir. Söz konusu işlem, TV Dairesi Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

6- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Radyo ve Televizyon Programları ve Program 
Materyali Kiralanma ve Kiraya Verilmesi, Alım ve Satımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, 
TRT'nin program ve program materyalleri, kiralamak isteyen her kişi, kurum ve kuruluşa, belirli 
bir dönem veya sayıyla kısıtlı olmaksızın açıktır ve dileyen T R T ye başvurabilmektedir Kiraya 
verilecek programlar, satış katalogları, bilgi formları, seyir batılları yoluyla tanıtılmakladır. Konuya 
ilişkin özel bir duyuru yapılmamıştır. 

7- Limon Program Yapım Tanıtım Ltd. Şti. firmasına yapılan söz konusu kiralamalarla ilgili 
olarak TRT Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 26 03 2007 
tarih ve 3 sayılı Soruşturma Raporu. Genel Müdürlük Makamınca onaylanmış ve aynı konuda 
Başbakanlıkça da inceleme yapıldığından Başbakanlığa sunulmuştur. 

8- Sözkonusu işlem 4736 sayılı kanun dışında tutulan ticari bir faaliyet olup, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu Radyo ve Televizyon Programları ve Program Materyali Kiralanma ve 

Kimya Verilmesi, Alım ve Satımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılmıştır 

9,10- TRT, üstlendiği İ<amu yayıncılığı hizmeti doğrultusunda halkın eğitim-küllüı, 
bilgilenme, kaliteli eğlenme gereksinmelerini karşılarken, uluslararası düzeyde iletişime, tanıtıma 
sağladığı katkılarla ülkemiz açısından stratejik işlevini yerine getirmektedir Dışişleri 
Bakanlığından alınan I9.07.2Ö06 tarih, 303087 sayılı ve 2().12.2000 tarih, 4969 19 sayılı yazılarda 
da, TRT'nin bu işlevlerine değinilerek "Ülkemizin yurtdışında doğru ve yeterli tanıtılması, ülkemiz 
dışında yaşayan vatandaşlarımız ile Türk soylu ve kardeş toplulukların dil ve kültürlerini muhafaza 
etmeleri, ülkemiz ile olan bağlarını devam ettirmeleri için TRT tarafından hazırlanmış programların 
yabancı televizyon kanallarında yayınlanmasının sağlanması, Türk kültürünün muhafazasına 
yönelik kısıtlı imkanlarla oluşturulmuş medya kuruluşlarının TRT'nin programlarından 
yararlandırılmasını sağlamak üzere 4736 sayılı Kanundan muafiyet konusunda çalışma yapılması 
ve sonucundan bilgi verilmedi" istenilmiştir. 

Açıklanan bu gelişmeler ve TRT'nin hizmetlerinin kamusal niteliği de dikkate alınarak, 
ba^.ı hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlananların, 4730 sayılı Katını Kurum ve Kuruluşlarının 
Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
I maddesinin 1. fıkrasından muaf tutulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Taslağının kabulüne 
dair TRT Yönetim Kurulunun 30.01.2007 tarih ve 2007/37 sayılı kararı ve eki Kararname Taslağı, 
Başbakanlığa sunularak Bakanlar Kumlu Kararı haline getirilmesi için 07 02 2007 tarih ve 391 
sayılı yazı ile Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. Ancak bu güne kadar bu konuda herhangi bir 
Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmamıştır. 

11- Kurtuluş ve Cumhuriyet adlı yapımların dizi versiyonları kiralanmış olup, her yıl 
yayınlanan sinema versiyonlarının hakları devredilmemiştir Dolayısıyla, sinema versiyonlarının 
T R T de yayınlanmasına bir engel bulunmamaktadır. Nitekim. Cumhuriyet adlı sinema filmimiz, 
her yıl olduğu gibi, sözleşmenin imza tarihinden kısa bir süre sonra 2° Tikim 2006 ve 20 tikim 2007 
tarihlerinde TV kanallarımızda yayınlanmıştır. 

12- Cumhuriyet ve Kurtuluş adlı yapımların dizi versiyonlarının başka kanallarda da 
yayınlanmak üzere kiraya verilmesi, bu programların yapılış amacına da uygun düşeceğinden, talep 
olumlu değerlendirilmiş ve kiraya verme işlemi yapılmıştır 

Ancak adı geçen firma ile yapılan program satış sözleşmesi sonucunda, firma 
Kurumumuzdan yayın haklarını devir aldığı programları pazarlayamadığından taksitlerini ödeme 
güçlüğüne düşmüş ve Kurumumuza başvuruda bulunarak; sözleşmeyi karşılıklı olarak sulhen fesli 
etmek istediğini bildirmiş ise de firma ile imzalanan sözteşmede, firmanın alımdan vazgeçmesi 
halinde 200.000ABD $ tazminat ödemesi ile ilgili bir madde bulunması sebebiyle firmaya talebinin 
karşılanamayacağı bildirilmiş ve adı geçen firmaya taksitlerini ödemesi için ihtarname 
gönderilmiştir. 

Arz ederim. 

C 
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Türkiye Radyo-Tclevizyoıı Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI :B.02.2.TRT.0.61.00.00/09o.ot,/^>^ SrJ.^.n.007 
KONU : 7/280 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi: 24/10/2007 larih ve B.02.0.004/01959 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KlLlÇDAROGLU'nun vermiş olduğu 7/280 sayılı Soru 
Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1,2,3 - TRT'de bazı lojmanlar. Yönetim Kurıılu'nun 31.03.1998 tarih ve 103 sayılı kararı 
ile Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere tahsis edilmiştir. Daha sonra 
bu kararda çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 

TRT, Yönetim Kurulu'nun 22.04.2004 tarih ve 2004/91 sayılı kararında, görev tahsisli 
konut tahsis edilecekler listesinde Yönetim Kurulu Üyesi unvanı bulunmakta iken, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyesi unvanı, 
03.08 2004 tarih ve 2004/180 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile listeden çıkarılmıştır. 

Ancak, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Lütfü ŞAHSUVAROĞLU'nun 29.11.2005 tarihli 
önergesi üzerine, Yönetim Kurulu'nun 02.12.2005 tarih ve 2005/157 sayılı kararı ile 03.08.2004 
tarih ve 2004/180 sayılı kararının yürürlükten kaldırılmasına, tekrar 22.04 2004 tarih ve 2004/91 
sayılı Yönetim Kurulu kararının uygulanmasına karar alınmıştır. Bu nedenle. Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali ALP, 22.04.2004 tarih ve 2004/91 sayılı Yönetim Kumlu kararına istinaden Kurumumuz 
görev tahsisli lojmanlarında oturmaktadır. Adı geçen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde 
öğretim üyesidir. 

Söz konusu Yönetim Kurulu Kararının iptal edilmesi yönünde bir çalışma 
bulunmamaktadır. 

4,5- Kurumlunuzda konut tahsisleri Kamu Konutları Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan 
Kamu Konutları Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin 
hususlar zaman zaman çıkarılan Yönetim Kurulu kararları ile düzenlenmektedir. Bununla birlikte 
Kurumumuza has bir lojman yönetmeliği çıkarılması için oluşturulan komisyonda görevli üyelerin 
görev değişikliği vb. nedenlerle henüz bir yönetmelik çıkarılamamıştır. Lojman Yönetmeliğinin 
çıkarılması hususunda oluşturulan komisyon çalışmalarına devam etmektedir. 

6- Ankara, Çankaya, Çayhane Sokak'ta bulunan lojmanda uzun zamandan beri boş daireler 
bulunduğundan ve talepte olmadığından, konutta oturma süresi dolan iki personelin, konutlara 
ihtiyaç ve talep olması halinde tahliye etmek şartıyla oturmaya devam etmeleri Makamca uygun 
görülmüştür. 

Arz ederim. 

ili GÜNEY 
(2c*wta\ TVlıiftıir1 Y/7 
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Türkiye Radyo-Televizyoıı kıımmtı 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI :B.02.2.TRT.0.6l.00.00/o^o.oSlil<^ lr.'Jİ(/2M)l 
KONU : 7/281 sayılı Sonı Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi: 24/10/2007 larih ve B.02.0.004/01959 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın vermiş olduğu 7/281 sayılı Sonı Önergesi ile 
ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1- TRT yapımlarının kiralanması ya da satılmasına ilişkin işlemler; Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu Radyo ve Televizyon Programları ve Program Materyali Kiralanma ve Kiraya 
Verilmesi, Alım ve Satımı Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilmektedir. 
Yönetmelikle bilahare 10 10.1997 tarih ve 23136 sayılı Resmi Gazete ile 11.3.2000 ve 23990 
sayılı Resmi (îazete'de yayımlanan değişiklikler yapılmıştır. 

2- TRT yapımlarının kiraya verilmesine ilişkin fiyat listesi. Genel Müdürlüğün 09.02.2001 
tarih ve B.02.2TRT 0.13.00.04/88 sayılı Olur'u ile yürürlüğe girmiştir. Dizilerin yurtiçine 
kiralanma bedeli, dakika başına 30 ABD Doları, Filmlerin yurtiçine kiralanma bedeli, dakika 
başına 40 ABD Doları'dır. 

Program kiraya verme işlemlerinde, istenen hakkm türü, aynı hakkı talep eden bir başka 
alıcı olup olmadığı; emsal işlem olup olmadığı; programın yapım yılı, yapım özellikleri, piyasa 
koşulları, alım miktarı gibi bir çok husus göz önüne alınmakta, yapılan her işlem Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu, Radyo ve Televizyon Programları ve Program Materyali Kiralanma ve Kiraya 
Verilmesi, Alım ve Satımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir 

3- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Radyo ve Televizyon Programları ve Program 
Materyali Kiralanma ve Kiraya Verilmesi, Alım ve Satımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
kiralama işlemi için Yönetim Kurulu kararına, kiraya verilecek programların belirlenmesi için de 
komisyon oluşturulmasına gerek bulunmamaktadır. 

Film ve dizilerin Kurum dışına kiraya verilmesinde, TRT Kuruluş ve Görev Yönet mel iği'ne 
göre Yayın Arşivleri Dairesi Başkanlığı ile TV Dairesi Başkanlığı yetkilidir. Kummunıuz 
programlarının ve program materyalinin yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara 
kullandırılmasına ilişkin olarak Yayın Arşivleri Dairesi Başkanlığı ile TV Dairesi Başkanlığı'nın 
mevzuat çalışmaları tamamlanmadığından; uygulama her iki ünite tarafından yürütülmektedir 
Limon Program Yapım Tanıtım Ticaret Limited Şirketi ile Dijital Platform İletişim Hizmetleri 
Anonim Şirketi'ne, bahsigeçen film ve dizilerin kiralanması ile ilgili işlemleri, söz konusu kiralama 
işleminin hacmi göz. önüne alınarak, TRT TV kanallarında yayınlanacak yapımların program 
planlama ve koordinasyonunu yapan; Kurumun TV kanallarının prototip-yayın akış planlarını 
hazırlayan ve uygulanmasını sağlayan ünite olması sebebiyle TV Dairesi Başkanlığı yapmıştır 
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Türkiye Radyo — Televizyon Kurumu Radyo ve Televizyon Ptogıamları ve Program 
Materyali Kiralanma ve Kiraya Verilmesi, Alım ve Satımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, 
Kıınımıımuz program ve program materyalleri, kiralamak isteyen her kişi, kurum ve kuruluşunun 
başvurusuna, belirli bir dönem veya sayıyla kısıtlı olmaksızın açıktır ve dileyen Kurumumuza 
başvurabilmektedir. Kiraya verilecek programlar, satış katalogları, bilgi formları, seyir banılan, 
DVD ve VCD'leı yoluyla tanıtılmaktadır. Konuya ilişkin Özel bir duyuru yapılmamıştır. 

4 - Limon Program Yapını Tanıtım Ltd. Şti. firmasına yapılan söz konusu kiralamalarla ilgili 
olarak TRT Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 26.0.1.2007 
tarih ve 3 sayılı Soruşturma Raporu, Genel Müdürlük Makamınca onaylanmış ve aynı konuda 
Başbakanlıkça da inceleme yapıldığından Başbakanlığa sunulmuştur. 

5- Kurtuluş ve Cumhuriyet adlı yapımların dizi versiyonları kiralanmış olup, her yıl 
yayınlanan sinema versiyonla!ımn hakları devredilmemiştir. Dolayısıyla, sinema versiyonlarının 
TRT'de yayınlanmasına bir engel bulunmamaktadır. Nitekim, Cumhuriyet adlı sinema filmimiz, 
her yıl olduğu gibi, sözleşmenin imza tarihinden kısa bir süre sonra 29 İlkim 2006 ve 2 ° Mkim 2007 
tarihlerinde TV kanallarımızda yayınlanmıştır. 

Cumhuriyet ve Kurtuluş adlı yapımların dizi versiyonlarının başka kanallarda da 
yayınlanmak üzere kiraya verilmesi, bu programların yapılış amacına da uygun düşeceğinden, talep 
olumlu değerlendirilmiş ve kiraya verme işlemi yapılmıştır. 

Ancak adı geçen firma ile yapılan program satış sözleşmesi sonucunda, firma 
Kurumumuzdan yayın haklarını devir aldığı programları pazarlayamadığından taksitlerini ödeme 
güçlüğüne düşmüş ve Kurumumuza başvuruda bulunarak; sözleşmeyi karşılıklı olarak sıılhcn fesh 
etmek istediğini bildirmiş ise de fırına ile imzalanan sözleşmede. Ilı inanın alımdan vazgeçmesi 
halinde 200.000ABD $ tazminat ödemesi ile ilgili bir madde bulunması sebebiyle firmaya talebinin 
karşılanamayacağı bildirilmiş ve adı geçen firmaya taksitlerini ödemesi için ihtarname 
gönderilmiştir 

6- Söz konusu dizi ve filmlerin kiraya verilmesinde veya satılmasında haksız çıkar 
ilişkilerinin bulunduğu ve görevin kötüye kullanıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır 

Arz ederim. 

5.- Bursa Milletvekili Onur Öymen 'in, bir İsrail uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddia
sına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan 'in cevabı (7/282) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki soru önergemin Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan tarafından yazılı cevaplandırıl

ması için gereğini saygıyla arz ederim. 

Onur ÖYMEN 
Bursa Milletvekili 

Türk hava sahasından geçen bir israil uçağının yakıt tankerini Türkiye topraklarına attığına 
dair basında II Eylül 2007 tarihinde yer alan bilgiler üzerine, Türkiye'nin İsrail'den bilgi 
istediği Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından açıklanmıştı. 

1- Bu bilgi talebimize İsrail'den bir yanıt gelmiş midir? 

2- Sözü edilen İsrail uçağı veya uçakları Türk hava sahasına izinli olarak, mı girmiştir? 

3- İzinli girdiyse bu uçuş veya uçuşlar hangi amaçla gerçekleştirilmiştir? 

4- Uçaklar izinsiz girdiyse bu zamanında tespit edilip protesto edilmiş midir? İzinsiz 
giren uçakların önlenmesi için bir tedbir alınmış inidir? 

5- Bu olayın aynı. tarihlerde İsrail uçaklarının Suriye topraklarında bazı hedefleri 
vurmasıyla bir ilgisi var mıdır? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : B.06.0.OAGY.0.0-026.21 -2007/455581 
Konu : Yazılı Soru Önergesi/Onur j ^ vım jnnı 

Öymcn 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS. 10.00.02-622 sayılı yazıları. 

Bursa Milletvekili Sayın Onur Üymcn'in 7/282 Hsas No'lu yazılı soru önergesine ilişkin 
cevaplar ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ONUR ÖYMEN'İN 
7/282 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR 

1. Bilgi talebimize İsrail'den yanıt gelmiş midir? 

2. Sözü edilen israil uçağı veya uçakları Türk hava sahasına izinli olarak mı girmiştir? 

3. İzinli girdiyse bu uçuş veya uçuşlar hangi amaçla gerçekleştirilmiştir? 

4. Uçaklar izinsiz girdiyse bu zamanında tespit edilip protesto edilmiş midir? İzinsiz 
giren uçakların önlenmesi için bir tedbir alınmış mıdır? 

5. Bu olayın aynı tarihlerde İsrail uçaklarının Suriye topraklarında bazı hedefleri 
vurmasıyla bir ilgisi var mıdır? 

YANITLAR 

1. Konu İsrail nezdinde en yüksek düzey dahil çeşitli seviyelerde ele alınmıştır. 

2. Türk hava sahasının yabancı bir ülke savaş uçakları tarafından Türk makamlarının 
bilgisi dahilinde dost ve komşu Suriye'ye karşı düzenlenen bir hava harekatında kullanılması 
hiçbir şekilde sözkonusu dahi edilemez. 

3. Bu soruya yukarıda esasen cevap verilmiştir. 

4. Bahsekonu olayın kabul edilemez olduğu israil nezdinde en üst düzeylerde girişim 
konusu yapılmıştır. 

5. İsrail uçaklarının Suriye'ye yönelik hava harekatı konusunda Suriye tarafından 
açıklama yapılmıştır. 
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6.-Adana Milletvekili Kürşat Atılgan 'in, turizm yatırımı amacıyla tahsis edilen hazine ve orman 
arazilerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/306) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİS İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını Anayasa 'nın 98. ve içtüzüğün 96.maddeleri gereğince saygılarımla 
arz ederim. 

Kürşa r^TTLGAN 
M H P Adana Milletvekili 

1- 01.01.2003-30.06.2007 tarihleri arasında bakanlığınızın yetki alanında 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanunu hükümlerince Türkiye genelinde hangi gerçek ve tüzel kişilere turizm yatırımı 
yapılmak amacıyla hazine ve/veya orman arazilerinden kesin tahsis işlemi yapılmıştır? 

2- Bu taşınmazlar il, ilçe, mahalle/köy bazında pafta, ada, ^parsel ve yüzölçümü olarak 
hangileridir? 

3 - Tahsis yapılan tüzel kişilerin ortaklan her bir kesin tahsis işlemi esas alınarak kimlerden 
müteşekkildir? 

4- Yapılan kesin tahsis işlemi sonucunda verilen sürede taahhüt edilen yatırımların hangileri 
gerçekleştirilmiştir, hangilerine ek süre verilmiştir? 

5- Yapılan kesin tahsisi işleminden sonra hangi gerçek ve tüzel kişilerce yatırım 
gerçekleştirilmeden verilen taşınmazlar ve hakkın üçüncü kişilere devrine bakanlığınızca onay 
verilmiştir ve bunların devir bedelleri ne kadardır? 

T .C . 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.16.0.BI 11.0.00.00.00/İt»»*» 12. /M / 2007 
Konu : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANL IĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 'na 18/10/2007 
tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Kürşat ATILGAN' ın 7/306-756 Esas No ' lu soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. * 

Ertuğrul GÜNAY 
EK: Cevap B a k a n 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYİN KÜRŞAT ATILGAN'IN 7/306-756 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZİRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU: 1-

01.01.2003-30.06.2007 tarihleri arasında, Bakanlığınızın yetki alanında, 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanunu hükümlerince, Türkiye genelinde hangi gerçek ve tüzel kişilere turizm yatırımı 
yapılmak amacıyla hazine ve/veya orman arazilerinden kesin tahsis işlemi yapılmıştır? 

SORU: 2-

Bu taşınmazlar il. ilçe. mahalle/köy bazında palla, ada, parsel ve yüzölçümü olarak 
hangileridir? 

SORU: 3-

Tahsis yapılan tüzel kişilerin ortakları her bir kesin tahsis işlemi esas alınarak kimlerden 
müteşekkildir? 

SORU: 4-

Yapılan kesin tahsis işlemi sonucunda verilen sürede taahhüt edilen yatırımların hangileri 
gerçekleştirilmiştir? Hangilerine ek süre verilmiştir? 

SORU: 5-

Yapılan kesin tahsis işleminden sonra hangi gerçek ve tüzel kişilerce yatırım 
gerçekleştirilmeden verilen taşınmazlar ve hakkın üçüncü kişilere devrine Bakanlığınızca onay 
verilmiştir ve bunların devir bedelleri ne kadardır? 

CEVAP: 1/2/3/4/5-

01.01.2003-30.06.2007 tarihleri arasında Bakanlığımca adlarına kesin tahsis işlemi yapılan 
gerçek ve tüzel kişileri, söz konusu taşınmazların il, ilçe, mahalle/köy, mevkii, ada, parsel numaraları 
ve yüzölçümleri ile ilgili bilgileri içeren tablo, tahsis yapılan tüzel kişilerin ortaklık yapılarını gösteren 
hazinin cetvelleri ve Ticaret Sicili Gazeteleri ekte yer almaktadır. 

Bahse konu dönem içerisinde yapılan 37 adet kesin tahsis işlemi sonucunda, 3 adet yatırım, 
Bakanlığımdan Turizm İşletmesi Belgesi alarak işletmeye açılmıştır. Diğer yatırımlar ise, kesin tahsis 
koşulları çerçevesinde verilen yatırım süreleri içerisinde tamamlanma aşamasındadır. Söz konusu 
tahsislerden Turko Tur. İnş. ve Tic. A.S. adına yapılan kesin tahsis, Telerko Kablo Pis. ve Tur. San. 
A.Ş. adına devredilmiştir. Bakanlığımca uygun görülen tahsis devir işlemlerinde, devir bedelleri 
hakkında Bakanlığımda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 
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GİRİŞİMCİYATRIMCIADWNVANI 

0ZKARINŞSAN.VET1CAŞ. 
AKTAYTUR.YAT.VETIC.AS. 
İÇKALETUR. İNŞ. SAN. TAAH. VE TİC. AŞ, 

BATA TUR. TİC. AŞ. 
GEBEKUMTUR.INŞ.VETIC.AŞ. 
YAMAN OTELCİLİK TUR. VE TİC A S . 
KIZILAĞAÇ KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ 
B0M0NT1 ULUSLAR ARASI KONGRE VE 
TURİZM YATIRIMLARI TİC. AS. 
AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
GOÇTURTUR.YAT.VETIC.A.Ş. 
CENKAYA TUR. OTELCİLİK İNŞ. SAN. VE 
TİC. AS. 
AKSA TUR. İSL AS. 
RÖNENANS VİP TUR. YAT. İNŞ. TİC. VE 
SAN. AS. 
ADAKALE TUR. OTELCİLİK AS. 
YAZICI TUR. MARMARİS İSL AS. 
TELERKO KABLO PLS. VE TUR. SAN. AŞ. 

BELEK BELEDİYE BAŞKANIM 
AŞA MADENCİLİK TAŞIMACILIK İNŞ. TUR. 
OTELCİLİK SAN. VE TİC. AS. 
ÖZALÎİNİNŞ.TİC.VESAN.AS. 
ÖZEL BÜYÜK KOLEJ EĞT. YAY. BAS. TİC. 
SAN. AS. 
ÖZALTINİNŞ.TİC.VESAN.AS. 
VOYAG TUR.OTELİŞLVE İNŞ. SAN.TİCAŞ. 

İL ADI 

ANTALYA 
ANTALYA 
ANTALYA 

ANTALYA 
MUĞLA 
AYDIN 
ANTALYA 
İSTANBUL 

ÇANAKKALE 
AYDIN 
ANTALYA 

KAYSERİ 
AYDIN 

AYDIN 
MUĞLA 
ANTALYA 

ANTALYA 
İZMİR 

ANTALYA 
İZMİR 

ANTALYA 
ANTALYA 

İLÇE ADI 

SERİK 
SERİK 
SERİK 

SERİK 
DATÇA 
KUŞADASI 
MANAVGAT 
ŞIŞU 

AYVACIK 
KUŞADASI 
KEMER 

MELİKGAZİ 
KUŞADASI 

DIOIM 
MARMARİS 
MANAVGAT 

SERİK 
SEFERİHİSAR 

SERİK 
SELÇUK 

SERİK 
KEMER 

BELDE AD! 

KADRIYE 
BELEK 
BELEK 

BELEK 

KIRIŞ 

HİSARCIK 
GUZELÇAMLI 

ARMUTALAN 

BELEK 
GÜMÜLDÛR 

BELEK 

BELEK 
GOYNUK 

MAHALLE;KOY 

KIZLANKOYU 
TÜRKMEN MAH. 
KIZILAĞAÇ 
CUMHURİYET 

TÜRKMEN MAH. 

TEKİR YAYLASİ 

SORGUN 

PAYAMLI 

SELÇUK 

MEVKİİ 

İLERİBAŞI 
İSKELE 
İSKELE 

İSKELE 
KIZLANALTI 
BAYRAKLIDEOE 

BOMONTİTBF 

KADIRGA 
TABAKHANELER 

KANALALT1 

GEVREK 
ERGÖZ 
AYIGÛRÜ 

İLERİBAŞI 
GALINOS 

İLERİBAŞI 
PAMUCAK 

İSKELE 

ADAlPARSaNO 

1512 
480 
477 

476 
205/3 

2229/1 
1167 

1018/1 

1470 
1 ÖZEL PARSEL 

364/3 

6192 
734/1 

665/1 

1077 

417 
1343 

468 
3107/8 

485 
1718 

YÛZÖLÇÜM 

L 97000 
90150 
90100 

9O1O0 
16729 

5576.64 
42700.92 

29750 

3822,4 
6120.85 

8301 

2640.78, 
59701,86 

33277.56 
55422 

72719,37 

95098 
23043 

613224 
90018 

104904 
34230 

BELGE Tjftû 
T1B 
TYB 
TYB 

TYB 
TYB 
TYB 
TYB 
TYB 

TYB 
TYB 
TYB 

TYB 
TYB 

TYB 
TYB 
TYB 

T1B 
T1B 

KTİB 
TYB 

TYB 
TYB 

KESİN TAHSİS TARİKİ 

10.05.2005 
24.06.2005 
24.06.2005 

24.06.2005 
24.102005 
23.022006 
14.09.2006 
13.112006 

08.02.2007 
16.04.2007 
13.06.2007 

13.06.2007 
07.08.2007 

15.08.2007 
03.12.2004 
04.03.2005 

06.015006 
09.052005 

09.12.2004 
10.032005 

10.10.2005 
11.04.2006 

İRTİFAK HAKKI TARİHİ 

18.05.2005 
02.082005 
08.08.2005 

08.082005 
14.12.2005 
03.04.2006 
26.12.2006 
18.07.2007 

28.032007 

06.072007 

27.072007 
25.092007 

25.09.2007 
05.01.2005 
22.03.2005 

14.02.2006 
23.06.2005 

28.12.2004 
29.03.2005 

14.12.2005 
26.04.2006 

TİB SÛRE DURUMU 

02.022008 
08.02.2008 

08.02.2008 
31.082008 
03.102007 
26.06.2008 
18.01.2010 

28.092008 

06.012010 

27.012010 
25.032010 

25.032010 
31.052008 
22.092007 

31.05.2008 
29.09.2007 

14.06.2008 
26.10.2008 

I 



00 
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GİRİŞİMCMTIRIMCIAOHJNVAM 

ERSOY OTEL. İNS. VE TUR. İŞL. AS. 
FYA TUR. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. AŞ. 

DEMİRLER EĞT. SAN. VE TİC. A.Ş. 
SAĞ-TUR SAĞLIK TUR. SAN. VE TİC. A.§. 
GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK A.Ş. 
CARYATUR.YAT.A.Ş. 
TĞ OTELCİLİK İNS. VE TÜR. İŞL. A.S-
TELERKO KABLO PLS. VE TUR. SAN A.Ş. ( 
09.12.2005 laıihinde TURKO TUR. İNŞ. VE 
TİC. A.S. tarafından devredfcnistir.l 
BEGOMVİL TUR. OTELCİLİK İNS. TİC. A.Ş. 
KOMER KUŞADASI KONGRE MERKEZİ TUR. 
SEY. İNS. SAN. VE TİC. AS. 
MAGÖNTUR.İNS.TİC.VESAN.A.S. 
BÜYÛKRANLI KARDEŞLER TUR. YAT. İNŞ. 
VETİC.A.S. ~ \ 
YAZICI DEMİR ÇELİK SAN?VE TURJİC. A.Ş. 

FOKUS TUR. İNS. VE DAN. TİC. A.S. ' 
BAHMA TUR. İNŞ. TARIM TİC. VE SAN. AŞ. 

İL ADI 

ANTALYA 
ANTALYA 

ANTALYA 
İSPARTA 
ANTALYA 
ANTALYA 
ANTALYA 
ANTALYA 

İZMİR 
AYDIN 

ANTALYA 
ANTALYA 

ANTALYA 

' M Û Ğ t A ^ 
ANTALYA ~ ^ -

İ.ÇEADI 

SERİK 
MERKEZ 

MANAVGAT 
MERKEZ 
MANAVGAT 
SERİK 
SERİK 
SERİK 

MENDERES 
KUŞADASI 

SERİK 
KEMER 

SERİK 

BODRUM 
KEMER 

BELDEADi j MAHALLE/KÛY 
BELEK jİLERİBAŞI 

jKEMERAĞZIKÛYÜ 

COLAKU 

KADRIYE 
BELEK 
BELEK 

ÛZDERE 

BELEK 
BELDIBI 

BELEK 

GÜNDOĞAN 
KIRIŞ 

BÜYUKHACILAR 
SORGUN 

CUMHURİYET 
TÜRKMEN MAK 

MEVKİİ 

İSKELE 
LARA PLAJI MEVKİİ 

TİLKİLER 
DAVRAZDAĞI 
AYK5URU 
CAMLIK 
İLERİBAŞI 
ILERIBAŞI 

ÖTEALAN 
OTUZBIRLER 

İSKELE 
ÇIFTEÇEŞMELER 

ILERIBAŞI 

KIZILBURUN 

ADA.'PARSEL NO 

493 
12696/4 

110/1 
106/1 
1077 
1537 
478 
1520 

1110/1 
706/24 

486 
108/1 

464 

260/3 
157/5 

YÜZÖLÇÛM 

93040 
6810 

10856 
29987ı 

75016,47 
963000 
93000 

1410000 

93141,06 
198529.991 

1040500 
1627 

1410000 

9100 
4011 

BRGETİJRÛ 

TYB 
TYB 

TYB 
TYB 
TYB 
TYB 
TYB 
TYB 

TYB 
TYB 

TYB 
TYB 

TYB 

TYB 
TYB 

KESİN TAHSİS TARİHİ 

14.03.2006 
14.07.2005 

14.09.2006 
15.04.2005 
17.06.2005 
18.08.2005 
20.06.2005 
20.07.2005 

20.07.2006 
22.06.2006 

23.01.2006 
25.07.2005 

25.082005 

25.112005 
26.09.2005 

İRTİFAK HAKKI TARİHİ j TİB SURE DURUMU 
20.03.2006 | 2O.0S.2008 
15.095005 ! 15.09.2006 

1 
05.10.2006 İ 05.042009 
10.055005 ! 10.112007 
07.072005 
26.10.2005 
22072005 
06.09.2005 

19.09.2006 
07.09.2006 

14.03.2006 
13.09.2005 

19.09.2005 

30.122005 
18.102005 

07.01.2008 
26.042008 
22.01.2008 
06.032008 

19.03.2009 
07.03.2009 

14.09.2008 
13.09.2007 

19.03.2008 

25.052008 
18.042008 

l*> 

O 
O 
~-4 
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(Rajiamfi 3 U. Sayfalı) 
pinekle . « 26İV7M0 pay -irsa 
«ulıiptcı ine devredilmesi 
50Ö$OMQ payın kooperatifte 
kalması gerekmektedir. Bu itibarla 
W radar anısında yapılun sAılejın-
nyo nün: yüktendik la ri edimler 
dtkUte »Imarak kooperatifin it 
ııolu parttltn 245/İ/49M kaimi hıss-
CMIU((56/4^92 hissesi almmiîiır, 
ur*B Siihiplcıindcn birim mî'n. 50 
YTL (ENİ Ycui Ura) bedel 
karşılığı olmak Özere, 67 nolu 
parselin 263V764Ü hissesini birim 
mİ'si 50 YTL (Elli Ycııi Lim) be
del karşılığı u n sahiplerin* sâ-
zkfmc gereği devredilmeni İçin 
Yönetim Kurulum oy birliği ile 
yetki verildi. 

67-ûB ııolu pu-iBUertlc kal İtti
fakı- kal mülkiyeli kurulurken 
Uvrcn:aiamuruıı lıluc durumu (ar* 
i ı uhipleri arasııulııki oran) cski&i 
Ijjbi 7/32 alacak jckiklc iyt.rla.r-
mHii hususundA Yönetim Kuruluna 
yçfki verildi. 

0) Hidroforlar ve Elektrik 
Topuklunun Yapılması 
Honl>Dldü. Toprııklimanın yapıl* 
mam oy birliği ile Hidroforun 
ynpılmmı 2 reı'n karalık oy «ok
luğu ik. kabııl edildi. 

6- Yönelim Kutulu başkanına 
1.000.00 YTL nyelcru 500,00 YTL 
Uuıetun Korulu üyelerine 250,00 
YTL yıllık lıımır hakkı verilmesine 
oy Midi ile kmır verildi. 

7-Yönetim Kumlu Asil Oyclik-

R- Dilek''V^-iemcBiıtlcrde lör 
aknı olnudığımlar. .topUnlıya Di-
van Jwak*ru Ivnfından son verilip , 
iî CkWânak malınllinde ya^ırıpv 

v / ı 
SanaylfeTic;* kn£lf>, 
BâkofllitıTıyJ 
NurgÜn Ora in 
Divan Başkanı 
Ahmet Kayma 
Kaııp 
Fituı Sûtnet imza 
Oy Sayun Mamuru 
Ahmet Kuçyiğil im; 

:4H 

Toptancıya Katılanlar: Musa 
Demirci, Ahmet Koç-yigil, Mustafa 
Ayhan 

Gündem: Vazife Tatilini Karan ' 

12 Haziran 2005 tarihinde 
yapılan Olağan Gene! Kum) 
toplantısında iki yılliftıııa yönetim 
kurulu rtyoiiklcrııK seçilen üyeler 
toplanarak; Yönelim Kurulu 
lııskanlıgYnn Musa Demirci. 
Yönetim Kurulu Baikan Yardım
cılığımı Ahmet Kocyigit. Muhasip 
Üyeliye Mustafa Ayhan seçildiler. 

Kooperatifi lomsiı ve ilzamına 
Yönetim Kunılu üyelerinden her
hangi ıkisıııüı müşterek imzalan ile 
yapılmasına oy birliği.ile karar ver
ildi. 

. Musa Demire! imza 
Ahmet Kocyigit kuza 
Mustafa Ayhftn i m a 

«1 Musa Demirci 
h) Mustafa Ayhan 
c) Alımcı Koeyiğil 

Yönetim Ktruhı Yedek Üyelik
lerine 

a) Durmuş Sarıkeya 
bl Nilıat Dündar 
c) Vcysol Yulçın 

Donelim Kurulu Asit Üyeleri 

a) Celal Yaman 
h) Cemal Kahraman 

Denetim Kunıhı Yedek Üyeleri 

a) Yunu» Yılma/ 

Yönetim ve D'if^t'kı/nft'jrjıl I 
ve yedeklerine 2 ytllıjpntuy birligır^ 
ile seçildiler. { I 

İstanbul Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Sitil Numaram J74*5e . 
32243* 

Ticaret O r a n ı 
SINIRLI SORUMLU 

RE$tTI>A$A MtRCÜL 
KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

Ticari Merkezi; İstanbul Sıny-
ef Konura Cad. Menekşe 
Sok.No.J6/A 

Ticari Merkc/i ile sicil numarası 
ve ilnvıınt yukarıda yazılı bulunan 
Kooperatifin 9.10.200] tarihli 
olağan genel kurul kıuırmın. Bey-' 
Oğlu 25.noterliğinden 9.11.2005 
tsrilı 60248 tayı ile onaylı yönelim 
kurulu kararının tescil ve ilanı is-
'enmia olmakla. 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine uy. 
gun olarak vo memurluğıınıuzdtkt 
vesikalara duyamlarak 10. II 2005 
tarihinde tescil edildiği ilan oturtur. 

Genel Kurul Tutanağı 

S.S Refitpoıs Mirgül Konut 
Yanı Koopenufl'nin 3004 hesap 
yılı olağan genci kurul toplantısı 
yapılmak tkera 00/1U72O05 tari
hinde saat: UflO'da Rcıilnirsa 
Kongre Cıd. Menekşe Sok. (*):. 
36/A Sanyer/lsıaııbul adresside 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tem-
sîlciicri Gulbeyoz Altun 

'/Hıeulieksioglu gtasti 
.JO|Hanıldı. 

l ' / lOpnel Kurul ToBjuılısjada 
ba^fsMuâao Anca, yapılan in-
colancfcıtY;. '['' j 

a) Oeneiltıınd Toplantın ile il, 
: fliti dıryynınun ortaklara gündcrrıi 
*4çcrdigr yönelim kurutunca b ŷor 

edileni.. " 

aresuıuc 
ğıTen.-
: llşnifc 
ciminde 

ıc. biya 
upMul 

S.S.ÖI Zafer Yapı KMperarlfV 
Yönetim Kurulu Kararı 

Karar.no: 14 
Toplantı Tarihiz 01/1 

ia/07/it^sytârihinde 130 jjriâîı 
imzaÛa^ııeNlğtri l ldj | i ! ' ' 

b Y Sönelim kıınılıjftla 4163 
sayılı, kooperatifler a/anununuft 
'26,Me<Jdesindcki nitellere vt> «r-, 
takla? kayu deftenııdciti tayıtlıuııj' 
uyyHmiufu onaylanaraV hKurUnan'̂  
ve^ruıklanıt incclemev\ne sunuhn 
ortaklnr listesinde kayî{b (30 ot* 
'uktan; 50 ortağın aslljıten, 0-
(atfır) ortağın tcınsilcn kafi^ııİtf 
toplam 50, ortağın ıoplaruıuVlie£t( 
boltnıdugu, loplaııtının açılmaiT^.-
için llicbil ortajın Hirumtn ol
madığı KflrOlmua ve Kcrckll çoğun* 

lujun mevcut olduğu anlasılmrslır. 
Sanayi ve Ticaret Hakanlığı 

Teşkilatlandırma Genel MOdör-
liıfjü'rıün 2001/03 IK)1U Genelgesi 
Ekinde bildirilen Bakanlık Temııil-
cisi Konulma Metni Genci Kurula 
ükılndu. 

GOaıleın Mıdrklerl 

1) Açılı) taıl: 14:00 ile yönetim 
kurulu bnıknnı israfından yapıldı. 
Saygı dıınışunda bulunuldu. 

2) Genel kurul baskınlığına Ari-
Cneaa, yazınanlıja Süleyman Yıl
maz , oy sayım mcmurlıtSuııa Ali 
Savnın oy birlifji ile seçildiler. 
Genel kurul heyetine tuırnıklırı 
Imnlaına yetkisi oy birliği ile ver
ildi. 

3) Saygı durusu yapıldı. 
4) 2004 yılı yönetim ve denetim 

kunjllnn raporları okundu, oy t«ı-
lıji ile kabul edildi. 

5) 2004 yılı bilanço kar ve zarar 
cetveli okundu ve oy birli£i ile kab
ul edildi. 

6) Yönetim ve denetim kurulu 
Üyeleri raporları İV- 20(14 yılı bi
lanço gelir ve gider raporu ukııdu 
oybirliği ite kabul adildi. 

7) Yönetim ve denetim kurulu 
üyeleri ayrı ayrı oylayıınık oy bir
liği ile İbra edildiler. 

8) Ortaklardan aylık lO.OM.OOO 
Tl. altlat loplanmosır» oy birliği ile 
karar verildi. 

9) Koopçrstiıe yeni gireeek or
taklardan alınacak paranın 
tespitinde her ortıgın bu kılın 
ödediği toplum paranın tamamım 
Kasını sonuna kadar udemcaino. 
fidcmedjrli takdirde % 6 faiz uygu
lamasına oy birliği ile karar verildi. 

10) ödemelerini zaınanuıda^p-
mayan ortaklardan aylık % ti 
gecikme zammının uygulannıasma 
oy birliği İle karar verildi. 

I) Yönetim Kurulu asit Bvelik-

I • Mustafa Karuyaka 
2- Kılkl Malkoç 
3> Osman Yakıma 
4- Kadir Gülme» 
5- Cafer Pnlal 
-yedek UyelHclerme; 
1 • Zeynep Turu; 
2- Mustafa Yazsa 
3- Ebu Müslim Çeliııkaya 
4- ötnerGömeç 
5- Sebaluttin Dündar 
2 yıllık süre ile yönelim kurulu 

üyeliklerine seçtlmeteriııe oy bir
liği ile karar veriuniştir. 

Denelim Kurulu esil üyeliklerine 
1- ScfaKufbaygı 
2- GsraOtıl İlme 
yedek üyeliklerine 
I . Ramazan Umut 
2- Scyü Ahmet Güney 
2 yıllığına oybirliği ile 

seçilmişlerdir. 
12) Kooperatif adına resmi ku> 

iduelerlnc loalıhiM verilmesi 

m ı i l u p l a ^ ı ı i n i P ^ " * * * ' ! . 1 " 1 1 v - - * « i , l - m -
lerinin yspıirnftj^Aktos, Igday 
fskl abone isleınlStuıin yıpılmast 
iskan "ve taptı ifiemtaVinln tamam-

JftnmM]NhuıuslarıncU''irfııelirn ku* 
'; şîslVı. Oyfrftrine oy birliyi İla yetki 

ÛWrffrlttıiht.. U 
13) tuilck ve jpnenniter 

. jJrjpuıjMİlf s ö z / * olfiVdı. Divan 
Plsa4İuıW''*güna^kndJa (^|brüstilceck 

ba|ka matufe 4soJı6iınadıJtımlan 
loplsniryasj-ülSıOcCda kapattık. 

Sajjıui>->«ö'. Ticaret Bakanlığı 
^ S s İ E l a i 

GOlbeyaz Alttın imza 

Kunifc Hacıalieksioglu imza 
Genel Kurul Uoskaııı 

-Aziz özcan imza 
Yazman 
Süleyman Yılmaz imza 
Sayman 
Ali Savrun imza 

Karar No: 2005/3 
Karar Tarihi: 9.10.2005 
Mevzuu Mahiyeti Ve HBluso-ı: 

Yönetim Kumlu Görev UölOrnO 
Temsil İlzam Kırarı 

Uuskanın Adı Ve Soyadı: 
Mustafa Karayaka 

Azaların Adı Ve Soyadı: Rıfat 
Malkoç, Kadir Oülmc-, Osman. 
Yalama. Cafer Pulat 

A) Yönetim Kuntu Görev 
Holümü 

Sınırlı Sorumlu Rcşitpesu 
Mirgül Konut Yapı Kooperatifinin 
4.I0.200S Tarihinde Yapılını 
Olsfan Genel Kurulu Asıl Üyelik
lerine Mustafa Karayaka, Rıfat 
Malkoç, Osman Yulama, Kadir 
Gülmez, Cafer Polal Toplanarak 
Aşağıdaki Şekilde Onrcv Beilimil 
Ve Temsil tt2am Karaıı Aldılar. 
' YOnetim kurulu başkanlığına 
Mustafa Karayakı, Yönetim Kum. 
la Başkan Yardımcılığına Rıfat 
Malkoç, Muhasip Üyeliklerine Os
man Yalama, Kadir Gülmez, Cafer 
Polal ucilmlıleıdir. 

b) Koupcraliftn Temsil Ve İlzam 
lisanları 

Sınırlı Sorumlu Kesltpasa 
Mirgdl Konul Yapı Kooperatillnm 
temsil ve ilzamı aşağıdaki esaslara 
gorc olacaktır. 

Kooperatifi, reami daireler, 
rnıhkemeler ve üçüncü' sahıalara 
karsı temsile, malıkemeleıde dava 
açmaya, suth olmaya ve davadan 
vazgeçmeye, haskalannı her tfırli) 
yetkilerle tevkile, vekaletten, 
taşınır inallar atmaya, personel 
çalıştırmaya, taıııunaz-latı terkin 
ipotok ve iştira kakkı tesis etmeye; 
toplu konut vo kamu ortaklığı 
idaresi ilk bankalardan, bakanlık, 
undan, ucuncu sımalardan kredi ve 
borç almaya, birliği taahhüt abına 
sokmaya ve İlzam etteeck kor lûrtfl 
sozlejmo lonel, makbuz, çek. ve 
bdgc imzalamaya, batıka, posla-
hane, Igdas, Akıas, belediyeler, or. 
taklar ve iiçüturû •artıslırdaıı koup. 
crnlf pahı uusit elmoyc iı ve 
lllemlerl yapmsys, baskalanna 
Adenıder yukmaya, koopmaüf vo 
ortaktannı ferdi münsactsete 
geçirmeye, takınmaz mallari 
tıpaya tescile, ipotek vo iştira hak. 
ki testi etmeye ferağ vermeye tapu 
islerini somjçlandtrrnak flzore res
mi senet ve ilgili belgeleri imzala
maya, 636. sayılı kat mülkiyeli ka
nununun gerektirdiği yonotlm planı 
fotoğraf, liste dilekçe imzalayarak 
taşınmazlarla mülkiyetini kat 
mülkiyeline çevirmeye, kanun vo 
ana sozjefmedc belirtilen hususları 
uygulamaya koynun/» vo yukarıda 
belirtilen bulun ıtkmlcrlc ilgili bel
geleri imzalamaya yönetim kurulla 
başkanı Mustafa Karayaka vo 
yönetim kurulu başkan yrtrotmcısı 
Rıfat Malkoç, yönetim kurulu üye. 
-İ.Oınuuı Yalamadan her baagi İk-
isinin atacaktan iki imza llc (ik
isinin imzası ile) toplam iki imza 
ile temsil ve ilzam edilmesine karai 
verilmiştir. 

Safkan 
Mustafa Karayaka jn-za' 

O&skan Yıırdımcısı 
Itıfat Malkoç imza 
Mlıhsıip 
Osman Ynlıınıa İmza 
Muhasip 
Kadir Gülmez imza 
Muhasip 
Cafer Polal i m » 

STATÜ TADİLLERİ 

İSTANBUL 

lıtaabul Ticaret 
Memurluğundun 

Slctl Numaranı 23 
184061 

Ticaret On 
YAMAN OTELCİLİK 

TURİZM VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ 

Ticari Merkez!: tâlanbul Şisll 
Nakiye Elittin Sok.Bun» Palas 
Apt.No.85/A K2 

Ticari Merkezi ile sicil numarası 
ve Unvam yulcnrıda yazılı bulunan 
Şirketin 12.9-2005 tarihli olağan 
genel kurul kararının, Btyoğlu 
JS.nolcrliğindeıı 15.5 2005 tarih 
37223 layı ile onaylı yönetim kuru
lu kararının tescil ve ilanı, pay 
cetvelinin ilanı istenmiş olmakla. 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
hitkümleriııo uygun atarak vo 
memurluğutnuzdaki vesikalara 
dayanılarak 10.11.2005 tarihinde 
tescil edikliği ilan olunur. 

Yaman Otelcilik Turtan Ve 
Ticaret Auonlaı Şirketinin 
12/09/3005 Tarihinde Yapılsa 
Olağan Genel Kurul Tutanağı 

Yaman Otelcilik Turizm Ve 
Ticaret Anonim Şirketinin 2004 
faaliyet yılına ait genci kurul 
toplantısı 12.0.2003 tarihinde, saat 
I O.OC'da, şirket merkez adresi olan ' 
Nakiye Blgun Sk. No:83 K:2 Os-
ınanbey/SI|ll/latanbut adresinde. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İs
tanbul İl Sanayi vo Ticaret Müdür
lüğünün 9.9.2005 tarih ve 53661 
sayılı yazılarıyla gorcvlcndırilen 
Bakanlık Komiseri Ccyda Çalık'm 
gOzctimindo yapılmıştır. 

Toplantıya ait davet Türk Tlrsrtl 
Kanununun 370 maddesine gt>re 
çağrı usulüne uyulmaksızın ve 
hiçbir itiraz olmaksızın yapılmıştır. . 

Haziran cetvelinin tetkikinden, 
sirkelin toplum 195.000.00,- (YOz-
doksanhcşbinlYTL'lik sermaye
sine lekıblıl eder 1.950.000. adet 
hissedeu 10.620.00.. YTL. lik acr- . 
mayeye karşılık 100.620.- adcı 
hissenin uaalelen, 181.018.50.-
YTL lik sermayeye karjılık 
I.SI0.IB5 adet hissenin vekaleten, 
3.919.50.- YTL.Uk sermayeye 
karşılık 39.195 adet hissenin de vc-
Uycıcn olmak üzere 1.950.000. 
adet hissenin toplamıda tamamının 
temsil edildiğinin ve büytece gerek 
kanun ve gerukso anı sözleşmede 
öngörülen asgari toplamı nisabının 
mevcut olduğunun anln$ılnuaı üz
erine ruplw.li 1982 Doğumlu Şerik 
Yaman urafıiKİsıı açılarak gün
demin gariiçülrneıine geçilmiştir. 

(Devinil 31). Sayfada) 
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..ıv.lı J l l . Savfaıbı 
' I:iv ııı liaşktınlıguın 1912 

ILıaundu Şelik Vjınnn'ın. Kali-
ıslıie Veysel Ay. oy locl.ıyiıılıijıtıa 
!.!,ı;ıı, Şalıiıı ııylıırlişi ik seçıiılıl-
eı. lljskıınlık (lisanına Ucııcl Kn-
•ııl ÎYılîmakktıı inı/alaına yetkisi 
s'cıllnırsı oybtılijı ile kilim! edildi. 

2- Ytiııcıim Kumlu faaliyet ıa-
l>ı»ıı. Dcııctvı rapora. 21X14 V.ll fil-
lıım-u re ficlir Tablosu fiencl Kıl-
rul'n okundu, Söz »İmi olmadı, 
okunan raporlar, BiliirK,'o ve Gelir 
T.ılıtuıtıı <sybn livı ile la-sdik ulundu 

V Yıl ıç:ntlc istifa eden Yoıve-
lıı» Kumlu Oyı-si Isırırı Elkol'un 
yerme lwi2 doğumlu Şefik Ya-
ınan'nı T . I'.K. 'ılın i h maddesine 
y.»c ve p'cnc yıl îtinde vclar eden 
Vıiıu'liın ICıırıılu üyesi Muallo 
(.VıınU- Yuman'ın yerine 
TTK.1111.JIS maddesine (fCiıV Is-
tıut ürk-ıl'un yönetim kunıjıı üye
likleri nybiılıiti ile kabul edildi. 

•1- Yönetim kumlu üyeleri ve 
OCIKIÇI Gene! Kımıl ınrafjndaıı oy-
hırligııkıcktok ibra edildi. 

5- Sirk e 1 Anasiizksmesinin sir
kti sermayesi başlıklı 

6 maddesini. Yönelim Kurulu 
haslıktı 14. maddesinin Mangırla 
yazılı olduğu şekilde dcgrşlırilnıc-
sıııe oybirliği ile karar vcnldi. 

Sirkelin sermayesi: 
Madde: t 
iîiıVct «ilmiyesi beheri 1.00.-

(IliıiYTL ilibari değerde 
ll.iı55tKlu IKICI lıissevc ayrılmış 
llG.v'vOOn.öO- (Olıtzhlı milyon-
alli/ii,:cllibcsbin)YTL'ııdır. 

Eski sermayenin tamamı dden-
tııhiır. 

Uııdcfa anınrası JI.4M.O0J).(ıD.. 
(Otıızbii'miiyoııuorryuzalınııiibınlY 
l V n m JI.45».977.»2.-iOlıııbir-
milyon dortytizcllitlokuzbin 
dnkuzyüzycıroiıyedi YTL Sek-
tenikiYKRj'ti Enflasyon 
huzcltıncsi Olumlu Farkından 
22 IH- (YirmiikiYTt-Oıısek-
ızVKRJ's! de nakit, muvazaadan 
ah utarak luınnrncıı taahhüt udilnıiş 
ııltıp nııkıt •crıııayenin tamamı 
tescil tıırihlııdeıı iltbmıen üy ay 
icıııde ridcncceklir. 

Yönetir. Kurulu: 
Madde M 

Şirket en « i l e üyeden oksan, en 
çok iıç yıl süıcyle vazife güren bir 
yrinetiın kurulu larufırKİan idare ül-

6- Anaıfizlcsmenin M. mad
desinin tescilinden itibaren geçerli 
.ulnıık Rzcre uç yıl sure ile görev 
'yunmak üzere Şiıkct Yönetim Ku
mluna 1926 doğumlu Şefik Ya
man. 1982 doğumlu Şefik Yumun 
ve Veysel Ay oybirliği ile acçildil-

7- lıir yıl stlrc ile denetçiliğe 
sııv-ııı F.kıvm Surun oybirliği ile 
.sevildi 

K- Dilci vo leıncıınilerde s i z 
alan olmadı. Toplamı Diran 
llnsknnı tarafından knruılıkll. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Komiseri 

C'cyJa (,il.k i m a 
Divan Başkanı 
Şefik Yaırııın imrn (1982 

Kalıp 
tsmel Mrkol imyjt 
üy Tupljyıeı 
Ekrem $nJıin imza 
Karar No: 07 
Karıır Tarihi: 12.119.1005 

Toplunu Yen: Nakiye lilgiııı Sk. 
Nıı:IO K.2 Osmanl>cy.:5ışlulsl.uı-
bııl 

Yönelim Kumlumuz 12/09/2005 
tarihinde yapılan Yaman Otelcilik 
Turı/ın Ve Ticaıcı A.Ş.'nın 2004 
fıuılıyel yılına ait oludan genel ku
rulunda, ibraları kabul edilen 
YSneliın Kurulu üyeleri, 1926 
doğumlu Şefik Yaman. 1982 
doğumlu Şefik Yaınan ve Veysel 
Ay'ın iştiraki ile toplanmış ve ar
alarımla görev uksimi yaparak: 

1) 1926 doğumlu Şefik Ya-
ın.10'111 ycıılden Yönelim Kurulu 
Başkanlığına ve murahhas 
üyeliğine. 1982 doğumlu Şcıik Ya-
nıan'ın Ydnctıır. Kurulu Başkan 
Vekillisine. Veysel Ay'ın Yönelim 
Kurulu Üyeliğine seçilmelerine, 

2) 19?» doğumlu ŞcHk Ya-
nun'ınvc 1982 doğumlu Şefik Ya-
maırm sirkelimizi tıcr husus ve 
sıııcıte temsile.ilzanıa, taalılıtlt altı
na koymaya, bankalarda, resmi 
dairelerde, mahkemelerde, şirketin 
borç ve nlacaklarındn, menkul ve 
gayri menkullerin alım ve satan
larında, kiralanmalarında ve 
kıracın bulunduğumuz gayri 
menkullerin başkalarına devrinde 
ve her hulusta şirketi münferiden 
temsile vç ileanıa lam selahiyetli 
olarak imza yetkili verilmesine, bu 

•hususun nülerden geçirilerek 
licarel siciline tescil ve ilanına oy
birliği ile karar verildi. 

Ba$kan 
Şelik Yaınan 
(1926 doğumlu) > 
Batkın Vekili 
Şefik Yaman imza 
(19H2 Dojumlu) • 
Ûyc 
Veysel Ay imza 

Yamaa Otelcilik Tıırbua Vt 
Ticarel A.Ş.'ala 
' }l.<53.MO.«0- (otnzlıirmilr-

ooallıyazrlUbrıbin) YTL' lık 
Serımvtil Pıy Ctjvt^ 

Hiııcdotın Adı Soyadı: Şefik 
Yaırun(l926Uoeumlu) 

Hisse Adedi: 29.3S5.J3G.50 
Oeher Hissenin Mominal Ue^eri 

YT1.: 1,00 
Hisseler Tuıarı YTL: 

2*1 3*3.336,50 
Sermayedeki Hisse Ornıu %: 

92,83 
Hissedarın Adı Soyadı: Şefik 

Yaınan (1982 Doğumlu) 
Hisse Adedi: 1169 36530 
Beher Hissenin Nouıuul Değeri 

YTI.l 1,00 
lliaacler Tutarı. . YTL: 

I.269.365.M 
Sermayedeki Hisse Oranı %: 

4.01 
Hissedaruı Adı Soyadı: Iram Ya-

Hisso Adedi: 636.263 J 0 
Hchcr Hissenin Nominal Değeri 

YTL: 1.00 
Hisseler Tutnrı YTL: 63A.263.30 
Sermayedeki Hisse Oram •/.: 

2.01 

Hissedarın Adı Soyadı: Isınel 
Hrkol 

Hisse Adedi: 47.482.S0 
Beher Hissenin Nominal Değeri 

YTL: 1.00 
Hisseler Tutan YTL-47.482.Î0 
Surmayedcki Hisse Oram %: 

0.13 
Hissedarın Adı Soyadı: Veysel 

»İsse Adedi: i 16 35(1,00 
llelıcr Hissenin Nouıuul Dcjcrı 

YTL: 1,00 
(lissoler Tıeıırı YTL: J 16.550.00 
Sermayedeki Hisse Oranı %: 

1.00 
rieııel Toplanı 
Hisse Adedi: J 1.655.000,00 
Beller Hissenin Nominal DoSeıı 

YTL:-
Hisseler Tutarı YTL: 

31.655.000,00 
Sermayedeki Hisse Ontnı %: 

100.00 

(5_/AKI 1/462374) 

lslnnbul 1'lcarK Sicili 
Memıttiıtjlundaıı 

Sicil Numarası; 3437.17 • 
291339 

Ticanl Unvanı 
1001 ÇEŞİT ÇEYİZ-

TEKSTtL SAls'AVİ VE 
TİCARET I.İMİTF.D 

ŞİRKETİ 

Tkarl Mcrkcll: Itlaııtıııl Evsa-
ler Davut^a Mjh.Davutpa$a Cad. 
No.47 

Ticari Merkezi ile sicil numarası 
ve unvanı yukarıda ynzılı bulunan 
Şirketin ilakırkoy 25.Noıer]iginrlen 
9.11.2003 urih 50535 sayı ile on
aylı ortaktnı' kurulu kamrinin tescil 
ve ilanı ıstenmiı olmakla, 6762 
sayılı Türk Ticaret Knnıınu hlIkOm-
lertnc uygun olarak ve mcınurlugu-
muzdaki vesikalara dayanılarak 
10 II 2005 tarihinde tescil c.lıkHJİ 
ilan olunuf. 

Karar No: 13 
Karar Tarihi: 01/11/2005 
Karar özeli: Sermaye Arriırıım 

Hk. 

- Karar Metnt-

Şirkcl ortakları bugün sirkel 
merkezinde toplanarak aşağıdaki 
kararları atmışlardır. 

Sermaye 
Madde 6 

Şirketin sermayesi 10.000.-
YTL. olup, 

8.000.- YTL. Fıtma Simsek 
2,000.- YTL Koksal Şimşek 
tarafından rnuvaadan an olarak 

laıııameıl taahhüt edilmiştir. Eski 
sermayenin lamamı 6dcnmi;lir. Bu 
defa artırılan nakdi sermayenin 1/4 
indi) tasarısının teneil tarihinden 
itibaren ik; ay içinde, kalımı ise en 
geç öç yıl kinik ödenecektir. 

forma Şiınsck imza 
Koksal Şiınvek imza 

(ŞjAJ(IH«7Bıtj6) 

lnanbut/' Ticaret ' S k l l l : 

Meınur(sıgi|ndaQ .• • ? . 

Slctj' Niım>rasf:'«IJİ». -
4691» .. ' ;'..''.-''"'v\ 

",. Tka/thOnvasu . '••' 
V. KAJseNTBKJrrtL.-' . 

ÜRCtNLERl SANAYİ VE DIŞ 
TlCArtmTr LİMİTE» ŞİRKETI 

Ticari MeVİajL. Istınbıd Şilli-
Mcırmiyet MakSarn^yi lu's i i . 
Merkez Han Np:52/113 

Ticaıi Meıkezı ile sicil mimara! 1 
ve unvanı yukarıda ynzılı bulunan 
sirkemi Beyoğlu k.notcrliginden 
9.11.2005 tırıh 21580 sayı ila on
aylı ortaklar kurulu kararının tescil 
ve jUnı isıenıiıif olınnkia 6762 
sayılı Türk Ticaıcı Kanunu lıükdııı-
Icrinc uygun olarak ve memurlu^u-
ınıızdaki vesikalara dayunılamk 
10.11.200S tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 

Karar No:02 
Karar Tarihi: 15.10.2005 

Şirkcl ortakları fiıket 
merkezinde toplunarak asogıda ki 
hususları katar altına almıştır. 

, I- Şirket merkezi 15.10.2005 tar
ihi itibariyle Meşrutiyet Mahallesi 
Samanyolu Sokak Merkez Han 
No 52/113 Şi;ll İstanbul adresi no 
tajtnmı?ltr.. 

Keyfıyeıiıt tescil ve ilanına oy
birliği ile karar verilmiştir. 

Muharrem Veysel Valyozoglu 

Fatih Çolak inr/a 

(5/A)(J U4626I8) 

IlUnbul Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Sicil Numarası: 541820 -
4894112 

Ticaraı Onvanı 
DOĞU» 

F.I^KTROMEKANİK İNŞAAT 
GIDA SANAYİ VE DIŞ 

TİCARET UMİTED ŞİRKETİ 

Ticari Merkezli İstanbul Kartal 
Şamandıra Fcrhııtpaşa Moh. O- 50 
Sok. No: I Kari 

Ticari Merkezi ile sicil nurnarası 
ve unvanı yukarıda yazılı buhman 
Şirketin Kadıköy II. noterliğinin 
7.11.2005 tarih ve 44524 sayı ila 
onaylı ortaklar kurulu kararının 
tescil ve ilanı istenmiş olmakla 
6762 sayılı Türk Ticarin Kamımı 
hükümlerine uygun olarak ve 
nıemurluğumuzdaki vesikalara 
dayanılarak 811.2005 tarihinde 
tucil edildiği ilan ohanır. 

Karar No: I 
Karar Tarihi: 07/11/2005 
Toplantıya Katılanlar'. Ercan 

Tekin. Rıdvan Oungdrnıezlcr. 

Şirket ortaklan sirke! 
merkezinde toplanarak aşağıdaki 
hususu karar alının almışlardır. 

Şirket ana srJzleşmesınirı Amoç 
vo Kotıu başlıklı 3. maddesinin 
aşağıda belirtildiği gibi tadıl 
edilmrslne oy birliği İte korur veı-
ilmkstir. 

^ n t t ı c V a Kona 

Şirketin amao ve konusu başlıca 
aunlanjir. 

c) İler türlü oloıııııliv 
pnıçaj.ınnın imalatı, alımı ve s,ıtıını 
yapmak. 

d) Her türlü plastik, melal ve 
alüminyum kalıp imalatı, alımı ve 
satımı yapmak. 

ş) Hcı türlü inşaat malzemesi 
alımı ve satmıım yapmak. 

0 Her turlu gıda maddelerinin 
alımını ve satımını yapmak. 

l) Her NlrlO pııtycstcrlerdcn iııa-
nıul malzemeler dıelerck pazarla
masını yapmak. 

h) Her lOrlil kompozit marzcnıc 
inıaltıt 1 yapmak, 

i) Her ıfırlıl endDsıriyel mallar, 
hammaddeler, ara ve ana mamul
lerin alımını ve satımını yapmak 

j) Şirket konusu ite ilgili her lor- ' 
lii lılmlıı. ihracat ve dahili ticaret 
yapar. Şirket konularıyla ilgili yurt 
içi ve yurtdışı mümessillik ve dis-
IrlbiilSrlük alabilir 

ŞirVel her rûrlO. gayrimeakul ala
bilir, satabilir, kiralar, kiraya verir 
bunlar Özerinde ayni vo şahsi her 
rftrlll haklan lesis edebilir, ipotek 
alabilir, ipotek verebilir ve ipotek
leri Tek edebilir. 

'Şirket gayrimenkulkri üzerinde 
inifak, intifa, sükns, sayıiıncnkııl 
milkcllerıyetl, kal irtifakı, kut 
millkiyuti tesis edebilir. Jfcr lürlü 
goyrlııvenkullerle ilgili olarak aıpu 
daireleri .ne7.dînde cins tashihi. 
ifraz, tcvhkt, taksim, parselasyon 
ile ilgili hcı' nevi muamele ve Usar-
ruftan gerçekleştirebilir. 

Ercan Tekin imza 
Rıdvan GungormczJcr imza 

(yAX< 1/462909) 

İstanbul Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Skll Numaran: I04310-SIM86 

Ticaret Onvam 
TEKNOPLAST «LASTİK 

MAMULLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik 
Sultkıtcpc, Aydos Cnd. No:65 

Ticari Morkezl ik sicil numarası 
ve Unvanı yukarkin yazılı bulunan 
Sirkelin Kanal 10.noterliğinin 
7.11.2005 tarih ve 34476 sayı ile 
onaylı yOaellııl kararının tescil ve 
itanı istenmiş olmakla 6762 sayılı 
Türk Tkaıct Kanunu hükümlerine 
ııyjun olarak ve memıırlnjıımııı-
daki vesikalara dayanılarak 
8.11.2005 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 

Kurar No: 2005/8 
' Karar Tarihi: 01/11/2005 

Kararın KtMltuu:Şlrkct 
merkezinin taşınması hk. 

'•;\)1la tOrlû ektinle malzemesi 
Tmilau alımı ve satımı yapmak, 

* b) «er türlü elektrikli vo elek. 
ritmik makine ve aletleri üretimi. 
tamir ve rrıontajmı yapınıık. 

Şirket Ydnetim Kurulu S«. Tunç 
Gülen Başkanlığında toplandı 

İstanbul Ticaret Sicil 
Memurluğu'nun 104210/504116 

(Devamı 3 US. Sayfada) 

'Î.Ytnl Stkll 
_ 'Madde 3 

- 5 6 4 -
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([taflarafı 22. Sayladı) 
ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı 

TL Z4.500.0Ö0.000.-
ARTIRIM SONRASİ Pay Mik

tarı TL I91500.OOO.00O.-
ARTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği 

Pıy Mikan 1.375-
ARTIRIMDAKİ ödediği Miktar 

IS7.5O0.000.0O0.-
A R T l R I M D A K t 

OiYap.rkn.Hı*No.NAKlT 

ADI SOYADİ ÖMER OÜR 
ARTIRIM ÖNCESİ Pty Miktarı 

. T l 6.300.000.000.-
ART1RIM SONRASİ Pay Mik-

Un TL 49.500.0bo.000.-
ARTIRIMDAKİ Taahhüt Ettifi 

Pay Mrktan 403.-
ART1RIMDAKİ ödediği Mlktır 

40 500.000.000.. 
A R T I R I M D A K İ 

OdYap.Bın.Heı.No.NAKlT 

ADI SOYADI AHMET BOZ 
ARTIRIM ÖNCESİ P.y Mlklaa 

TL 1.400.000.000.-
ARTIRIM SONRASI P«y Mlk-

u n TL 66.000.000.000.-
ARTIRJMDAKİ Taahhüt Ettifi 

PeyMikte/ı540.-
ARTIRIMDAKİ ödediği Miktar 

54.000.000.000.- ' 
A R T I R I M D A K İ 

Od.Yıp.Ban.Hes.No.NAKlT 

ADI SOYADI AHMET GÜR 
ARTIRIM ÖNCESİ Pay Mlkun 

TL 6.300.000.000.-
ARÎ1RIM SONRASI Ray M ik

imi TL 49.300.000.000.-
ARTIK1MDAKİ Taahhüt Etliği 

Fay Miklan 405.-
ARTIRIMDAKİ ödediği Miktar 

40.500.000.000.-
A R T I R I M D A K İ 

••'Öd. Yap.Bın.Hes.No.NAKİT" '• • 

Yukarıdaki bujilerin doğruluğu 
tasdik olunur. 

GOricr İnşaat Turizm Vo Tlcırfl 
A Ş . 

Y8n.Km.Uijk. 
MEHMET EMİN GÜR İMZA 

YOn.Kur. Üyesi 
SEYİT ALİ OÜR İMZA 

Y6n.Kur. Üyesi 
AHMET BOZ İMZA 

YonKur. Üyesi 
ÖMER OÜR İMZA 

YonKur. Üyesi 
AHMET GÜR İMZA 

GÜRLER İNŞ.TURlZM VE 
TİC.A.Ş. TADİL TASARISI 

ESKİ ŞEKLİ 

SERMAYE 
MADDE-6) 

Şirketimiz scrmıyesi 
•70.000.000.000.-TL (Yedimllyır) 
TL kıymctindedir. Bu ıcnnıye her 
biri beheri 70.000.000.-TL (Yet-
miamiryon) TL'sI 100 (Bin) hlss-
eye ayrılmıştır. Önceki lermayeyi 
teşkil eden 70.000.000.000.-
TL'sinin tamaroı naklen Öden
miştir. Bu defa artırılan 
14 .714 .000 .000 . - (Onddrtmi l -
yaryediyttzondörlmilyon)TL'nin 
be tamamı taahhüt «diirnlf ve 
SIOO naklen Odtnınhjlir. . 

YENİ SEKLİ 

SERMAYE 
MADDE-6) 

Şirketimiz sermayesi 
550.0O0.OO0.0O0.-TL'' (BeıyHıel-
•llmlyar) TL kıymetindedh. Bu ser-
maye her biri beheri 100.000.000.-
TL (YOzmUyoh) TL'ıl İ3ÖO.-
(BesbinbeıyÜz) hisseye aynamın!. 
Önceki -aernuyeyi teşkil adan 
70 000.000.000.-TL'iinin tamamı 
naklen ödenmiştir. Bu.defa artınlari 
4M.m000.000.KD(WfyüıKkteo-
mlryar) TL'nln ite tamamı taahhüt 
edUni| ve 424.416.015 J66 . - (DOr-
tyOzylımidortmlIyırdortyOriek-
scnaltımilyo* onbeşblnlkiyilzall-
nnaatu) TL'ıi 1993, 199ü, 1997, 
1991, 1999, 2000, 2001, 2002 yıl
lan dağıtılmamı! karlarından, 
kaku 33.513.914.734.-(Bllibetmil-
y a r b e ı y f l t n n O c m i l y a n d o k u z 
yOzaekjendcsıbinyedlyÖzolıtzdSrl) 
TL'tl ortaklar tararından 
31.12.2004 tarihine kadar 
ödeneceği taahhOt edilmiştir. 

Divan Başkanı 
Mehmet Emin OÜR İmza 

Üye Ahmet BOZ İmza 
Üye Ömer Gür İmza 
Üye Seyit Ali OÜR İmza 
Üye Ahmet GÜR İmza 

(10/AKD/I34310) 

ANKARA TİCARET SİCİLİ 
MEMURLUĞUNDAN 

Sitil N» 197114-MERKEZ. 

Tkart l Unvanı 
> . B 0 Y 0 K H A N U 

J KARDEŞLER TURİZM 
YATIRIM İNŞAAT VE 

TİCARET ANONİM,' 
ŞİRKETİ 

Adres : ATATÜRK BULVARI 
169/53 BAKANLIKLAR 
ANKARA 

Yukarıda ticaret sicili numaralı, 
umanı ve adresi yazılı firkete alt 
aşağıdaki hususların 15/04/2003 
tarihinde tescil edildiği ilan ulunur. 

Toplantı T M : OLAÖAN 
GENEL KURUL TOPLANTISI 

Toplantı Tarihi: 17/03/2003 
Konu : OLAÖAN GENEL KU

RUL TOPLANTISI SERMAYB 
ARITIRIMI 

Seçim ve Suresi: 3 YIL SÛRB 
İLE OÖRBV YAPMAK ÜZERE 
MEHMET BÜYÜKIIANLI 
MEHMET BMİN OÜR AHMET 
BOZ VB ÖMER OÛR ÜN 
YÖNETİM KURULU ÜYELİK
LERİNE I YIL SÜRÜ İLE İSE İS
MAİL ÇALIŞKAN İN DA 
DENETÇİLİĞE SEÇİLDİKLERİ. 

Ana Sözleşme . Tadili : 6. 
MADDE 

Tutanak Onayı : ANK. 3. KT, 
10704/2003 tarih 06691 nolu 
yevmiye 

Eski Sermaye 
280.496.000.000.-

Yenl Sermaye 
600.000.000.000.-

BCYCKHANLIIIANLI 
KARDEŞLER TURIZM 
YATıRıM INŞ.VE TICA.S. 
TADIL TASARıSı ' 

ESKI SEKLI 
SERMAYE 
MADDE-6) 

Şirketimiz serroayaai 
28O.496.OOO.0O0.-TL (İkiyüzaekJ 
aennulvardortyibidokaaııaltımily-
on) TL kıymctindedir. Bu sermaye 
her biri belleri I.OOO OOO.-TL (Bir* 
ırülyo») -; -TL'sI 180.496.-
(Ikîyttzı 'eksenblndoriyl l ıdok-
aaaâdtı) hlsaeye aynlımjtır. önceki 
sermayeyi ttşklt : eden 

. 203.22I.OOO.O00.-TL'slnlo tamamı 
naklen odemnlttlr. Bu delk artmka 
77.268.0O0.0O0,-<YotmltyedlmlI-
yarlklyOzyirmhjeklzrjıllyon)TL'sl 
İse lamamı taahhüt edilmiş ve 
S 1 0 0 naklen ödenmiştir. 

YENİ ŞEKLİ 
SERMAYE 
MADDEM) 

Şirketimiz sermayesi 
600.O0O.O00lOO.-TL (Allıyuzmit-
yar) TL kıymetindedir. Bu sermaye 
her biri beheri I 000.000.-TL (Bir-
milyon) TL'sI 600.000.-(AI-
hyuzbin) hisseye aynrnıııtır. önce
ki sermayeyi teşkil . eden 
2IO.496.000.OOO.-(ikiyfiiMksen-
mily'ırdortyüzdokıınıİltmilyon) 
TL'slnin tamamı nakten öden
miştir. Bu defa artırılan 
3 1 9 . 5 0 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . - ( Ü ç y ü z o n -
dokazmllyarbeıyujdortınilyon) 
TL'sI İse lamamı taahhüt edilmiş 
ve 283.715.782.657.- (Ikiyüzsek-
senûçmilyaryedlyuzonbeş mily-
onyediylısekseıilkibinaltıyOzel-
llyedi) TL'sI -1996 , ' 1997, İ998,:' 
1999, 2000, 2001, 2002 yılları 
dağıtılmamış karlarından, kalan 
35 .718 .217 .343 . - (Oluzbe ımi l -
yaıyedi yOz Mlute leklimily-
onlklyÜzonyedlblnucytirkırkOc) 
TL'si ortaklar tarafından 
31.12.2004 tarihine kadar 
Meneceği taahhüt edilmiştir. 

Divio Başkam 
Mahmet BÜYÛKHANLI İmza 

0 y e 
Ahmet BOZ İmza 
Ü y . 
Mehmet Emin GÜR İmza 
Ov* 
Ömer OOr İmza 

ŞİRKETİN UNVANI i 
BÜYÛKHANLI KARDEŞLER 
TUR.YAT.İNŞ.VB TİC.A.Ş. 
. ŞİRKETİN ADRESİ : Bestekar 

Sokak No: 47/12 
Kavaklıdere/ANKARA 

TİCARET SİCİL 
MEMURLUÖU : Ankara Ticaret 
Sicil Memurluğu 

ÖNCEKİ SERMAYESİ : 
280.496.000.000.-

ŞİMDİKİ SERMAYESİ : 
600.000.000.000.-

OENBL KURUL TARİHİ : 
17.03.2003 

SERMAYE ARTIRIMINA 
İŞTİRAK EDBN PAY SAHİ: 
PLERİ ___'. ' J l | J | l ı n " -

ADI SOYADI OTjRLER A.Ş 
ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı 

TL I4O.245.O0O.0OO.-

ARTIRIM SONRASI Pay Mik
lan TL 299.997.OO0.00O.T. 

ARTIRIMDAKİ Tuhhut Ettiji 
Pay Miktarı 159.752.-

ARTUUMDAKİ 0dedi | i Miktar 
l59.752.0O0.OO0.- •"..: 

A R T I R I M D A K İ 
ÖO.Yıp.B»o.Hes.ND.NAkJT 

ADI SOYADI TÜRKAN 
BÛYOkUANLI 

ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı 
TLaj.2al.IM.IJ00.-. .' 

ARTIRIM SONRASİ Pay Mik
tarı TL 50.0O0.O00.000.-

ARTIRIMDAKİ Taahhüt EUİ|İ 
Pay Mikun 26.719.-

AKTRUMDAKI Ödedi|i .Miktar 
26.719.000.000.-

A R T Î R I M D A K t 
Od.Yap.BaaHeı.No.NAKlT 

ADİ SOYADI HAKAN 
B O Y Ü K H A N U 

ARTIRIM ÖNCESİ Pay Mildin 
TL 23.281.168 0 0 0 -

ARTIRIM SONRASİ Pay Mik
tarı TL 50.000.000.000.-

ARTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiji 
Fay Miktarı 26.719.-

ARTIRIMDAKİ öoediji Miktar 
26.7I9.000.0OO.-

A R T I R I M D A K İ 
öd.Yap.Ban.Hes.No.NAKlT 

ADI SOYADI .VOLKAN 
BÜYÜKHANU 

ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı 
TL 23.281.168,000.-

ARTIRIM SONRASI Pay Mik
lan TL 50.000.000.000.-

ARTUUMDAKİ TaaUıOt Ettiği 
Pay Miktarı 26.719.- . •• 

ARTIRIMDAKİ ödediği Miktar 
26.719.000.000.-

A R T . I . R I . M . O . A K I 
öd,Yap.Bah.Hes.No.NAKlT '' 

. ADI .SOYADI AHMET 
BÜYÜKHANU!, 
• ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı 
TL 23J81.I6I.600.-

ARTIRIM SONRASI Pay Mik
lan TL 50.000.000.000.-

ARTIRIMDAKİ Taahhüt Ettıjı 
Pey Milden 26.719.-

ARTIRIMDAKİ ödediği Miktar 
26.719.000.000.- -

A R T I R I M D A K İ 
öd.Yap.BaaHes.No.NAKİT 

ADI SOYADİ MEHMET 
BÜYÜKHANU 

ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı 
TL 47.123.328.000.-

ARTIRIM SONRASI Pay Mik
lan TL 10O.00O.0O0.O00.. 

ARTIRIMDAKİ TaahhOl Bitiği 
Pay Miktan 52.876.-

ARTTRIMDAKİ Ödediği Miktar 
5U76.OOO.OC0.-

A K T I R I M D A K İ 
Öd,Yap.Ban.Hcs.No.NAKİT 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu 
taktik olunur. 

Buyükhanlı Kardeşler 
Tur. YıLİnf. Ve Tic.'A.Ş. 

Y6n.Kur.Bisk, 
MEHMET BÜYÜKHANU 

İMZA. 

YooJCur. Üyesi 
. AHMET BOZ İMZA 

. YOaKur. Üyesi 
ÖMER OÜR İMZA 

Yon.Kur.Üyeıl 
MEHMET EMİN GÜR İMZA 

(İ0/AKI6/I34309) 

ANKARA TİCARET SİCİLİ 
MEMURLUĞUNDAN 

Sitil N* < 1 3 ) 7 0 5 . MERKEZ 

•Tkıret UsmMİt 
1 PLATİN TURİZM ' 

SEYAHAT OTOMOTİV 
TİCARET IİMİTED 

ŞİRKETİ /; 

Adres t BESTEKAR SOK. NO: 
47/13 KAVAKLIDERE 
ANKARA 

Yukarıda ticaret sicili numarası, 
unvanı ve adresi yazılı şirkete ait 
aşağıdaki hususlann 15/04/2003 
tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

Toplantı TtlrO ORTAKLAR 
KURULU 

Toplantı Yeri ŞİRKET 
MERKEZİ 

Konu SERMAYE ARTIRIMI 
Ana S6zlefme Tadili 6. MADDE 
Eıki Sermaye 1.500 000.000.-
Yeni Sermaye 35.000.000.000.-
Kırarlar ve Onay ANKARA 

3.NTtun 10/04/2003 tarihli 06694 
nolu yevmiyeliyle Onaylanan 
11/03/2003 tarihli 03 nolu karar 

PLATİN TURİZM SEYAHAT 
OTOMOTİV TİC.LTD-ŞTİ. 
TADİL TASARISI 

ESKİ ŞEKLİ 
SERMAYE . . . 
MADDE-4) 

•Şirketimiz",.'"' sermayesi" ** 
1.500.000.000.-TL (Bismil-. 
yarbcsyOunilyon) \: TL 
kıymrdindedir. Bu sermaye ner biri 
25.OO0.OOO.-TL' (YuTnibtfmllyon) 
TL'ıi - 60.-(Allmıs) paya 
aynlmi|tıf. Bunun 

20 paya karşılık 500.000,000,-
TLslArl /BOZ 

20 paya kaVfdık 500.000.000.-
TL si Halil Deniz YAŞAR 

20 paya karlılık 500.000.000.-
TL si Fatih GÜR 

Şirket Sermayesinin tamamı 
taahhüt edllmiı vo tamamı nakten 
ödenmiştir. 

YENİ ŞEKLİ 
SERMAYE 

. MADDE-6) 

480 paya karlılık 
12000.000.000.-TL si Arif BOZ 

460 paya - karşılık 
11.300.000.000.- TL si Halil Deniz 
YAŞAR 

460 paya karfilık 
11.300.000.000.-TL'ıi Fatih GÜR 

Urıiımian muvazaadan iri 
olarak tamamı taahhOt editmHj ve 
Artırılan sermayenin 
7.198.010.071 .-(YedirailyaryOz-
doksanaekizmilyonorıbinycirrd|c-ir) 
TL'ıi 1998, 2001. 2002 yılları 
dağıtılmamış karlıntıdan,' kalan 
26.30 | .989.929.- (Yirmial i ımit-
yırilcyOzbirmilyondokuzyOzstk-
ıcrKİokiKbindoklızyüzyirml doktu) 
TL'ıi ortaklar taraundı 31.12.2004 
tarihine kadar ortaklar tarantıdan 
ödenecektir. 

(Devamı 2 4 . Sıyfıdı) 

565-

http://IS7.5O0.000.0O0.-
http://49.500.0bo.000.-
http://Y8n.Km.Uijk
http://28O.496.OOO.0O0.-TL
http://600.O0O.O00lOO.-TL
http://l59.752.0O0.OO0.-
http://TLaj.2al.IM.IJ00.-
http://23J81.I6I.600.-
http://Y6n.Kur.Bisk
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Hiuc senetleri 50.000.000.- TL. • 
IM.OOÖ.OÛÛ.- TL'ltk veyı diba 
tMİyük kupürler Salimli; bMiınlabİlir. 

Sem-.iyenin (amamı rjdcınncdıV^c 

Ayni jermaye . olan 
Z23.000.ÜÜO.OO0.- TL Tftrk Ticaret 
Kanunıtıtun 45 J. M:ıJdcsİni! jıirc 
tıim Aktif ve pasift ile birlikte ı-bu 
Anemm Şirkete aynı •icntıajc uhrjk 
Aokom Tlcure, Sicil MlUKrlÛiûflûn 
i-?686 sicil numora*ııııia kayıttı Can 
Sport Spor Mtılzcmclcri Ticıret Lim
ited Şirketi t;kirrK»im« ö/vortıiı 
ütüp, licprci Ankıua Dokuzuncu 
Aitliyc Ticaret Mahkemesinin 
I8.tl.2O0J gön vır :*,3.l40h Em» 
:y0j/l-.0ft karar Mjyıl.ve I9.ll.2003 
TarihU hılirkui r-tfüru ile teıplt 
cdilmij bulunnuUı .ıhıp Cun Sp** 
T kartı Sarayı Anonim Şukcti'ııc 
ulm ait ut" ve pasi tiyle birlikte de
vredilmedi ne, 

Ayni tümüye kiiıfiltğı olarak 
sahip otvnaa paylar, ıcrtnay* aftırtro 
tarihinde ca *CÇ üç ytl ıcçmnJikcc 
bofkalanna devredilemez. 
T.T.K.'.ıun 520 Mı£ 

Can Sport Spvf Malzemeleri 
Ticaret Anonim $irk«ti'nîn dönem
ine İlişkin moameic terinden (tafran 
bünta lorumhıluklor ve yükflıjılülök-
Icr U bu Anonim Ştrkcri bûnyesMe 
-jynea devam edecektir, 

Bafkan 
Hokan Içyur imza 

O^tun Vekili 
Derviş Gûtlrtutatt imza 

Üyt. 
Ömtr Demin: I imza 

STATÜ TADİLLERİ 

T£ 
TCft 

Memurluğundan T . H , r ' ; l T ^ / AJ^A •'•»"'TED ŞİRKETİ 

Anileri Ticaret 
MrffltrrlıığandaB 

SlcU »t: VİK* • Merkez 

Ticaret OımM s 
b £u?ASXENT KOMPRESÖR 

ŞErtVlS SANAYİ VS TİCARET 

SUa.N«:7!J74-

Ticaret Unvanı .-
CETRA MAKİNA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

A ı l m : Umbul Yc.'u II. Km. 

Ynkanda licıuvı ::ı 
unvanı ve ;ıjrc»i yazılı irisle ffltt 
^:ajıdaki mlMiilann 25/12,2003 tan-
hiıuic w~tniS trlildııji ilan, ohınıır. 

Tupl-ınlı Tun): Olağan Genci Ku
rul Topiannsı 

Toplantı T.ırilıi:ll/I2£0113 
Konu : Olağan Ocnel Kurul 

Toptanını, Scnruye Amınmı 
Iba : Edikti 
Seçim ve SSıcıi; 3 Yıl Sûre tle 

Görev Yapmak Üzere Mustafa Murat 
Zeki Kımjr Ve Mehmet Muttu nun 
Yürütün kurulu Cyelifclvrinc. Ramiı 
Alıcı'nıe da Denetçiliğe SeçiUiUerl, 

Ana St-zteııne TadlB : i . Matufa 
Tutanak Onayı : Etimesgut Nt. 

23'l2/20O3 tarih IS909 nolu yevmiye 
Eski Sermaye : 5 .000.000.000.-
Yctıl Sermaye: 30.000.000.000.-

Çatra MnkİM Saanyl Va Tleeret 
A-S T u » Metni 

Elkl Sekil 

Madde: • 

Şirket Sermayesi I.OO0.0M, -TL 
itibari dejenlc 5.000 adet hisseye 
aynimi olup 5.OO0.0OO.000. -
(B<ımUyer)TL.a«lır. 

Amnlan Sermaye rotrvazaaden ari 
olarak ve lamsıtıen taahhüt 
edilmiştir, önceki sermayeni! 
raraeım nakden bdenmiadr. Artmlta 
sermayenin 1/4 'u tescil nribinden 
itibaren en fee üç ay içeriainde kakuu 
ise Jl.12.199» urihiodc odeneceklir. 

V.al Şekil 

Sermaye 
Madde: i 

Şirket Sermayesi l.ono.rtn, -Tl. 
itibari değerde .̂ O.OOIİ udcı Nısayc 
aynime) otup SO.00O.0OII.0U0, -(El-
limRyv)TLndır. 

Artınratı Sermaye mtıvaiaaılan orl 
•>Urak ve tamaıncn taahhüt 
cJilmiftJr. Ooceki kcrmoycıtin 
lamam nakden tldenm^ıir. ArtınUn 
.sermayenin 'A il usci] tarilundea 
irıbaren en '̂v* üç ay içeritcnde kubu 
ise 31.I1M05 larihindc üJcneccktsr. 

Bartın 
Zeki Kolay imza 

Başkan Yardıntcuı 
Mustara Murat Kutay imzo 

Üyo 
Mebncı Muttu ima» 

Adres t tveılik Oganlze Sa&ayi 
Bölgesi ,\n Sanoyi Sitesi M.Cadde 
Mo.96-98 Yeninululle Ankaıa 

Yukarıda ticaret nciil numaran, 
Onvaaı ve adrett yazılı rtrkate ait 
ı^Şulalu bıuuıUnn 2Î/IW0ÖJ tari
hinde leaci) edildiği î an olunur. 

Toplano Türü :OnakUr Kurulu 
Tupbnu Yeri :Sirkct Merkezi 
Koau :Semuye Anınrm 
Ana Sözleşme Tadili :6. Madde 
Esil Sermeye :IO.000.O0Oj000-
Yeni Scmuyc : 100.000.000.000-
Kararlar ve Onay :Ankura 51 

nı.'nin :i'Il'COOJ urihii 265ün nolu 
yevmiyesiylc onaylanan 22/'l^003 
utrüıti 1 nolu karar 

Bufkent Keenprtsar Basınçlı 
Hava MaUaabar Teknik S.rvlı 
Sanayi Va Tkeara* Umtteal Sirkati 
TadUal MukavtlBİ 

KtUMetla 
Serınayt 
MadckC 

Şirketin sermayesi 23.000.0OO.TL. 
itibariyle değerde g00 hisseye 
ayrıtım» olup 10.000.000.000 TL. 00-
mlryarTLdir. 

Bn tceTpayenm 
399 hisseye kstsılık olan 

9 97J.000.000 TL'ıi Zeki Budak 
I hisseye karlılık oran 23.000.000 

TL'si Tahsin Senslll 
tsnflndaa tmrvtzaadıı art olarak 

taenaırsM taaflbul tdilmiıtir. Şirket 
sermayelinlrt 1/4 Mt tearj tınbinden 
Iranaren an f aç 3 ay içerisinde geriye 
kalan 3/4 'II İH 30,06.2003 unhindc 
Odenecekttr. Sermaye laahh&t 
borçlan ottakuv kurulunun alacağı 
kararlar İthal onakterjum ynzılı 
c4arksn aiouoak suretiyle belirtilen 
tarikte* tacc isteMbilir. 

YrnlMetta 
Scrnsaye 
Madde t 

(lfyAX2WWI74) 

Şirkerld scmuıyeıi 
IM.000.000.O«I..TL (Yuaanilyar) 
dır. Bu »rmeye her biri 25 0OO.0O0.. 
TL (Yirmrbcsmilyoa) kıymetinde 
4.1100 (Dûrtbin) nineye ayrılmıştır. 
Hriselen'e orukbıra daılılunj aşağıda
ki gibidir. 

3.999 Hisseye karşılık 
99.973.000.00O.-TL (Doksan. 
dokuzıniryordokıızYazyctınivbcımi-
lyon)2cki Budak 

I Hisseye kargılık 25.000 000. TL 
(YlrtnıbrsmılycmJ Tahsin SenelH 

Tarafından tamamen ısahh&t 
edilmiştir. Şirketin 10.000.000.000.-
TL. olan İ5nceki sermayesi larnarnen 
ddenmlı olup ; bu defa artırılan 
90.000.DÛC.000..TL' nin 
61000.000 000-TL'ıi ortaklar cari
den, J0.000.OO0.0CO..TL nakdi ser
maye LanhhildHndefl otnıek üzere er. 
taklar tarafından ssuvazaadan ari 

{ olarak tamamen raıhh&t editmistlr. 
Amnu» 9d.OO0JWa0O0.-TL ser-
rneyet» M.tW0X0D.(K10.-TU 'si or
tak cariden kısıtlanan fasttt karşılığı 
oraklara buseleri njapeisde bedclsa 

hiija verilecektir. 30.000.000.000.-
TL. nakdi sermaycois ortaklar 
ısrarından t/4 'd tescil ve ilan tari
hinden itibaren 3 sy fcerisrnde kalan 
3/4 sermaye ise 25/10/2004 tarihinde 
ddenecektir. 

Ortaklar Kurulu Oyes 
Tahlin Sertelli bnts 

(lO\)(Wm\b3) 

AnUra Ticaret Slcltl 
Menıurlırğuodan 

Sicil No 1 I1H11 -Merttel 

Ticaret Onvtnı 1 
CENEL İNŞAAT LİMİTED 

ŞİRKETİ 

Adres : Cevizliden: Mahalleli 4. 
Cadde 20: Sokak No: 24/1 b Battal 
Aoktıra 

Yukarıda ıtcaret sicili numarası, 
unvanı ve adresi yazdı şirkete ait 
aşağıdaki Isustutann 25/112003 lart-
hinde tescil edildiği ilan olunur. 

Toplano TOro :Ortaklar Kuruhı 
Toplana Yeri ıŞlrket Merkezi 
KorMlMcrkezNakHOeten 
Anı Sözleşme Tadili 4. Madde 
Tuıaaak Onayı :Admjl I). MT. 

12/12,7003 tarih 19221 nolu yevmiye 
Merkez Sicil Ne 16725 
Merkez İS. M. Adana 
Merkez Adresi: Kunuluı Mahalle

li MOcthetter Caddesi Erenler Apl 
No:l3rtUl:l/J Adam 

Yeni Adresi: Cevizliden Mahalli
si 4. Cadde 20. Sokak No.24/16 Bel
grat Ankara 

Tasni Taaencı Gaaet İnşaat 
LteJ^si. firkat Mırkesd 4. Mı* . 
«aetsıuı Eski Seki. Yeni SekH Tadl 
Tasanaıdır. 

Esk iŞeU 
Madde.4 

Şirket Merkezi Adana' dır. Şirket 
Tkara Ve Seneyi Bakanlığına Haber 
Yermek tarzı ile Yun İçinde ve dıtra-
da şubeler atabilir. 

Yeni Sek» M » * * . 4 

Şirket Merkezi Ankara üi Ccvi-
zlldere Mah 4 Cadde 20. Sokak 24/1< 
Balfaı Ankara drr. Adres değtıik-
Hğinde yeni adres Ticaret Siciline 
lescil ve Türkiye Ticaret Sicil 
gazetesinde ilan. ettirilir. Tescil ve 
iinn cdllmil adrese yapılan tebligat 
şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan 
edilmij adresinden aynlnuı olmasına 
rağmen yeni adresini sflrcst İçinde 
tescil ettirilmeli ıtrkel için bn durum 
fesih sebebi sayılır. 

Şirket yurt Icrude ve yurt dişinde 
jubeler açabilir. 

Yukarıda dcarcı aicili numaran, 
ûnvenı ve adresi yazılı sirkele ait 
aşağıdaki hususların 24,112003 larl-
hitule tescil edildiği ilen olunur. 

Toplaıjrı Turo:OlağnniLın1 Genel 
Kurul Toplantısı 

Toplantı Tarihi :I3.12.2003 
KonuıOlağanosıu Genel Kurul 

Toplantın, Sermaye Annnmı Bir
icime Devralma 

A u SOZICJTO Tadili:( Madde 
E.-la Sermaye :55.OO0.000.00O 
Yeni Sermaye :»9.30O.0O0.OOO, -
Tutanak Onayı :Ant 37. NT. 

24/I2V20O3 tarih 31153 nolu yevmiyi 
Devir Alınan Şirket Sicil No : 

S7t.n6 
Devir Alman Şirket unvanı: Can 

Sport Spor Malzcmoleri Ticaret 
Anonim Şirk.ii 

Can Spur Ticaret Sanayi Anon
im Şirketi Tadil Tuıunsı 

Ankara Ticaret Siciti'ndc ([49110 
) sicil sayılı dosyada tüteni tören Can 
Spor Ticaret Sanayi Anonim Şirketi 
esas tezleşmesinin s.-fmııya ile ilgili 
o.maddes! aşağıdaki şekilde iadll 
edilmiştir. 

I ıkl Sekili 
Sermaye: 
Madde 6 -

ŞirfcctİN Sermoyeıi 
53 000.000.000 .- ( Elli Beş Mllyır 
TL.) Bu sermaye her biri 50.000.000 
TL. kıyracrinde I.1O0 hisseye 
ayıllrrııştır. 

Eski sermayenin tamamı öden
miştir. Bu dafa ırtmlın sermaye 
nakden ouuSbut edilmif olup, l/4'll 
tescil ve İlan tarihinden itibaren en 
geç Uç ay içinde, kalanı Ue 
30.12.2000 tarihindi ödenecekle-. Bu 
hasuttaki Hanlar ana sözleşmenin 
24.ııılddesi gereğince yapılır. 

Hisse senetleri name yazılıdır. 

Hisse senetleri 30.000.000.- TL -
I0O.OOO.0OO.. TL.'Iık veya daha 
büyük rupilrlcr halinde bastırılabilir. 

Sermayenin lamamı bderıntedlkce 
kemiline yazılı hisse senedi çıkarıla
maz. 

Ylel Sekin 
Sennayet 
Madde «V 

Şirkedn sermayesi 2.05OÜ0O.000.. 
TL, kıymerinde 146 hisseye ayrtlmıf 
ohıp 299.300.0tl0.ll0a.. TL. I İki yüz 
doksan dokuz milynr uç yüz milyon 
TL)dır . 

Ankara Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Aakıra Tlcırel SIcIU 
,VtcfiuıHıı|esıdM 

SlcU Ne 114*111 - Merkez 

Ticaret O a t u l : 
CAN SPOR TİCARET 

SANAYİ AMİNİM ŞİRKETİ 

AsIreeMjCızıIey Sümer I.Sokak 
No,10MÇankeye>4jk»ra 

Önceki sermayeyi teîkil eden 
55.Out3.uOO.OtlO... [Elli Bej milyar 
TL.)'nin taırıamı ddenmi|tir. Bu dehl 
aıtınran 344JO0.0OO.O0O.- TL 'nuı 
12Î.OO0 00O.OO0..TL ayni scrmıye, 
(277.O0O.H2.. TL 111999 Yılı Kın, 
»I2.l}t.763,-TL.Iİ 3000 Yık Kan, 
1JW.466.780.TL n 2001 Yılı Karı 
ve I7.44I.993JM.-TL n 2002 Yılı 
Kan) olmak üzere toplam 
20.222.6I9.4M.-TL.B' karda» ıcr-
eu>cye dahil cdilmiı olup, katın 
1.077 J M J 19.-TL ortaklar tarafın
dın nMvezHdan art olarak ve uaıe-
mea taakalul cdilmstir. Mıkit ser-
nıyenln tamamı tescil itası ısrfhirldcn 
kıberen en geç 6ç ay içinde 
ödenecektir. Bu huntsukl ilanlar an* 
ıMrjraenuı 24,ınaddesi gereğitıcs) 
yaprltt. 

Ticaret Onvaaı 1 
ÖZALT1N İN4JAAT TİCARET 

VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

rjanım Caddesi Nu:9 
Gazlosnıorımısa Anknrı 

Yukarıda licorct sicili numonuı, 
Imvam ve adresi yazılı lirkelr ait 
atağıdakt hususbnn 24.'12^2003 tari
hinde lescil rthtdigl ilan okmur. 

Toplann TOril Olnjan Cencl K11-
nıl Toplaolıu 

Toplanıl Tarihi :İ3/I2/200J 
Toplantı Yeri şirket Merkezi 
KonurOlağon Goıcl Kunıl Tonlun. 

tısı. Sermaye Anınım 

W Edildi 
Secini ve Suresi: ) Yıl Süre İle 

^uri Ozaltın, lln^rellin Û7JİİH1 V'c 
Nurettin uzattın Yönelim Kumlu 
Üyeliklerine Seç ildikleri 

As» Strk-sme Tadili :6. Madde 
Tutanak Onayı: Ankara 24. NT 

23/12/2003 tarih 34794 nolu yevmiye 
Karartır ve Onay :Ankara 

24.Nı'ıun J9/I2/2M) nrihil 34152 
nolu yevmiyesiyle onaylanan 
12/12,200) nnhH t nah karar 

(Devamı 64. Sayfada) 

- 5 6 6 -

http://www.tubb.oru.tr
http://I8.tl.2O0J
http://I9.ll.2003
http://97J.000.000
http://9d.OO0JWa0O0.-TL
http://299.300.0tl0.ll0a
http://55.Out3.uOO.OtlO
http://1JW.466.780.TL


TBMM B:19 13 . 1 1 . 2007 

SAYFA : u6 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 30 ARAUK 2003 SAYI: 59S7 3< 
iFIaştarâfı 65. Sayılıda) 

G*kt jcntııye 
?o.oon.coö.onfl.irOO..TL 

Y-inİ Sermaye 
İÎÖ.0ÛO.ÜOO.0O0.l)OO..rL 

Adtwlun lofual Utarit Vr Sanayi 
Anonim Şirketi Ani S&ıdcıme 
Tudll T i » n n 

EN ki Şefcll: 
Şirke tta Sermayesi ı 
Madde 6-

Şirketin uenıuyeıf 
5Ü.ÛÛÜ.00Û 000.000,-TL ( EllUrilyon 
ıılrte )tnu)'dır. 

Sermayenin berbiri 1.000.000.000, 
-TL (airrotlyer tflrk [imi) 
kametinde 50.000 (Etllfafn) payı. 
bölünmüştür. 

Qu joıtuycntn; 
1- OiKcfci sermayeyi tejkil eden 

22.50O.i3OQ.OO0.0OO. -TL (Yicmiik-
iiTİryonbesyuzmlIyu lürk ilraıı) 
Unumcn ödenmifi.r. 

2- Bu kez emin lan 
27.500.000000.000. -TL (Yirmiyed-
imlyonbcfyilzmiiyanÛrUİfuı) ser
mayenin: 

*. 14.911.430.380.452, -TL 
(Ond&mrilyondokuzyOzonbirrnil-
yardöftyüzooızndlyoo OçyttuekıeD* 
bhıd-VfyüzeUllU tttrk Un») Vergi 
UsyJ KattunnnuM 29*. ıpaddeıfne 
tfore 31.'! 272001 uriUI ,ırketinuz bt-
l.vıçoaunun pasifinde kayıtk amc-r-
tiınuna tabi iktisadi kıymetlerin 
yeniden def erleadİrilmeri somteu ar-
uya çıkan "Defer An iş Fonu" udu 
kanıl wmutor. 

Söz Konusu fonun sermayeye 
İlavesi iKiknlyk şirket ortûijom» 
hisseleri orınmd* bedelsiz hisse ver
ilecektir. 

b- l48.242.B4e.00O. 
TL .1 Y Uz k .rV , c k u m i I-
y ı r l k i y ü ı k ı r k t k i m i l y o n ı e k -
iryûzkutdftftbin tür* linsı) Gelir | 
Vcr^ıi lünıuıuıtun J l rruddcWn« 
$M JWI2/200t tarihli (ilkeniniz bi
lançosunun pasifinde kayıih Maliyet 
Artıı fonundan kirs.ftmm.ftir. 

ScnTtrycye ilave edilen Maliyet 
Anıt Fonu karşılığında, sitktt ortsk-
lartne hisseleri oranında bedelsiz 
ht*s« vcrilccekdr. 

e- 13.440.326.775.548, -TL 
(Onıkiirilyondorıyurkırkmtl-
jTfûçyÛryirmiıkım(lyonyedİydj7tt-
n.nteybİnbetyûıkıHuekizTUrtllnıjıJ 
firkeijmüm 31.12.2001 uribll fal-
lınço»unun pasifinde kayıdı Qeçmj| 
Yıl Karlarından (1999 yılma oil 
7U47.j60.ûOO.-TL'nm tamum ile 
2000 yılım a* 3U95.M9.997.0O0.-
TL'oıu, l2.3M.979.4l5.J4l.-TL.ltk 
kamındın) karttlanmistu*. 

Sermayeye Üave edilen &eçrol| yıi 
kartan korplı jıoda şirket ortakların» 
liL.;cİcri orsmnda bedelsiz hisse ver-
ıkıctür. 

Yenl^Uh 
Şirketin StmuynJ ı 
Madde f -

Şİrketf» jerm«ycıi 
/50.000.000.000.00Q( <TLX VfM-
lıtrifyon A t UnuJ'dır. Sermayemin 
her Mri 1.000:000.000, -TL (BknO-
ysrtûrktlrHi) kıymetinde 150.009 
(Yfittllfem) payı boWnroû?tûr. 

I- Önceki sc-tmeyeyf tenkil eden 
5ü.WO.O0U .000.000, -TL. (Ellılrilycn 
türk lira») unumen ödcnmiilır. 

2- Bu kcx urttınlu 
100.1)00.000.000.000. -TL (Yûzirily-
on ıûxk liruıj sermayenin; 

j - 44.664.6)4.000.000, -TL 
(KıridârurilyonMİti'/uzalnnısıtSnınlI-
yjraltıyuzoiKİörnnılyan lûrk liruı) 
Vergi Usul Kamımmun 291. madde* 
sine göre 31/12/2002 larihH şirke
timiz biUnçûaumm pasifinde kayıtlı 
amortismana tabi iktisadi kıymedcrin 
yeniden dcjerl endir ilmesi sonucu or
taya çıkan "Değer Arrq Fonu" odan 
karsılannuşar. 

Söz koauM fonun sermayeye 
İlavcıl nedeniyse firkec omkranna 
hiıtdori oranında bedelsiz hisse ver-
iloccktir. 

b- I77.794.000.ÛOO..TU<YÜ2yrt-^ 
rnisy^milyaryediyuzdokiandfirtrnL 
lyaa tünx llnuı) Gelir Vcr|W Ka
nununun 31. maddaıinc |ure 
31/12/2002 urihlJ »Irkrttmu bilanço-
mnun paıinnde kayıtlı MaJİye* ArO| 
Fonundan kandanaıtaor. 

Sermayeye İlave adDeo Maliyet 
Artl| Fonu karlılığında |irk« orak-
lanna hiifeleri oranroda fcedclail 
hisse venkeekür. 

c- 23 |̂9.u66.0O(LO0O, -TL (Yir-
m İOçtr I lyonlkiyüıondofcuznıilyBnılt-
ımaairuniryon târk Unuı) |irk«umızm 
31.12.2002 rariaH oilançonman 
oasiftndc kayırk Ot^rnif Yıl Kar-
larradan (2Ö00 yılım «it 
24.026.980.58 l.OOO.-TL/aın, 
7J.219.O66.000.0O0.-TL.inc ktunın-
don) kaifilanntışur. 

Sermayeye ilave edUan geçmiı yıl 
karlın kargılığında jİrket onaklorma 
hisseleri onuunda bedefıU Mua ver-
Uccckılr. 

J- 31.93I.526.O00.OÛ0. -TL. 
(OıuzfoirlrUyoadukuzyücotuzick-
izmityarbetyüzylrnıJ altımiryoa lûrk 
tirajı) lirkctimtzio 31.12.2002 u.üıU 
bitançosunun pakiılndc k'yıllı 
OlaJonOıta Ycdcklordco k«rîilaa-

Adl Soyadı:I taymCtia LTCalnn 
Aniınm ö 

4:9.000.000.000.000 
Antırıra 

r»a:27XOO.000.0O0.OÖÛ 

Adı 5oyadı:Nnrcnin özzlnn 
Arıtının ö 

ıi:n.OOQ.OOO.Oü0.r)00 
«Vruınm 

nuı:IA.0OÛ.0O0.O00.OOa 

Adı Soyadı:öznur ördemİr 
Antınm & 

ti.6 000.000.OÛÛ.000 
Antınm i 

ruı:l8.000.000.000.00fl 

Tofriam 
Anunm öı 

•1:50.000.000.000.000 
Antınm ! 

rası: 150.000.000.000.000 

ûzaltıo (114.1H Ticaret Ve Sanayi 
Anonim Şirketi 

« e l N t : I036U - MMHIS 

Tkart* O I V I M 1 
ERZURUMLU LA* 

ZCCCACİYI VIINJAAT 
TİCARET LtMİTZS 

9tKKTTİ 

Du •amayeniBj; 

Y&neıira Kumlu 0yu 
HayrerıiB Oultıa tnu 

Şirketin Unvanı Ondun İnşaat 
Tıcurei Ve Sanayi AaonJı» Şirketi 

Şirketin Adrcri :ArjiMld Caddesi 
No; 9 G.OJ*. / Ankara 

Tleanr Sicil Mcmurhı|u inkarı 
önceki Scrnuyeıi 

:50 000 OOO.OOO.OOO.-TL 
ŞimdiU Sermayesi 

: I SO.ODO.OOOOO0.00O.-Tt 
Gend Kısmi Tarihi: 23.I2J001 

Sctmayt Arttınraına lıtînk Ede» 
PaySafupkri 

Ad SoyadıNuri Özakn 
Anımsa önce* 

i 1:21.000.000.000.000 
Arttın» San-

rw 1:63^00.000.000.000 

Ad.Soy*ltSd>abalÖzjk» 

itB.OOÛİÜO.OOOJJOO 
Artraıts Son* 

nttl4JXkXOOO.000.000 

Yakanda ticaret UciU numaraai, 
unvanı vs adred yazık •firkete ait 
asatıdaU hususbsr» 25/12/2003 tan-
nmde tcscM »Mldl|i Uanphımsf. 

Toplamı TOnl :Ûrukbr iCurula 
Toplantı Yeri :Şirket Merkezi 
Konu ıScrmayt; Arbnmt 
Aro $t>r\c*mc TudUi 6, Madde 
Giki Sermaye :L0O0.OO0.0O0.TL 
Yenf Sermaye :50.000000.000.TL 
Kaımrisr VB OflayıAnkan 14. 

NT'nin 18/12^003 tarikU 15146 
»olu jrvmrycsiyle onoytontio 
05/11/2001 rarihU 2003/01 noiu karar 

Erzurumlular ZDceaciya Vt 
İnsaM Tk. Lıd. Sirkati 

Madda Tadat »l.tnl 

CsU Sakil 
Srnmyı 
Madde tv-

Şirfcerm sermayesi 1.000.000.000 
(BlrmilyırfÛrk lirası) twr biri 
I0.OOO.DOO..TL <auMrycmyoM0rfcH-
ratı) delerinde 100 (yüz) bitsrye 
aynbnif olup. Bunun; 

1- AO (AJnnrt kuşeye fricaböl eden 
600.000.00Û..TL fAhi}-uzmilyon-
rdıklinsı) Mlnel Okmen taratma**, 

2- 20 (Yrnni kisseye tekabül eden 
200.000.000.-TL (IkiyünmlyondUk-
Iİnsı)-ıllıaQ Okmoi taraftndıo, 

3- 20 (Yfrrtıi hrsaeyetekabtt eden 
200j)00.aO0,.Tl (lUyuzımryoııtark. 
liran) Yüksel Ûtmcı bjnftndaa, 

Setnuyeain tamam nakhAt 
edilmaj w % 2J I nakden tOmatyu. 
Senıaymkı aeri kaiaa %73 i ortafckr 
ksruluatca alınacak karanı |dw 
o^eMctkrk. 

Yrnİ ŞttkM 

Mudde 6 

Şirkcria «rmtyeıJ her biri 
5M.0M.OOÜ.-TL değerinde 100 paya 
aynim 11 50.00ü.000.000.-TL dlr. 
Bunun; 

60 Paya k/ırfilık 30.0O0.0OO.0OÜ • 
TL'si MOrael Ütmen 

20 Paya kajjılrt İU.OOO.OOO.ODO.-
TL'u tDMn Ökn» 

20 Payı karfihk (0.000-00OOO0.-
TL'sİ Yiskcal Okmen 

Tanımdan nmıva2aadaq sri olarak 
ve tamamen taahhüt ndilnus. Önceki 
scrmeyeafaı nunanu naJcdea ddçat* 
miftir. Anınlaa serraeyeam l.'4'0 
31/01/2004 tarihinde kalan Y. '& « 
eo ft« 3 \i 10/2006 tarihinde 
ödenecektir. 

Mune) Ctmcn imza 
İlhan Okmen unu 
Yüksel Okmen İmte 

(I5/AV26/469I4I) 

Ankara Tktr t l 

lUtm-MMtiut 

Tlcam C«v>H: 
AKİ» PVC ALÜMİNYUM 

DEKORASYON İNŞAAT 
.SANAYİ VI TİCARET 

UMİTTO SİRKTrt 

YukûnM lictfet nciU nummıı, 
4ovsm ve .ıdrcıi yatık (iıxct« *U 
apl*UU Nuut lm 2VI2AOO) Mri-
hiKdc E.-UİI ttttldili lUa ojımoc. 

Toplana Türtl :OmUar Kanda 
Tuplma Vcfi şirket Merkezi 
Korut :SernwyB Arünım 
Anı SUhsın, TıdlU A M«ddo 
EsU Sarmaye rİOOO.OMOOU.Tl. 
Yeni Samtye -M.00O «M.ÜOO.TT. 
Kjrarlv ve Onay :Ankart H. 

NT-ııin Ivr.nOtti Urihll I5IJ2 
»OİK yevmiyeliyle ojuylauan 
OS/11/2003 urihll :00MI julü kırv 

Aklı Pvc AiimJıyıını D«koruy-
oa laıast Sanayi Vt Tlcartı UmH-
edŞirktU 

Madde Tfıoâl Melal 
Eski.>Vktt 
Sermaye 
MaddaaU 

Sirkeıla sermayesi her biri 
25.00O.OOO.-TL (Yirollbeîmilyua. 
ribiliraaı) de.oiruk İÜ (jekaen) hl»». 
eye aynin» lOOOOOO OOO.̂ Ikmıl-
yorKVltlIraeı'dtr) Burna; 

I- 45 (Kırfcbeı) huaeye lekabol 
eden I.I23.0O0.000.-TL (Bırmil-
yaryû înnibe4nK]yı)nKlrkliraM) Ah* 
met Ünal (AraAndon, 

!• }S (OD-zbeı) hlıleye lekıbU 
edca »75.0OO.0O0.-TL (Sekilylrrcı-
mil^srıulye«turkaraM) OaBaN lUıaa 
taraAmUjı. 

Semuyetu, nuaınıı loakrnl. 
ednmif olup 1/4'H Mcit ve ila, torl-
hiodea Irjbaraı e , |eç Aç ıy içinde 
kıla, lıe 25/12/2000 tarihinde 
dcknccck* 

JftSUNA UYGUNDUR 

0 2 MARJ 2001 

•İS Paya kellik 22.SO0.0CO.000.. 
TL'ii Ahmet Cna! 

35 Pnya Urşılık 17 sOO.UOO.OOO.. 
TL'.i Oümsn İlhan 

TanfimİM rmı.'ainuoo ari >-.l.ırak 
vt,- unumcn taahhüt cdilml;. Önceki 
itrmoycnin tamamı nakden öden
miştir. Anınlın tennayenİn 1/4 'Û 
31/01/2004 tarihînde kalan 1/4 'Q ite 
<• n geç 31/10/2006 larin.ııde 
ödenecektir. 

.Sitil Ne : 1748e*. Merfce* 

Ticaret Oevaau : 
İZOMtR .İZOIAÜYON VE 
YAPI MALZEMELERİ 

PAZARLAMA ITHALAT 
İHRACAT İNŞAAT SANAYİ 
V? TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

Yukande ncaret sicili ı 
Unvnu ve adresi yazık firkete ıir 
a-^tdaki tnısiMİ mn 25/12^003 tar
ihinde tesrii edildiği ilan olunur. 

Toptana Turfl : Olajamuttt Genel 
ICurul Toplannst 

TDf.Untt Tanhl: ̂ 2/12^003 
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi 
Kftnu: OlaftaıuİJtÜ Gvnei Kurul 

TopfantMU Amaç Komi DcgistLUli 
Ana Sflzkfme TixIiU: 3. Madde 
Tutanak Onayı : Ankua 4l.Nt 

23/12/2003 rafih 5 752 S ftohı yc\ miye 

txomir-txolwyee V« Yapı 
Malzemeleri .»azarlama lliaial 
Ihmcal İnşaat Sammyl Ve Tltartt 
A. S. 

Tıd.1 Metni 
eıklJfekU 
Amaç Ve KMU M-üttt .V 

8-3lrkei konusu ile her lurHl 
mr-.lzanokri lanitan -ıcrji ve fıurfar 
Uil7.culı:)vbilir, hu nnır̂ ta nt:£«^ltr, 
iatı> -yerleri va dt-poloT akabilir, 
işletebilir, dahih ve hnnci ticartlitti 
yapabilir. 

J4-Şût<t yukanda bclirulcnJ-:rden 
ba^ka islurlc de ugrj^msk istenç 
Suıayİ ve Ticaret H.ıkantılın>Jan i/İn 
almak kaydı ik bu \4kt\z itûgıi ede
bilir. 

YenJ 9fkB 
,Vjnaç Ve Kaan 
Mudde 3-

3<5ittet komıuı ile ilgili Pu«ri> 
ma için toekJi depotama. paketleme 
ve dağıtım Meri yjpmak. bunİM İçin 
BerekÜ ttwsler kunnak, isletmek, ki-
roJamtılc. kiraya vermek, faaliyet 
konum ile ilgili mamullerin teshir ve 
tettfi için sergiler, panayırLır, tefbir 
vc saoı yrrieri açmak, bu taaliyüflcr-
h? ilgili taahhAt, proje, mfifiviriik, or-
gonizaayoa hümctlcrindc tmJuunik. 
Kontuu JUr ilajU m^ızabr. Jww-

tejhiı jaJotıUn avnuk, Ulct-
kkaya vermek, kiniamub. de-

devretmek. 

(Devamı 67. Sayfada) 
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İZMİR ONBEŞINCİ NOTiŞRUĞI ^ * - » a f t - ^ ^ ^ : " ' " " ^ " flttrt^Q 
Gazi Bulvarı 1343 Sokak N!o:2/1 11 « / | * J 
Tel: 464 08 03 ÇANKAYA-İZM.lR . U W •» * * * 

g ^ ÖRNEKTİR 
1) Ali Şefik ABDÎOGLU - T.C. uyruklu, Yeni mahalle Coşkun Davulcu Sok. Np.HA TRABZON 

adresinde mukim. 
2) Necmi ABDÎOGLU - T.C. uyruklu, Yeni mahalle Coşkun Davulcu sok. no: 3/2 TRABZON adresinde 

mukim. 
3) özlem ABDÎOGLU - T.C. uyruklu, Yeni mahalle Coşkun Davulcu sok. no: 3/2 TRABZON adresinde 

mukim. 
4) Ayhan ÇÎÇEK - T.C. uyruklu, Boztepe mah.hastane cad.bozkent stesi G blok 1/3 TRABZON 

adresinde mukim 
5) Ayhan SARAÇ - T.C. uyruklu Yeni mah. l.sok no. 14 TRABZON adresinde mukim 
ŞİRKETİN UNVANI 
Madde 2-Şirket unvanı "AŞA MADENCİLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM OTELCİLİK 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir. 
AMAÇ VE KONU: 
Madde 3 - Şirketin amacı ve çalışma konulan şunlardır. 

a.) Her çeşit kömür, maden, cevher ve doğal gaz aramaları yapmak bulunan kömür, maden, 
cevher ve doğal gaz için yer altı ve yer üstü ocakları açmak tesisler kurmak işletmek kurulmuş 
işletmeleri kiralamak kiraya vermek yurt içinden ve yurt dışından kömür, maden, cevher ve 
doğal gaz ithal ve ihraç etmek her türlü eleme tesisleri kurmak, paketleme yapmak, toz 
kömürken pres yapmak. Bu işler için yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve satış temsilcilikleri 
açmak, açılmış tesislere ortak olmak. Söz konusu maddeleri yurt içinde ve yurt dışında 
pazarlamasını yapmak, 

b.) Seyahat acenteleri kurmak ve seyahat acenteliğinin gerektirdiği her türlü işleri ifa etmek. Şehir 
ve yöre turları veya yurtiçi turlar tertiplemek veya başka seyahat acenteleri tarafından 
tertiplenen bu nevi turların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlara ilişkin isim ve yer 
rezervasyonu yapmak. Her türlü turistik konaklama tesisleri, otel, motel, kamping, tatil köyü, 
pansiyon, gazino, lokanta, turistik eğlence tesisleri kurmak, inşa ettirmek, kiralamak, işletmek, 
işlemeciliğini üstlenmek, satın almak, kiraya vermek ortak olmak. Her türlü gemi ve yat 
işletmeciliği yapmak, gemilerin, limana yanaşma, limandan ayrılma, kumanya, rehberlik 
hizmetlerinde bulunmak, iç ve dış turizm alanlarında çalışmak ve özellikle turistik yat yatırımı 
yaparak yat turizmini geliştirmek, yat turizmi ile ilgili her nev'i turizm hizmetlerini ifa etmek. 
Yurt dışından veya yurt dışına kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup 
gezi, eğlence, spor kongre, konferans ve benzeri organizasyonları yapmak veya başka 
acenteler tarafından yapılan bu organizasyonların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlara 
ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak, amaç ve konusu ile ilgili taşımacılık ve kargo işleri 
yapmak. Ulaştırma araçları bulundurmak veya kullanmak, kiralamak, kara, hava, deniz 
araçları (Charter - Cruiser gibi) ile turist getirip götürme hizmetlerini ifa etmek, uçak 
kiralamak, ulaştırma araçları biletlerini satmak ve sattırmak, bu araçlarda isim ve yer 
rezervasyonu yapmak, (yerli ve yabancı kara, hava, demir ve deniz yollarına ait) Her nevi 
hatıra eşya, turistik eşya ve memleketin özelliklerini taşıyan eşyalar ile ziynet eşyaları, hah, 
kürk, kilim, deri ve deriden mamul eşya, bakır, pirinç, gümüş eşya ile turistik tanıtıcı yayınlar, 
kartpostallar ve benzeri eşyaların satışı. /") 

c.) Yurt içinde veya yurt dışında her türlü turistik yatırımlar olmak üzere, otel, motel/pcinsiyon, 
tatil köyü, kamping, kişilerin boş zamanlarını değerlendirmelerine yönelik eğitim/eğlence, 
dinlenme, sağlık, spor tesisleri, çocuk parkı, yiyecek ve içecek yerlerLmşaa etnĵ K, bunları 
ahara satmak, kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. Yurt içi veVûJtlpm'da sabit 
prefabrik bina, fabrika, liman, hava alanı, yol ve enerji üreten maddelejroürMrnV delönıu, 
depolama ve dağıtımına yönelik tesisler, sulama, içme suyu, kanal^as^b^^ıtrnâ^oğırima, 

- kalorifer, asansör tesisleri gibi her türlü yapılar, çimento, kireç, fayans,Ife^s^rarr^jkergsjp, 
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iidiiıiHaGJciC.-i, makine aıa^ ve ^reçicn i!e yedek parçalarının ciuhili affojwö ftlr.ıfff luraliVe 

kanalizasyon şebekeleri gibi altyapı inşaatları ve bunların taahhütleri olmak üzere, yurt içi ve 
yurt dışında her türlü inşaat, mühendislik, mimarlık hizmetleri yapmak ve yap-işlet modeline 
uygun olarak münferit ve toplu konut yapmak bu tür taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili 
ihaleler açmak açılmış olan ihalelere iştirak etmek ve müteahhitlik yapmak. 

d.) Yurt içi ve yurt dışı Kara, Deniz ve Hava her çeşit Yük ve Yolcu taşımacılığı yapmak bunun 
için gerekli nakliye araçları satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve bunların acenteliklerini 
yapmak. Başka firmalara acentelikler vermek. Bu işler için yurt içi ve yurt dışında şubeler 
açmak ve tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, kiralamak ve kiraya vermek. 

e.) Otomobil, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, römorkör, çekiciler, motosiklet, moblet ve 
bisiklet almak satmak ve otomobil galerisi açmak. Motorlu kara nakil vasıtaları, aksamı, 
komple motorları deniz ve hava vasıtaları ile benzin ve mazotla çalışan sabit motorlar, 
ulaştırma, bayındırlık ve liman tesislerine ait makineler, aletler ve avadanlıkları her türlü 
lastik ve elektrik motorları, otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, traktör, çekiciler 
ve yedek parçaları ile bunlara ait aksesuarlar, V kayışları, iç ve dış lastikler, yağ ve devir daim 

•-» pompalan, kara nakil vasıtalarına ait hava kompresörleri, filtreler, tüm rulmanlar, transmisyon 
milleri, kara, hava ve deniz araç, makinelerin montaj, bakım ve tamirini yapmak, servis 
istasyonları kurmak. Kendisine veya başkasına ait arsa üzerinde akaryakıt satış, depolama, 
servis ve yıkama, yağlama tesis ve istasyonları kurmak, başkalarından kiralamak. Otomobil, 
kamyon, otobüs v.s. için taşıt otoparkı kurmak. Otomotiv endüstrisi ile ilgili yedek parça satış 
merkezleri açmak, bu malzemelerin teminini sağlamak. Oto bakım-onanm hizmetleri için 
sanayi sitesi kurmak ve işletmek veya başkalarına kiralamak. Motorlu kara ve hava nakil 
vasıtalarıyla, traktör, bisiklet ve benzeri vasıtaların deniz, nehir ve göllerde kullanılan deniz 
nakil vasıtalarını, kara, hava ve deniz nakil vasıtalarının yedek parça ve aksesuarları ile zirai 
maksatlarda kullanılan tarım makine ve aletlerini ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını, 
otomotiv endüstrisine ilişkin sınai tesisler kurmak. Her çeşit motorlu taşıt lastiği bayilikleri 
almak, bayilik vermek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, bu konuda tesisler kurmak 
ve işletmek. Amaç ve konusu ile ilgili sigorta acenteliği yapmak. 

Yukarıda belirtilen işlerin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka 
uygun olarak gerçekleştirebilmesi için şirket: 
1) Şirket faaliyetleriyle ilgili olan ye bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, 

alameti farikaları, lisans ve imtiyazları, ticaret unvanlarını, resim ve modelleri iktisap eder, kullanıp 
satın alır veya satar, kiralar, kısmen veya tamamen devreder, kiraya verir, mevzuat hükümleri 
çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir. 

2) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren gerçek, merkezden veya yerinden yönetim esaslarına göre 
kurulmuş kamu tüzel kişileri ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği 
ölçüde ve her sıfatla alım, satım, kira istisna, komisyon, vekalet, hizmet, kefalet, müşavirlik, bayilik, 
mümessillik, acentelik, distribütörlük, müteahhitlik, transit ticaret yapabilir ve hukuka uygun her türlü 
sözleşmeleri akdedebilir. İç ve dış teknik yardım, know-how anlaşmaları yapabilir, patent, ihtira beratı 
gibi sınai haklar kazanabilir kiraya verebilir, kiralayabilir, ipotek veya rehin alabilir veya verebilir, satın 
alıp satabilir, devredebilir. 

3) Satış mağazası, merkez, teşhir yerleri, emtia depolama ve dağıtım tesisleri, satın alabilir, kiralayabilir 
kiraya verebilir, inşa ettirebilir, kısmen veya tamamen satıp devredebilir, başka kişi ve kuruluşlara rehiı 
ve ipotek verebilir. / 1 

4) Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan hakları, kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayri/menkullerir 
mülkiyet haklarını, gayri menkuller üzerinde inşaat, kaynak, intifa, sükna ve diğer irtifak pakları, gayr 
menkul mükellefiyeti, gayri menkuller üzerinde ipotek dahil rehin hakları ve diğe/lıyjıHakları, gayr 
menkul satış vaadi dahil bütün şahsi satış hakları kazanabilir, rehin ve ipotek alabiiirv^Sreömr^Bu ayn 
ve şahsi hakları devir ve ferağ edebilir, başkalarına tanıyabilir, sona erdirebiliOves^^yİWewterkiı 
ettirebilir. Bütün bu işlemleri aracılık yapmamak kaydıyla şirket leh ve aleyhindi yafaMurk \J^L 
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borçlanabilir, kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka, factoring, leasing ve fınans kuruluşlarıyla 
sözleşmeler akdedebilir, borçlarına karşılık mal ve emlakini rehin ve ipotek olarak gösterebilir, rehin 
veya ipotek alabilir, verebilir. 

6) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla, yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar 
kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini ve 
tahvillerini satın alabilir, satabilir. 

7) İştigal mevzuu sınırları içinde kalmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında her türlü mali, idari ve ticari 
tasarruf, her türlü taahhüt ve faaliyetlerde bulunabilir. 

8) Yurt içinde ve dışında şube, acente, distribütörlükler ve temsilcilikler açabilir, irtibat büroları kurabilir, 
yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilik, acentelik, bayilik ve distribütörlüklerini yapabilir, 
kendisi sahip olduğu bu gibi hakları başkalarına tanıyabilir, bayilik acentelik, distribütörlük ve 
temsilcilikler verebilir. 

Yukarıda gösterilenlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilmek istendiği 
takdirde, yönetim kurulu karar teklifi ve bu yolla genel kurulca karar alındıktan sonra gerekli prosedür 
tamamlanarak şirket dilediği işleri yapabilir. 
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ 
Madde 4 - Şirketin merkezi İZMİR ili, SEFERİHİSAR ilçesindedir. Adres Payamlı Galınos mevkii 
Seferihisar/İZMİR dir. adres değişikliğinde yeni Adres Ticaret Sicili'ne Tescil Ve Türkiye Ticaret Sicil 
gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi 
içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 
tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. 

ŞİRKETİN SÜRESİ 
Madde 5 - Şirketin süresi tescil ve ilanı tarihinden itibaren 99 (doksan dokuz) yıldır. 
ŞİRKETİN SERMAYESİ 

' Madde 6 - Şirketin sermayesi 500.- (beş yüz) YTL. kıymetinde 10.000 (on bin) hisseye ayrılmış olup 
V 5.000.000.-(beş milyon) YTL. dır. 
) Bu sermayenin, 

' 1- 9.600 hisseye isabet eden 4.800.000.-YTL Ali Şefik ABDİOĞLU 
2- 100 hisseye isabet eden 50.000.-YTL Özlem ABDİOĞLU 
3- 100 hisseye isabet eden 50.000.-YTL Ayhan SARAÇ 
4- 100 hisseye isabet eden 50.000.-YTL Necmi ABDİOĞLU 
5- 100 hisseye isabet eden 50.000.-YTL Ayhan ÇİÇEK 

ı tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin Vi'ü tescil tarihinden 
V . itibaren 1 ay içerisinde kalanı ise 31.12.2006 tarihinde ödenecektir, sermaye taahhüt borçlan ortaklar 

kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortaklann yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen 
tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır 

PAY SENETLERİ 
Madde 7 - Şirket nama yazılı hisse senetleri sahiplerinin adı soyadı ve adreslerini mevzuat uyarınca 
hissedarlar pay defterine kaydedeceklerdir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, şirkete karşı ancak pay 
defterine kayıtla hüküm ifade eder. Devir talebi yazılı olur. Yönetim kurulu devir talebini uygun gördüğü 
takdirde pay defterine yeni malik adına kaydı yapılır. Şirkete karşı ancak nama yazılı hisse sahipleri pay 
defterine kayıtlı bulunan kimseler ortak sıfatına haizdir. Devir talebi halinde şirket bir sebep 
göstermeksizin kayıttan imtina edebilir. Hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödeninceye kadar bunlar 
nama muharrer muvakkat ilmühaberle temsil olunurlar. Bakiye bedellerinin tediyesinden sonra &kej hisse 
senetlerini ihraç etmek suretiyle, muvakkat ilmühaberleri iptal eder. Muvakkat ilmühaberler/nama 
muharrer hisse senedi hükmünde olup şirket pay defterine malikleri namına kaydolunmrflî" 
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ / J?''hA ""% 
Madde 8 - Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hüjMtf^aıresirîde 
hissedarlar arasından seçilecek en az üç en çok beş üyeden oluşan bir yönetim kunilu | t i^^arIY5rütü|ün 
Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. / </J/> ( \ \ . J , , I ^ || 
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3) Ayhan ÇİÇEK 
Görev yapmak üzere 3 yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden 
seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler. 
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI 
Madde 9 - şirketin umumi sevk ve idaresi ile üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzamı Yönetim Kuruluna 
aittir. Yönetim Kurulu şirket adına şirketin konusuna dahil bütün iş ve muameleleri sevk, idare ve tanzime 
yetkilidir. Yönetim kurulu haiz olduğu bütün selahiyet, idare ve temsil selahiyetlerinin tamamını veya bir 
kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya müteaddit murahhas üyeye münferiden veya müştereken 
bırakılabileceği gibi, Yönetim Kurulu üyesi olmayan kimselerden tayin edeceği müdür veya müdürlere 
münferiden veya müştereken kullanmak üzere bırakabilir. Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama mezun 
ve selahiyetli kimseleri bu madde gereğince tespit eder, keyfiyet usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur. 
Şirket namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her nevi evrak ve sair sözleşmelerin 
geçerli olması, bunların şirketin unvanı altında, Yönetim Kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş 
kişilerce imzalanması şarttır. 
DENETÇİLER VE GÖREVLERİ 
Madde 10 - Genel kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için bir veya 
birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. İlk denetçi olarak T.C. uyruklu, 2 no.lu Erdoğdu 
mah. 3 no.lu 5 evler sokak no. 20 TRABZON adresinde mukim Mümin YENER 1 yıl için seçilmiştir. 
Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353 ve 357 nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla 
yükümlüdürler. 
GENEL KURUL 
Madde 1 1 -
a) Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu davette Türk Ticaret Kanununun 

355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır. 
b) Toplantı Vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en 

az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 
c) Rey verme ve vekil tayini ; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan 

hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar 
kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete 
hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların oylarını da kullanmaya 
yetkilidirler. 

d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı : Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 
369 uncu maddesinde yazılı hususlar görüşülerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve 
toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır. 

e) Toplantı yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinin bulunduğu şehrin veya Yönetim Kurulunun 
alacağı karar ile ortakların toplanabileceği idare merkezinin bulunduğu ilin dışında da elverişli merkez 
veya her hangi bir yerde toplanabilir. 

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI 
Madde 12 - Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin 
gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı 
tutanakları geçerli değildir. 
İLAN /->, 
Madde 13 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununu 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklyfcalnfıak 
şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır Mahallinde 
gazete yayınlanmadığı takdirde ilan ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak/Genel/ Korulun 
toplantıya çağrılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümlejr>gere&be/lan ve 
toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Serma^m^aî^Ürası veya 
tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. Maddelerindeki hükümler uygulanır/ M ' 
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ayının son günü sona erer. 
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI 
Madde 15 - Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi^iffifSt^BdeTîmf si W ayrılması 
zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar 
safı karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanununun Vergi Usul Kanununun ve sair 
Mali Kanunların hükümlerine uyulur. 
Yukandaki madde gereğince tespit olunacak safı kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra 
kalan miktardan: 
a) %5 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile, 
b) ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır. 
c) Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı 

ile en fazla %10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla %10'u da Şirketin Müdür, Memur ve 
Müstahdemlerine tahsis olunabilir. 

d) Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği 
gibi, dağıtılmayarak. Her hangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. 

e) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel 
Kurul tarafından tespit olunur. 

f) Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır. 
YEDEK AKÇE 
Madde 16 - Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K' nın 466 ve 467.maddeleri hükümleri 
uygulanır. 
KANUNİ HÜKÜMLER 
Madde 17 - İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun konuya ait 
hükümleri uygulanır. 
GEÇİCİ MADDELER 
Madde 1 - Şirketimiz ana sözleşmesinin 8' inci maddesi ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelerden 
Ali Şefik ABDİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. 
Şirketimiz ; Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şefik ABDİOĞLU' nun her hususta şirketin unvanı veya bunu 
belirten bir kaşe altında münferiden atacağı imzası ile en geniş şekilde şirketi temsil ve ilzam edilecektir. 

ALİ ŞEFİK ABDİOĞLU NECMİ ABDİOĞLU ÖZLEM ABDİOĞLU 

AYHAN ÇİÇEK AYHAN SARAÇ 
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(Bastarafı499 . Sayrıda) 
2-üenel Kurul Tutanaklarının 

imzalaııniASi için Divan Heyetine 
yetki verilmesine oybirliği ile kaıuı 

3-Şirkcl Hm sözleşmesinin 
6. maddesi olan "Sermaye" 
bölümünün tadili ile 1.000.000.-
YTL olan şirket sermayesinin 
14.000.000-YTL'sma çıkarılması
na ilişkin olarak hazırlanan tadil 
meini okundu, müzakere edildi ve 
ilgili sermaye artışının gerçek
leşmesine, arltınm sonrası şirket 
ana sözleşmesinin "Sermaye" 
bölümünün aşağıda yazılı olun şek
ilde oluşmasını oybirliği tle karar 
verildi. 

Yca! ••.!_•! 
Serma.1* 
Madde 6 

Şirketin sermayesi her biri 1-
.YTL. kıymetinde 14.000.000 aüet 
paya bölünmüş M.000.000.-
YTL.'den ibarettir. 

önceki ıcrmaycyi teşkil eden 
I.OOO.OOO.-YTL.'ltk. sermayenin 
utmamı ödenmiştir. Bu defi art-
ıııîlan 

13.000,000.-YTL'sının tamamı 
şirket hissedarları tarafından 
nakde» muvazaadan arı olarak ve 
tamamen taahhüt edilmiş olup, 
1/4 'Ü tescil tarihinden itibaren en 
geç üç ay iç'rt:!:, kslanı İse 
24/02/2009 Urlhine kad*ı 
ödenecektir. 

4.1yi dileklerle toplantıya son 
verildi. 

Komiser 
Arif GOldane imza 

Divan Başkan 
Mehmet Nuri Ersoy imza 

Oy Toplayın 
Ali Murol Ersoy imza 

Katip 
Mehmet Albaı imza 

Şirketin Unvanı: Ersoy Otelcilik 
İnşaat Ve Turizm İşletmeciliği 
Sanayi Ticarot Anonim Şirketi 

Şirketin Adresi: Kızıltoprak. 
Bkgdat Cad. Göksel İş Mı^kezi 
No:69/4 Kadıköy/İstanbul 

Ticaret Sicil Memuriugu:İstan
bul 501710/509292 

üsteki Seru~**->i. ;.^.-.*..r.™.-
YTL 

Şimdiki Sermayeli: 14.000.000-
YTL 

Oenel Kural T i r i l* 27.2.200f. 

Sermaye Artırımına İştirak 12den 
Pay Sahiplerinin 

Adı Soyadı/Unvanı: Al i Haydar 
Eooy 

Artırım önces i Pay Miktarı 
(YTL): 100.000 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTL):L400.00Q 

Taahhüt Ettİgl Pay Miktarı 
(YTL):1.3O0.00O 

Adı Soyadı/Unvanı .Mehmet 
NuriEraoy 

Artırım Öncesi P ı y Miktarı 
(YTL):2.5O0 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTU35.000 

Taahhüt Rttifii Pay Miktarı 
(YTL):32.SOO 

Adı Soyadı/Unvanı; Al i Murat 

Artırım Öncesi Pay Miktarı 
(YTL):2,500 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTL):35.000 

Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 
(YTL):32.500 

Adı Soyadı/Onvam:Voyag Tur
izm Otelcilik İşit. Ve inşaat San. 
Ve Tic. A.Ş. 

Artırım öncesi Pay Miktarı 
(YTL);495.000 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTL):6.930.000 

Taıhhflt Ettigİ Pny Miklan 
(YTL):6.435.0flU 

Adı Soyadı/Ünvant: Ersoy 
InsTurizm Ve Tic. Ltd. Şti. 

Artın m Öncesi Pay Miktarı 
(YTL):400.000 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTL):5.600.000 

Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 
(YTL):5.200.000 

Toplam: 
Artırım Öncesi Pay Miktarı 

(YTL):LOO0.0ÛO 
Artırım Sonrası Pay Miktarı 

(YTL): 14.000.000 
TaahhUt Bitiği Pay Miktarı 

(YTL):ı3.000.OO0 
Yukandeki Bi*~lkrin Dnftnıhığıı 

tasdik olunu; 

Ersoy Otelcilik İnşaat Ve Turtan 
İşletmeciliği Sanayi Ticaret Anon
im Şirketi 

Ali Haydar Ersoy imza 
Y,Kurulu Başkanı 

Mehmet Nuri Ersoy İmza 
Yün. Kur. Baş. Yard. 

Ali Murat Entoy imza 
Yön. Kurulu Üyesi 

Utanbul Ticaret 
Memurluğundan 

Ticaret On 
' V O Y A G TURtZM OTEL

CİLİK İŞLETMESİ VE 
[ iNŞAAT SANAYİ TİCARET 

ANONİM MKK.fc 11 ^ 

t i car i Merkezi: İstanbul 
Kadıköy Kızıltoprak Bağdat Cad. 
rr6k<!cllsMer:eziN:â9/3 

Ticari Merkezi ile sicil numarası 
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan 
Şirketin, 27.2.2006 tarihli 
olağanüstü, genel kurul kararının 
tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı 
istenmiş, olmakla, 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu lıukomlerinc uy
gun olarak ve memurluğumuzdaki 
vesikalara dayanılarak 28.2.2006 
tarihinde tescil edikiiğM İlan olunur. 

Voyag Turizm Otelcilik 
(ıletmeıi Ve İnşaat Sanayi 
Ticaret An anim Şlrkell'nla 
27.2.2006 Tarihinde Yapılan 
2006 Yılına Alt OlaJanÜıtfi 
Genel Kurul Toplantı Tutanağı 

Voyag Turizm Otelcilik 

İşletmCM ve İnşaat Sunayı Ticaret 
A.Ş.'nın, 2006 yılına ait 
Olağanüstü Genel Kuıul toplantısı, 
27.22.2006 talihinde, saat: 9.30'dc, 
Kızıltoprak Bağdat Cad. Göksel 1$ 
M«keıiNu:u9/3 Kadıköy/İstanbul 
adresinde Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı, İstanbul ti Sanayi ve Ticaret 
Müdürlüğü'nön, 24,2.200o tarih 
ve 8252 sayılı yazısı ile 
görevlendirilen Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Komiseri Arif Gülriane 
gözetiminde yapılmıştır. 

Haziıun cetvelinin tetkikinden, 
şirketin toplam 3.005,000.-
YTL'lık sermayesine tokabül eden 
3.005.000 adet hissenin tamamının 
asaleten toplantıda temsil 
edildiğinin ve böylece gerek kanun 
ve ge.'+se " *na«Öz1*$ır.ede 
öngöiüloı «.agn-İ '">planlı nisabının 
mevcut olduğunun anlaşılması üz
erine toplantı Mehmet Nuri Ersoy 
tarafından açılarak gündemin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

] - Divan BaşkanlıgTna Mehmet 
Nuri Er&oy'un, Oy Toplayıcılığına 
Ali Murat Brsoy'un ve Katipliğe 
ise Mehmet Albas'm seçilmelerine 
oybirliği ile karar verildi. 

2-OencJ Kurul Tutanaklarının 
imzalanma*! için Divan Heyetine 
yetki verilmesine oybirliği ile karar 
verildi. 

3 -Ş î -M . v ı • « f i ' l e f t ^ i * ^ 
6-maddcû c'tif "Sermaye'* 
bölümünün tadili ile 3.005.000.-
YTL olan şirket »emayesinin 
9.000.000.-YTL*sına çıkarılmasına 
ilişkin olarak hazırlanan tadil metni 
okundu, müzakere ©dildi ve ilgili 
sermaye artışının gerçekleşmesine, 
arıtırım sonrası şirket ana sö
zleşmesinin "Sermaye** bölümünün 
aşağıda yazılı olan şekilde oluş
masına oybirliği ile karar verildi. 

YenlŞrklI 

Şirketin sormıycıi her biri 1-
.YTL. kıymetinde 9.0O0.00Û adet 
paya botünmus 9.000.000.-
YTL'den ibarettir. 

Önceki sermayeyi teşkil eden 
3.005.000.-YİL.'Iık sermayenin 
tamamı Ödenmiştir. 

Bu defa arttirıla* 5.995.000.-
YTL/sı.-.-; ü n u ı ı »irisi Wss iU-
lan tarafından nakden muvazaadan 
arı utarak VB tamamen taahhül 
edilmiş olup, 1/4 Ü .tescil tarihinden 
itibaren en gen öç ay i.tndc, kalanı 
ise 

4.1yi dileklerle toplantıya 
verildi. 

Komiser 
Arif OÛIdane İmza 

Divan Başkam 
Mehmet Nuri Ersoy İı 

Oy Toplayıcı 
Ali Murat Ersoy imza 

Katip 
Mehmet Albaş iı 

Şiıkctin Unvanı: Voyag Turizm 
Otelcilik l;lelmcsi Ve İnşaat 
Suniyi Ticaret Anonim Şirketi 

Şirketin Adresi: Kızıltoprak, 
Bsgdıt Cad. -Göksel 1; 
Merkezi.No:69/3 Kadıköy/İstanbul 

Ticaret Sicil Memurluğu; tstın-
bul425687/3732ü9 

Önceki Sermayesi: 3.005.00O.-
YTL -

Şimdiki Sermayesi; 9.000.000.-
YTL 

Genel Kurul Tarihi: 27.2.2006 

Sermaye Artırımına İştirak Eden 
Pay Sahiplerinin 

rssr-^r. : • -•—•'/•-*. 

*ıîı Suyadı/ÜnvanıMchmet 
r'ari Enny 

Artırım Öncesi Pay Miktarı 
(YTL): 1.502.386.88 

Artırım Sonran Pay Miktarı 
(YTL): 4.499.850 

Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 
(YTL):2-997.463, 12 

Adı Soyıdı/OnvanuAli Murat 
Eraoy 

Artının Öncesi Pay Miktarı 
(YTL):l.5Q2.38o,R!l 

Artınro Sonrası Pay Miklan 
(YTL):4.499.850 

Taahhüt Etliği Pay Miktarı 
(YTL):2.997.463,12 

Adı S<ıyadı/Ünvanı:Mehmet Al-
l-rıs 

Arlınrn öncesi Pay Miktarı 
(YTL):76,OÜ 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTL): 100 

Taahhüt Etliği Pay Miktarı 
(YTL):24, 00 

Adı Soyadı/t)nvanı:Ets Ersuy 
Turistik Ser A.Ş 

Artırım Öncesi Pny Miktarı 
(YTL):75.12 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTL): 100 

Taahhül Ettiği Pay Miktarı 
(YTL):24.8R 

Adı Sovodı/ÜnvBtıı.Eraoy Turis
tik Ser Paz. A.Ş. 

Artırım Öncesi Pay Miktarı 
(YTL):75.İ2 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTL): 100 • 

Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 
(YTL):24,fWt 

Toplam; 
Aftirıın Öncesi Poy W ! : . : J I 

(YTL). 3.005.000,00 
Arttırım Sonrası Pay Miktar 

(YTL): 9.00U.OOÛ 
Taahhüt • Ettiği Pay Miktarı 

(YTL);.V995 000 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu 
tasdik olunur 

Voyag Turizm Otelcilik 
İşletmesi Ve İnşaat Sanayi Ticaret 
Anonim Şirketi 

A.Murat Ersoy imza 
Y.Kurulu Başkanı 

M, Nuri Eraoy imza 
Y5n. Kur. Baş.Yard. 

Mehmet Albaı, imza 
Yftn.Kıınılu Üyesi 

İstanbul Ticaret Sicili 
McınurlugııntUn 

Eski Ticaret Unvanı 
MEGA TEMİZLİK 

GÜVENLİK SİSTEMLERİ . 
VE YÖNETİM YEMEK 

HİZMETLERİ TİCARET 
LtMİTED ŞİRKETİ 

Yeni Ticaret Unvanı 
MEGA TURİZM NAKLİYAT 
TEMİZLİK İNŞAAT GIDA 

SANAYİ VE TİCARET 
LtMİTED ŞİRKETİ 

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal 
Orhanicpe M ah. Bağdat Cad. 
KnmilSnk. No~7 

Ticari Merkezi ilerici! numarası 
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan 
Şirketin Kartal 2. noterliğinden 
24.2.2006 tarih ve 7094 » y i ile on
aylı ortaklar kurulu kararının tescil 
ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm
lerine uygun olarak ve memurtuğu
muzdaki vesikaları dayanılarak 
28.2.2006 tarihinde tescil edildiği 

Ana Sözleşme Değişikliği 

McBa Temizlik Güvenlik Sis
temleri Ve Yönetim Yemdi 
Hizmetleri T*.t,sm*t Limited *,w^ 
keli 

Karar No: 6 
Karar Tarihi: 23/02/2006 
Toplantıya Katılanlar; Kanım 

CÜrebnL Mustafa Kocabaş 

Şirket ortakları şirket 
merkelinde toplanarak aşağıdaki 
hususları karar altına almışlardır. 

1.Şirket ana sözleşmesinin On-
van Konu başlıklı 2. maddesi ile 
Amaç ve Konu başlıklı 3. mad
desinin aşağıda belirtildiği gibi 
tadil edilmesine oybirliği ile karar 
verilmiştir. 

Yani Şekil 
Üııvan 
Madde (1) 

Şirketin unvanı Mcga Turizm 
Nakliyat Temizlik İnşaat Gıda 
Sanayi Ve Ticaret Limited Şu> 
keti'dir. 

Yem /eki) 
Amaç Ve Konu 
Madde (3) 

şirketin amaç vt konusu ballıca 
şunlardır 

1. Yurt içinde ve yurt dışında 
turistik amaçlı geziler ve turlar 
düzenlemek. Yerli ve yabancı tur
istlerin yurt içinde ve yurt dışında 
konaklama, leyahaı taşıma, rehber
lik hizmetlerini yürütmek. 

2. Her türlü seyahat acenteleri 
kurmak, kurulmuş acentelere ortak 

3. Uçak. otobüs, gemi gibi tüm 
ulaşım araçları için her turlu bileti 
satmak ve bu maksatla bilet satış 
yerleri açmak. 

(»* S01 Sayfada) 
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(BaçEarafı 498. Sayfada) 
çıkarılmasında» somı kalan inik-
taıdır. Kanuni yedek akçe ayrıldık-
tsn sonra kulan miktar ortaklar ku
rul uncu alınacak kararı göre 
hissedarlara hisseleri oranında 
dağUıhr.Ödcnmtş sermayenin %5'i 
nİsbeunde ilk temettü aynlır. 

Kanuni Hükümler 
Madde: 13 

Bu anas&zleşmedc bulunmayan 
hususlar hakkında T.T.JC Hüküm
leri uygulanır. 

Kurucular 
Müniir Karagözlü imza 
Abdulkndir Gimdoğdu imza 
Nccai Durası imza 

(VA)(2/113696) 

İstanbul Ticaret Sicili 
Memurlusundan 

SicU Numarası: 5801Ö3 -
5276B5 

Ticaret Onvanı 
ALTİM PLASTİK 

AMBALAJ VAKUM 
SANAYİ VE TİCARET 

^ LİMİTED ŞİRKETİ 

\ ıtırl İkametgahı; İstanbul 
Kağıthane Emniyetevleri Mıh. Ya
maç Sok, No:32 

TL*;MB.;« i ile sitil 
va unvanı yukarıda yazıtı ve 
:8.2.2006 tarihinden beri kuralmış 
<•hin limjtcd fjrkctin Beyoğlu 
40.nolerliğince 27.2.2006 tarih 
9f.75 sayı ile düzenlenen e u s 
mukavelelinin tescil ve İlanı isten
miş, aynı noterliğin aynı tarih £676 
sayı Üe onaylı imza beyannamesi 
memuriyetimize verilmiş olmakla, 
5762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine uygun olarak ve 
memurfuğumuzdaki vesikalara 
dayanılarak 28.2.2006 tarihinde 
tescil edildiği ilan olunur. 

Allım Plaıtlk Ambalaj Vakum 
Sanayi Ve Tkaret Limited Şir
keti Aıa Sdzlesmeıl 

Kuruluş: 
Madde 1 

Aşağıda adlan, soyadları, uyruk 
ve ikametgahları yazılı kurucular 
"«wındt bir limiu-d şirket kurul-

İstanbul, ûayrellepe Mahallesi, Sü-
leymnnbey Sokak, No;28 D:9 
Beş kloş/İstanbul 

2- Tolga Timuroglu T.C. uyruk
lu, İstanbul, Fulya Mahallesi, 
Akıncı Bayın Sokak, No: 13 D; 11 
Şişli/İstanbul 

Unvanı: 
Madde 2-

Şirkelio unvanı: "Altim Plastik 
Ambalaj Vakum Sanayi Ve Ticaret 

. Limited Şiriccti"dir. 

Amaç Ve Konusu,* 
Madde 3< 

Şirketi D amaç ve konusu 
şöyledir: 

] • Kimya sanayinde kullanılan 
her nevi müstahzar ve müstshsal-

lan, her türlü plastik esaslı ma
muller ve plastik hammaddeleri, 
plastik katkı maddeleri, otomotiv 
yan sanayinde kullanılan plastik 
hammadde ve malzemeleri, kablo, 
profil, boru, oyuncak, suni deri 
sanayilerinde ve ayakkabı yan 
sanayinde kullanılan plastik katkı 
maddeleri. PVC makina kalıpların
da, ambalaj ve inşaat sanayilerinde 
kullanılın silikon plastik maddeler, 
yer karoları üretiminde kullanılan 
plaj tik esaslı ham vcyı yardımcı 
maddeleri, teki t i î, deri sanayinde 
kullanılan kimyasal ham ve 
yardıma maddeleri ile yukarıda 
sayılı gelen alanlardı kullanılan 
her cesit boya, kimyevi madde, or
ganik ve inorganik pigmentler sen
tetik reçineler, her çeşit kimyevi ve 
plastik esaslı malzemeyi ir.ıal et
mek, eltirmck, almak, atmak, itha
latı ve ihracatını yapmak, 

2* Her türlü plastikten mamul ve 
yan mamuller fcerine yazı yak
mak, sekil değişiklikleri yapma, 
plastik mamulleri valcumlamak 
veya vakumlamı yöntemiyle sekil 
değişiklikleri yapmak, en ve boy
larını büyütmek, küçültmek, ilavel
er yapmak veya var o)an ilaveleri 
çıkarmak,- bu şekliyle almak, sat
mak, imal etmek, ithalatı ve ihra
catını yapmak. 

3- Her türlü plastik eşyaların 
altınını, salimini, imalatını, ithalat 
ve İhncaurtı japmakı 

4- Her türlü plastik vs yan ürün
lerinden ambalaj malzemeleri 
poşet, torba jelatin; plastik bardak, 
plastik ' tabak, plastik şıklıma 
kaplan, plastik Çatal, kısık, bıçak, 
plastik oyuncak gibi plastik ham
maddesinden yapılan her türlü 
p| ıstık araç ve gereç yan sanayi 
Ürünlerinin imalatını yapmak, yap
tırmak, atım saıımmı yapmak, İtha
latı ve ihracatını yapmak, 

5- Şirket konulan ile ilgili her 
türlü plastik, ambalaj ve vakum 
makinelerinin ve bunların yedek 
aksamlarının alımı, lalımı, İthali, 
ihracı ve dahili ticaretini yapmak. 

6- Konusu ile ilgili olarak özel 
antrepo işletmeciliği yapmak, 

7- Faaliyet konusu ile ilgili her 
türlü mamut ve yan mamut mad
delerin İthalat ve ihracatını yıtp-
mak, 

J-- 3irî;cî Y~r.'i.?i İîc ilgili (&nı!:;. 

a) Konıuu ile ilgili olarak know-
how,İ2in, mh^atname.thlara hak
larını lisan/ vr. İmtiyazları.potcnt-
Jeri.ielİf- hııkları.alameti 
farika.teknik yardım,ruh sat,mar-
ka.işlclme hakkı ve isletme imtiya
zları ve bunlar gibi her türlü gayri 
maddi haklan ihtisas ve iktisap 
edebilir.kullanabilir, devir alabilir, 
devredebil ir,flçüocil şuh ıslara kıs
men yada tamamen kiralayabilir, 
teminat olarak gösterebilir ve sair 
hukuki tasarruflarda bulunabilir, 
Bu maddede sayıla gelen hak ve 
kıymetleri kendt adına tescilini 
yaptırabilir, 

b) Konusu ile ilgili isler için ya-. 
li veya yabancı hakikî ve hükmi 
şahıslarla h a türlü ortaklıklar testi 
edebilir, kurulmuş, ortaklıklara, işti
rak edebilir, bunları devralabilir 

devredebilir, kurulmuş ortaklıklar
dan çeiılcbilir.ayr.ı mevzuu ilcişıi-
Hal eden şirketlerin hisse ve intifa 
senetlerini ve tahvillerim aracılık 
yanmamak kaydı ile satın alabilir, 
satsbilir. 

c) Yurt içi ve yurt dışında, 
mevzuat çerçevesinde basın, radyo 
ve diğer araçlardan yararlanarak 
şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilan 
ve reklamları yapabilir, 

d) Konusu ile İlgili yerli ve ya
bancı kredi kurumlarından kredi al
abilir, kredinin alınmasını gerçek
leştirebilmek için gerektiğinde 
kendisine ait veya üçüncü şahıs
ların menkul ve gayrimenkul mal
ları tfrerinde kredi kurumlan lehine 
ipotek verebilir, tesis edilmiş 
ipolekkri kaldırabilir, * 

e) Konusu ile ilgili gayri-
menkuller iktisap etmek, devir ve 
ferağ etmek, kiralamak, kiraya ver
mek, gayrimenkul I er üzerinde in
tifa, irtifak, sükna, gayrimenkul 
mükellefiyeti, kat mülkiyeti, ipotek 
ve kat irtifakı tesis ermek, fabrika, 
tesis ve idare tnnelan inşa etmek. 

f) Yurt içinde ve yurt dışında 
komisyonculuk temsilcilik bayilik 
anlaşmalar ve ticari sınai nitelikli 
sözleşmeler yapabilir. 

g) Şirket <iıf ilişkilerinin gereği 
olarak yurt içinde ve dışında 
mağaza, teshir yen, d«po açabilir. 

Şirketi* Merkezli 
Madde 4 

Sirkelin merkezi İstanbul ili 
.Kağıthane ilçesindedir. Adresi; 
Emniyet Evleri Mahallesi, Yamaç 
Sokak No:32 Mir. Adres derişik
liğinde yeni adres ticaret siciline 
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetende İlan ettirilir. 

Tescil ve ilan edilmiş adresinden 
Ayrılımı olmasına rağmen yeni 
adresini süreri içinde tescil et
tirmemiş şirket için btı durum fesih 
sebebi sayılır. 

Tescil ve İlan edilmiş, adrese 
yapılan tebligat şirkete yıpılmış 
sayılır. Şirket Sanayi ve Ticarel 
Bakınlığı'na bilgi vermek şartıyla 
yurt içinde ve dışında şubeler aça
bilir. 

Sflre; 
Madde 5-

Şirketin siıresİ ana sözlfeşmesı .in 
tescil ve İlan edildiği lariîıten başla-
inak üzere (99] duksanduku?. yıldır. 

$İrketİn sermayesi 2.000 paya 
ayrılmış JÛ.OOO.OO.fEllibin) 
YTL'dir. Sermaye ortaklar larafin-

1.000 pay karşılığı 25 000.00.-
(Yirmibeçbin) Y.T.L'n Ali Al
tanoglu 

1.000 pty kırtılığı 25.000.00.-
(Yirmibeşbin) Y.T.Lİ'sı Tolga 
Timuroglu 

seklinde muvazaadan ari olarak 
tamamen taahhüt edilmiştir. Ser
mayenin 1/4'û şirketin kurulusu
nun tescili tarihinden itibaren en 

geç üç ey içerisinde, Manı 
31/12/2006 tarihinde ödenecektir. 
Ru husus »t kj ilanlar ana sözleş
menin ilnn maddesi uyarınca 
yapılır. 

İfan: 
Madde 7-

5 irk de ait ilanlar Töık Ticaret 
Kanunu'nun 37. maddesi hüküm
leri saklı kalmak şartıyla şirket 
merkezinin bulunduğu yerde en DZ 
bir gazele ile asgari 7 gün evvel 
yapılır, 

Şirketin İdaresi: 
Madde B-

Şİrkelin isleri ve muameleleri or
taklar kurulu jırafmda'i s^"Wk 
bir vcyı birkaç müdür tarafında). 
yürütülür. İlk 10 yıl için Ali Al-
tlnoglu ve Tolga Timuroglu 
müştereken müdür olarak 
seçilmişi irİcf. 

Temsil: 
Madde 9-

Sirkeli müdürler temsil eder, şir
keti ilzam edecek imzalar ortaklar 
kurulunca tespit, tescil ve İlan ol
unur. 

flk 10 yıl için Ali Altanoglu ve 
Tolga Tirouroğlu'nun şirket kasesi 
altında atacağı müşterek imzalar ile 
sirkeli her hususta en geni; bir sak
ilde temsil ve ilzam edilir. 

Hesap Pfioerul: 
Madde 10-

Şirkeiİn hesap yılı. Ocak ayının 
birinci gönü baslar ve Aralık ayının 
31 .günü sona erer.' Yalnız ilk 
hesap, yılı şirketin kesin olarak ku
rulduğu tarihten başlayarak Aralık 
ayının sonuncu günü biter. 

Kar'u Dağıtımı: 
Madde 11-

Şirketin lafi kan yapılmış her 
çeşit mısra flınn çıkan İma undan 
sonra kalan miktandır.Safl kardan 
her sene evvela %S i h tiyi t akçeni 
ayrılır, Kalan hissedarları Ödenmiş, 
sermayeleri Ü2erİnden hisseleri 
oranında dağıtılır. Kar'a iştirak 
edenlere ve hissedarlara dağıtıl
ması kararlaştırılan miktardan Türk 
Ticaret Kanunu'nun 466. mad
desinin' 2, fıkrasının 3 numaralı 
bendi gereğince t t lû ayrılarak 
umumi yedi* akçeye eklenir. 

Kardan bir kısmının hissedarlara 
dağıtılması ve şirket adına 
işletilricsi vcyı memurlara, 
hiziı.fiîlilere ikramiye olarak ver
ilmesi gibi karar şirket ser
mayesinin en az %51!mi lemril 
eden hissedarlarının kararına 
bağlıdır. 

İhtiyat Akçesi: 
Madde 12 

İhtiyat akçesi şirket ser
mayesinin %20*ıine çıkıncaya 
kadar ayrılır'. Bu miktarın azalması 
halinde yeniden ihtiyat akçesi 
ayrılmasına devam olunur, Kanuni 
ve ihtiyın ihtiyat akçeleri ilk kınun 
ve anı sözleşme hükümlerine göre 
ayrılması gereken miktar safi kar
dan ayrılmadıkça hissedarlara kar . 
dağıtılamaz. 

Kanuni Hükümler: 
Madde 13-

Bu anı sizleşmede bulunmaya 
hususlar hakkında Türk Ticaret Ka 
nunu\hükümleri uygulanır. 

Kurucular 
Ortak 
Ali Altanoglu İmza 
Ortak 
Tolga Timuroglu imza 

S T A T Ü TADİLLERİ 

İstanbul Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Sicil Numarası: 561710 -
509192 ^ ^ 

jSrfinrti O n v a n ı ^ i ^ 
S ERSOY OTELCİLİK ^ \ 
f İNŞAAT VE TURİZM \ 
% İŞLETMECİLİĞİ ANONİM f 

ŞİRKETİ ^ & 

Ticari Merkezi: İstanbul 
Kadıköy Kızılioprak Bağdat Cad. 
No:69/8 Kıt:4 

Tica.i Merl ia ile biçil numarası 
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan 
Şirketin 27.2.2006 tarihli 
olijanüMü genel kurul kararının 
tescil ve ilanı, pııy cetvelinin ilanı 
istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu. hÜkUmlerİM uy
gun olarak ve memuriugümıizdaki 
vesikalara dayanılarak 28.2.20Od 
tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

Enoy Otelcilik İnşaat Ve Tur
izm İşletmeciliği Anonim Şir
ketimin 27.2.2006 Tarihinde 
Yapılan. 2006. Yılına Ait 
Olağanüstü Genel Kurul Toplan
tı Tutanağı 

Voyag Turizm Otelcilik 
İşletmesi ve İnşaat Sanayi Ticaret 
A.S.'nin, 2006 yılını ait 
Olağanüstü Genel Kımıl toplantısı 
27.2.2006 ıırihinde. Saat: 
10.00'de, Kızıltoprak Bağdat Cad. 
GAkıol İş Merkezi No.69/3 
Kadıköy/İstanbul adresinde Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul li 
Sanayi ve Ticaret MildürlÜğil'nÖn 

M.2.2p06 iarih \>. t-J3 sayın 
yazısı [le görevlendirilen Sanayi ve 
Ticaret;. Bakan ığı Komiseıi Arif 
Oüldane gözetiminde yapılmıştır. 

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, 
şirketin lop I Hm 100Û0Û0.-
YTL'lık sermayesine tekabül eden 
] 0ÛÜ.UO0 adet hissetim tumanımın 
asaleten toplantıda temsil 
edildiğinin ve böylece gerek kanun ' 
ve gerekse aDasÖzJeşmede 
öngörülen asgari toplanu nisabının 
mevcut olduğunun anlaşılman üz
erine toplanu Mehmet Nuri Ersoy 
tarafından açılarak g tindenim 
gürüşülrnesine geçilmiştir. 

1- Divan Başkanhğt'na Mehmet 
Nuri Ersoy'un, ö y Toplayıcılığına 
Ali Murat Ersoy'un ve Katipliğe 
ise Mehmet Albaş'ın seçilmelerine 

.oybirliği üe karar verildi. 

(De- 500 Sayfada) 
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(Bııştarafı 4 9 9 . Sayfada) 
2-Ocnel kurut Tuıon.kl.nmn 

imzalanmadı için Divan Heyetine 
yetki verilmesine oybirliği ile karar 
verildi. 

3-Şirkel ana sözleşmesinin 
fi maddesi olan '"Sermaye" 
bölümünün ladiii ile 1 000.000-
YTL olan şirket sermayesinin 
1 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . - Y T L ' S I M çıkarılması
na ilişkin olarak hazırlanan tadil 
metni okundu, müzakere edildi ve 
ilgili sermaye arlısının gerçek
leşmesine, arıtırım sonrası şirket 
ana sözleşmesinin '"Sermaye" 
bölümünün aşağıda yazılı olan şek
ilde oluşmasına oybirliği ile karar 
verildi. 

Yen!?: ! - ! 
Stîrnıa) i 
M ı d d c 6 

Şirketin sermayesi her biri I-
YTL. kıymetinde H.000.0O0 adet 

paya bölünmüş 14 000.000.-
VTL-'dcn İbarettir. 

Önceki sermayeyi teşkil eden 
l.OOO.OOO.-YTU'lık sermayenin 
tamamı ödenmiştir. Bu defa srt-
lırîluo 

IJ.OOO.OOO.-YTL'ıınm tamamı 
Şirket hissedarları tarafından 
nakden muvazaadan ari olarak ve 
tamamen taahhüt edilmiş olup, 
l/4'ü tescil tarihinden itibaren en 
geç üç ay içinde. k-lanı ise 
:4mVim Urilıine kmİL, 
ödenecektir. 

Şirketin Unvanı: Eraoy Otelcilik 
İnşaat Ve Turizm İşletmeciliği 
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 

Şirketin Adresi: Kızıltuprak, 
Bağdat Cad. Göksel iş Merkezi 
Ne:69/4 Kadıköy/İstanbul 

Ticaret Sicil Memurluğu:lstan-
bul 561710/509292 

önceki r,enı;ü>kdi. .̂u .̂*>.r.ûû.-
YTL < 

Şimdiki Şermayeih 14.O00.0OC.-
YTL 

Genci Kuru! Tarihi-. 27.2.200li 

Sermaye Artırımına İştirak Eden 

Adı Soyadı/Onvanı:Ali Haydar 
Ersoy 

Artırım önces i Pay • M i klan 
(YTL): 100.000 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTL): 1.400.000 

Taahhüt Etliği Pay Miktarı 
(YTL):l.J0O.OOO 

Adı SoysdıA)nvanı:Mehnıet 
Kuri Ersoy 

Artırım önces i Pay Miktarı 
(YTL):2.500 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
<YTL):35.0OO 

Taahhûı Elliği Pay Miktarı 
(YTL):U.SU0 

Adı Soyadl'ÜnvsnııAli Murat 
Ersoy 

Artırım öncesi Pay Miktarı 
(YTL):2.5(>0 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTL):J5.000 

Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 
(YTL):32.SOO 

Adı Soyadı/Ünvanı:Voyag Tur
izm Otelcilik IsIt. Ve İnsani San. 
Ve Tic. A.Ş. 

Artırım öncesi Pay Miktarı 
(YTL):495.000 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTL):6.9J0.0O0 

Taahhüt Erliği Pay Miktan 
(YTL);6 435.0OU 

Adı Soyadı/Unvanı.Ersoy 
Ins.Turizm Ve Tic. Ltd. Şii. 

Artırım öncesi Pay Miktarı 
(YTL):400,000 . 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTL):5.60O.00O 

Taahhül Eniği Pay Miktarı 
(YTL):5.2OO.0O0 

Toplam: 
Artırım Öncesi Pay Miktarı 

(YTL):1.0OO.0O0 
Artırım Sonrası Pay Miktarı 

(YTL): 14.000.000 
Taahhüt Elliği Pay Miktarı 

(YTL):l3.000.OO0 
Yukarıdaki BİJcilerin Doğruluğu 

tasdik olıınuı 

4.tyl dileklerle toplantıya son 

Komiser 
Arif Güldaııe imza 

Divan Bifknn 
M etime. Nuri Ersoy imza 

Oy Toplayıcı 
Ali Murat Ersoy imza 

Katip 
Mehmet Albaş imza 

Ersoy Otelcttifc Jnyut Ve Turttm 
İşletmeciliği Sanayi Ticaret Anon
im Şirketi 

Ali Haydar Ersoy imza 
Y. Kurulu Balkanı 

Mehmet Nuri Ersoy i m a 
Yön. Kur. B « . Yard. 

Ali Murat Enoy i m » 
Yön. Kurulu Üyesi 

(5/AX2/U5658) 

l u a n b . l Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Sitil Numaran: 425687 -
37326» 

Ticaret Unvanı 
VOYAG TURİZM OTEL
CİLİK İŞLETMESİ VE 

İNŞAAT SANAYİ TİCARET 
ANONİM tyİKKjcıi 

Tiearl Merkezi: İstanbul 
Kadıköy K.ızıltoprak Bağdat Cad. 
üaksol İS Metisti N : 6 M 

Ticari Merkezi ile sicil numarası 
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan 
Şirketin. 27.2.2006 tarihli 
olağanüstü genel kurul kararının 
tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı 
istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine uy
gun olarak va memurluğumuzdaki 
vesikaları dayanılarak 28.2.2006 
tarihinde tescil edildiği İlan olunur. 

Voyag Turlun Otelcilik 
İsletmesi Ve inşaat Sanayi 
Ticaret Anonim Şlrketl'uln 
27.2.2016 Tarihl ide Yapılan 
2006 Yı l ı .a Atı OUğanOlta 
Çene! Kurul Toplantı Tutanağı 

Voyag Turizm Otelcilik 

İşletmesi ve İnşaat Sanayi Ticaret 
AŞ.'ııiıı, 2006 yılma aiı 
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 
27.22 2006 tarihinde, saat: 9.30'ri:, 
KıztltoprHk Dağda! Cad. Göksel I; 
Mctkczi No:COT Kadıkay/lstaııbul 
adresinde Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı, istanbul tt Sanayi ve Ticaret 
Müdtlrlilğu'nün, 24,2.2006 tarih 
ve 8252 sayılı yazısı ile 
görevlendirilen Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Komiseri Anf Gütdanc 
gözetiminde yapılmıştır. 

Hazinin cetvelinin tetkikinden, 
;iıkelin toplam 3.005.000.-
YTL'lık sermayesine tekabül eden 
3.005.000 adet hissenin tamamımı! 
asaleten toplantıda temsil 
edildiğinin ve böylece gerek kanun 
ve £e: ıksc ' «nasozh-şmede 
öngöıülcıı aiga-. îıplanlı nisabının 
mevcut olduğunun anlaşılması Öz
erine loplanU Mehmet Nuri Ersoy 
tarafından açılarak gündemin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

1- Divan Başkanlığı'nı Mehmet 
Nuri Ersoy* un, Oy Toplayıcılığına 
Ali Murat Ersoy'un va Katipliğe 
ise Mehmet Albaş'ın seçilmelerine 
oybirliği ile karar verildi 

2-Genel. Kurut Tutanaklarının 
imzalanması için Divan Heyetine 
yetki verilmesine oybirliği ile karar 
verildi. 

3-Şirkrt an'i sözleşmesinin 
6.maddesi ulûıı "Sermaye" 
bölümünün tartılı ile .1.005.000.-
YTL olan şirket sen.ıaycsinin 
y.OOO.OOO.-YTL'sın» çıkarılmasına 
ilişkin olarak hazırlanın tadil metni 
okundu, müzakere edildi ve ilgili 
sermaye artısının gerçekleşmesine, 
arttırım sonrası şirket ana sö
zleşmesinin "Sermaye" bölümünün 
aşağıda yazılı olan şekilde oluş-
rrıaıma oybirliği ile kırar verildi. 

Yeni Sekil 

Şirketin sermayesi her biri I-
.YTL. kıymetinde 9.OO0.OO0 adet 
paya bölünmüş 9.OO0.0O0.-
YTL.'den ibarettir. 

önceki sermayeyi leşkll eden 
3,005.OO0.-YTL.'lık sermayenin 
tamamı ödenmiştir. 

Bu defa «rttırılan 5.995.000-
YTL'sıöuı tamamı şirkcl lifeiılaı-
lan tarafından nakden muvazaadan 
ari olarak ve tamamen .taahhüt 
edilmiş olup, I/4'ü tescil tarihinden 
itibaren en geç üç ay iı.ind-', kalanı 

24/02/2009 tarihine kadaı 
ödenecektir. 

4.1yi dileklerle toplantıyı son 
verildi. 

Komiser 
Arif Güldanc imza 

Divan Başkanı 
Mehmet Nuri Ersoy imza. 

Oy Toplayıcı 
Ali Murat Ersoy imza 

Katip 
Mehmet Albaş imza 

Sirkelin Unvanı: Voyag Turizm 
Utclcilık Ijleuııesi Ve İnsanı 
Suniyi Tıcarel Anonim Şııketı 

şirketin- Adresi: . Kızıltoprak, 
Dağdal Cad. Göksel İş 
Merkezi.N'o:69/3 Kadıköy/lslanbut 

Ticaret Sicil Memurluğu: tstan-
hul 425687/373269 

Önceki Sermayesi: 3.005.000.-
YTI. 

Şimdiki Sermayesi: 9.000.000.-
YTL 

Genel Kurul Tarihi: 27.2.2006 

Sermaye Artırımına İştirak Eden 
Pay Sahiplerinin 

A,|, Snyndı/Ünvanı:Mehmet 
T-iiri Ersoy 

Artırım Öncesi Pay Mikrarı 
(YTL):1.502.386,88 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTL):4.499.850 

Taahhüt Elliği Pay Miktarı 
(YTL):2.y97.463, 12 

Adı Soyadı/Ünvtıu:Ali Murat 
Ersoy 

Artırım öncesi Pay Miktarı 
(YTL):I 502.386,88 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTL):4.499 850 

Taahhül Elliği Pay Miktan 
(YTL):2.997.463, 12 

Adı S.ıyadı/Ünv»oı:Mcrımet Al
ınış 

Anınm öncesi Hay Miktarı 
(YTL):76.0Ü . 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTL): 100 

Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 
(YTL):24,00 

Adı Soyadı/Önvanı:Els Ersoy 
Turistik Ser A.Ş 

Artınm Öncesi Pay Miktarı 
(YTL): 75,12 

Artının Sonrası Pıy Miklan 
(YTL): 100 

Taahhüt Elliği Pay Miktarı 
(YTL):24.88 

Adı Soyadı/0nvanı:Ersoy Turis
tik Ser Paz. A Ş 

Artırım öncesi Pay Miktan 
(YTL):75,I2 

Artırım Sonrası Pay Miktarı 
(YTL).IOO-

Taahhüt Elliği Pay Miktarı 
(YTL):24.88 

Toplam: 
Arttırım Öncesi Pay M!'. :;JI 

(YTL). 3.005.00O.OO 
Arıtırım Sonrası Pay Miktarı 

(YTI,): 9,000.000 . 
Taahhüt Etliği Pay Miktarı 

(YTX):S.995.O00 

Yukarıdaki bilgileı 
tasdik olunur 

ı doğruluğu 

Voyag Turizm Otelcilik 
İşletmesi Ve İnşaat Sanayi Ticaret 
Anonim Şirketi 

A.Murat Ersoy imza 
Y.Kurulu Balkanı 

M. Nuri Ersoy imza 
Yön. Kur. Baş.Yard. 

Mehmet Albaş imza 
Ybn.Kurulıı Üyesi 

istanbul Ticaret Sicili 
fcuıuı lugunılaıı 

Kiki Ticaret Cnvnnı 
MF.GA TEMİZLİK 

GÜVENLİK SİSTEMLERİ 
VE YÖNtVrtM YEMEK 

1IİZMETI.MKİ TİCARET 
I.İMİTF.D ŞİRKETİ 

Yeni Ticaret Onvanı 
MRfiA TURİZM NAKLİYAT 
TEMİZLİK İNŞAAT GIDA 

SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTE!) ŞİRKETİ 

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal 
Orlımılepe Malı. liağdaı Csd. 
Kamil Sok. N P - 7 

Ticari Merkezi ile sicil r 
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan 
Şirketin Kartal 2. noterliğinden 
24.2.2006 tarih ve 7094 sayı ile on
aylı ortaklar kurulu kararının tescil 
ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm
lerine uygun olarak ve ıncmurlugu-
muzdaki vesikalara dayanılarak 
28.2.2006 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 

Ana Sözleşme Değişikliği 

Mtıta Temizlik Güvenlik Sis
temleri Ve Yönetim Ycrork 
İTizmctlcrl T'.v.ırct Ltmlred Şir
ket! 

Karar No: 6 
Karar Tarihi: 23/H2/2006 
Toplantıya Katılanlar:. Kasım 

Cüreba], Mustafa Kocabaş 

Şirket ortakları şirket 
merkezinde toplanarak aşağıdaki 
husustan karar altına almışlardır. 

1.Şirket ana sözleşmesinin Un
van Konu başlıklı 2. maddesi ile 
Amaç ve Konu başlıklı 3. mad
desinin aşağıda bclirlildiği gibi 
tadil edilmesine oybirliği ile karar 
verilmıMir. 

Yeni Şekil 
Duvar, 
Madde (2) 

Şirketin unvanı Mcga Turizm 
Hakliyat Temizlik Iıışnal Gıda 
Sanayi Ve Ticaret Limiled Sir-
keti'dir. 

Yem »ekil 
Amaç Ve Konu 
Madde (3) 

sirkelin amaç ve konusu başlıca 

1. Yun içinde ve yurt dışında 
turistik amaçlı geziler ve turlar 
düzenlemek. Yerli ve yabancı tur
istlerin yurt içinde ve yurt dışında 
konaklıma, seyahat taşıma, rehber
lik hizmetlerini yürütmek. 

2. Her türlü seyahat acenteleri 
kurmak, kurulmuş acentelere ortak 
olmak. 

3. Uçak, otobOs, gemi gibi tüm 
ulaşım araçları için her türlü bileli 
satmak ve bu maksatla bilet aatış 
yerleri açmak. 

(Devamı 501. Sayfada) 
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^ ANKARA 

A a k ı r ı Ticaret Sicili 
Memırlugundan 

SlellNoı 110809 

Ticaret C ı v a m 
TASFİYE HALİNDE EKOK 

TURİZM İNŞAAT TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

Adre»: Hanımeli Sokak Yalçııı-
dağ Içhanı No: 2 B/4 Sıhhiye 
Çankaya/Ankara 

Yukarıda ticaret sicili mımarıuı. 
Unvanı ve adresi yazılı şirkete ait 
aşağıdaki hususların OH.Od.2001 
tarihinde tescil edildiği ilan ulunur. 

Toplantı Töri: Ortaklar Kurulu 
Toplantı Yeri: Şirket Merice» 
Konu: Adres Derişikliği 
Kararlar ve Onay: Ankara 

M.Nı.*ntjı 08.06.2007 tarihli 8604 
nolu yevmiyesiyle onaylanan 
08.06.2007 tarihli - nolu karar 

Eski Adres: Hanımeli Sokak 
No:2K/25 Sıhhiye Çaıikaya/Ankara 

Başkanm adı ve soyadı: Şadİ 
Taner 

Karar Metni 

Tasfiye Halindeki Şirketin 
merkezinin "Ankara Sıhhiye 
Hanımeli Sokak Yalçındağ tşhanı 
No:28/4" adresine takınmasına 
karar verilmiştir. 

Sadi Taner 
Ortak İmza 

Snbiha Taner 
Ortak imza 

_ ( 2 / A K I 1 ^ 7 j g 4 ^ 

Ankara Ticaret Sicili 
Memurluğunda» 

Sicil No: 170290 

Ticaret Unvanı 
FROTKK TEKNOLOJİK 

A L T YAPI YK 
KLlMATİZASYON 
LtMİTEO ŞİHKKTİ 

Adres: Çetin Emeç Bulvarı 
7Cadde 7°.Sokak No:6VB Balgat 
Çankaya/Ankara 

Yukarıda ticaret sicili nunıuruı, 
unvanı ve adrcıi yazılı kuruluşa alt 
a c ı d a k i hususların 08-06.3007 
tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

Toplantı Türü: Ortaklar Kurula 
Toplamı Yeri; Şirket Merkezi 
Konu: Adres Değişikliği 

Kararlar ve Onay: Ankara 
Jl .Nt /niq 05-06.2007 tarihli 
10055 nolu yevmiyesiyle onay
lanan 01.06,2007 tarihli 2007/1 
nolu karar 

Eski Adroa: Scrpmccvler Ma
hallesi 6.Cadde No:İ4/C ftlik 
KccİöreıVAııkaru 

Karar Tarihi: 01.06.2007 
Karar No: 2007/1 

Kararın Metni 

Şirket otlukları toplanarak nsngı-
daki kararlan almalardır. 

Şirketimiz merkez adresi 
"Sapme evler Malıallcsi 6.Cadde 
No: 14/C ÇtUk/Ankara" adresinden 
"Çetin Em*? Bulvarı 7.caddc 79, 
sok. No:67ö Bılgal-
Çankaya/Ankara adresine tofin-

Şirket adrea değişikliği İle ilgili 
gerekli müracaatların yıptlmasını. 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

Ufuk Zettcirkıran imza 
Gürsel Ozcan İmza 

_,_ (6/A>(| 1^73978) 

Ankara Ticaret Sicil) 
Memurluğundan 

Slell No: 178694 

Ticaret Onvanı 
ORSAN AHŞAP MOBILYA 

İNŞAAT SANAYI VE 
TtCAHKT LİMİTED 

ŞİRKETİ 

Adres; Havaalanı Yolu Saray 
Mevkii Kuru San Kuyu1 N:47 Pur-
saklar KcçiörcıVAııkara 

Yukarıda tiParct sicili numarası, 
unvanı ve adreai yazılı şirkete ait 
ifajıdak* hususların OR.06.2Ö07 
tarihînde tescil edildiği ilan olunur. 

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu 
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi 
Konu; Adres Değişikliği 
Kararhır ve Ouay: Altındağ 

6.Nt.*mo 06.06.2007 tnrihli 11785 
nolu ycvmiyeaiyle onaylanan 
01.06.2007 tarihli 2 unlu karaı 

fcskı Adres: Koçak Sukak 
No:79/l Siteler Siteler 
Allıoduğ/Ajıkara 

Karar Nu; 2 
Karaı Tarihi: 01.06.2007 
Konu: Adres Değişikliği 
Katılanlar: Melımel Kahrettin 

Ajlk - Ömer Ajfik 

orsan Ahşap Mobilyu İnşaat 
Santıyİ ve Ticartil Limiteti Şirketi 
ortaklar kurulu 15.05.2007 tari
hînde şirket merkezinde yaptıkları 
toplamı neticesinde şirket 
merkezinin "Koçak Sok. No:79/-1 
Siteler/ Ankara" adresinden 
"Havaalanı Yolu Sara/ Mevkii Ku
ru Sarı Köyü No;47 Aukara" «dre-
lino takınmasına oybirliği ile karar 

Mehmet Fahrettin Ajİk imza 
Ömer Asik İmza 

(20/AK11/273964) 

Ankara Ticaret Sldlt 
Memurlugu'ndan 

Sicil Na 127536 

Ticaret Unvanı 
KIPKNKK UNLU 

M A M O U J U t PAST TURX VE 
İNŞ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

Adres Akay Caddesi No: 12/17 
Kavaklıdere Çankaya/Ankara 

tarüıiııUe tticil edildiği İlmi ulunur. 
Toplantı TGrÜ: Oıuıklur Kurulu 
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi 
Konu: Adres Değişikliği 
Karorlnr Ve Onay: Ankara 33. 

NL'Nin 04/0672007 Tarihli İ3814 
Nolu Yevmİyesiyle Onaylanan 
04/06/2007 Tarihli 11 Nolu Karar 

Eski Adres: Senhol Sokak 
No;25/A Seyranbağlan 
Çankaya/Ankara 

Karar No: II 
Karar Tarihi: 04/0672007 
Toplantıya KatılanlarHakan 

Kepenek, Şerife Kepenek 
Kararın Konusu: Adres Değişik

liği 

Kararın Metni 

Şirket ortaklar kurulu 
04/06/2007 tarihinde şirket 
merkezinde toplanarak aşağıdaki 
kararlan almışlardır. 

I. Şirket merkezimiz olan Sem
bol Sokak Nu:25/A Seyran-
bağlan/Ankara adresinin 
04/06/2007 tarihinden itibaren 
Akay Caddesi No: 12/17 Kavak
lıdere/Ankara adresloe nakledil me-

Karar Tarihi: 01/0672007 
Karar No: 16 

Toplantıya Katılanlar: THH Umut 
Kökcr, Ali Cüneyt Birol 

Gündem: Şirket Merkez Adresi 
Değinildiği 

Şirket ortaklan yukarıdaki gün
dem ile şirket merkezinde topla
narak; 1.) Şirket merkez adresinin 
01/0672007 tarihinden İtibaren Şe
hit Ersan Caddesi No: 24/1 
Çankaya / Ankara adresine taşın
malına, 

2.) Birinci maddede sayılan 
tslcmla İlgili olarak; Vergi Dairesi, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Ticaret Sicil Memurluğu, Çuhama 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 
bütün karmı kurum ve kuruluşları 
nezdindc gerekti işlemlerin yapıl
malına. Oy birliği ile karar verildi. 

Tan Umut KÖker İmza 
Ali Cüneyt Hirol imza 

(5/A)( U/273817) 

Ankara Ticaret Sldll 
MrronrhığVıdaa 

Ü y e * ™ Mt Soy*h; Fekır Ilı
cak, A / i c Ilıcak 

Kamr Konusu: Yönetim Kurulu 
[İyelerinin görev paylaşımı ve yetk
ilendir ilmc.ıİ hakkında 

Karar Mttnl 

Roneaarts Vİp Turizm Yatırım
ları İnşaat Ticaret ve Sanayi Anon
im Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri 
Refik Belendir Sok No: 11 O/l Y. 
Ayrancı Ankara adresinde kj şirket 
merkezinde toplanarak, aşağıdaki 
kararlan aJmıslanlır; 

Q\) Yönetim Kurulu'nun görevi 
süresince Şirket'in Yönetim Kuru
lu Başkanlığı'na Erman İlıcak, 
Yönetim Kurulu Balkan yardım
cılığına Bekir Ilıcak, üyeliğe ise 
Ayjc Ilıcak'in seçilmesine, 

2) Yönetim Kuıulu'nun üç yıllık 
görevj lüresince; Şirket Yöneıûn 
Kurulu D n! İt an ı seçilen Erman Ilı
cak ile Yönetim Kurulu Başkan 
yardımcılığına seçilen Uckir Ilı
cak'in; gerek Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları dahilinde gerekse yu-
bancı Ülkelerdeki bilcümle resmi 
daireler ttim kamu kurura ve kuru
luşları belediyeler askeri makamlar 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları 
dahilinde ve Türkiye Cumhuriyeti 

I hudutları dışında faaliyet gâırtercn 
tüm bankalar T.C. Gümrük İdaresi 
ve diğer ülkeler gümrük 
idarelerinden her türlü öze) ve tftecj 
kişiler nerdiode tek basına temsil 
ve ilzama her türlü borç ve taah
hütlerde bulunmaya şirket adına 
kambiyo senetleri çek poliçe bono 
tanzim ve İmza etmeye bunları 
dilediği şahıslara vermeye T.C. 
hudutları dahilinde ve dışarıda 
faaliyet gösteren her türlü bankada 
şirketimiz adına gönderilen par-
alan almaya şirketimiz adına htuup 
avtınnaya bu hesaplardan dilediği 
Şekilde para çekmeye bu hesapları 
kapatmaya şirket adına her Mlrlü 
başvurularda bulunmaya, açılmış 
veya açılacak otan kredilerdim 
dilediği zaınan ve dilediği miktar
larda paralar çekroeye Ş'fkcl iKİına 
gelen havaleleri almaya, bankalar
dı her türlü kredi sözleşmesi ak
dine ve Teslime dilediği şahıs veya 
şirketlere ketti olmaya teminat ver
meye bankaların şirket adına vere
cekleri çekleri kabule taahhüt
nameleri inızalamayu menkul mut
ları almaya ve satmaya ber tOilfj 
devlet tahvili, hazine bonosu, ban
ka fonları, her türlü esham ve 
tahvilatı almaya ve satmaya, temi
nat olarak vermeye ve rehin etm
eye. Gerek Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları içerisinde Gerekse 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları 
dışında balen şirket adına kayıtlı 
gerekse İleride şirketin satın ala
cağı hisseli veya hİB&csİz her türlü 
gayriraenkulleri jatın almaya ve 
satmaya alacaklı veya borçlu 
olarak ipolek tesis edip, ipotek fek 
etmeye, tapuda her tilrlÜ ferağ 
takrirlerini vermeye ve almaya, 
gayrimen külleri ayni sermaye 
oJırak Şirket malvarlığına kabule 
ve dahil etmeye gerekli takrirleri 
almaya ve vermeye, nyni ıcrmoyc 
olarak. Şirkct'e konulun gayri-
menkulleri şirket mal varlığından 
çıkarmaya satmaya bunlar için 

(Oevuni 189 . Sayfada) 

2. Adres değişikliğinin Ankara 
Ticaret Sİcİli Memurluğuna 
bildirerek tencîl işlemlerinin yapıl
masına, 

J. Vaki değişikliğin ilgili vergi 
dairesine bildirilerek gerekli işlem
lerin yapılmasına, oy birliği ile 
kar ur verildi. 

Ortak 
Hakan Kepenek imza 

Ortak 
Şerife Kepenek İm/a 

00 /AKl 1/273929) 

Ankara Ticaret 
Memurluğu'ndaıı 

Sicil N a : l 13421 

Ticaret Onvanı: 
ANKARA DİJİTAL 

ANİMASYON, 
PUOUÜKSİYON, 

İli LC İS A YAR, 
REKLAM, TASARİM VE 
MİMAULİK LİMİTED 

ŞİHKKTİ 

Adres: Şehit Ersan 
No,24/l Çankaya/Ankara 

Cad. 

Yukarıda ticaret sicili 
unvnııt ve adresi yazılı şirkete ait 
aşuğıdaki hususların 0H/O672007 
tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu 
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi 
Konu: Adreı Değişikliği 
Kararlar Ve Onay: Ankara 

35.Nt.nin 06/06/2007 Tarihli 
15694 Nolıı Yevmİyesiyle Onay
lanan 01/0672007 Tarihli 16 Nolu 
Karar 

üaki Adres: Ahmet Mithat Efen
di Sokak No: 13/2 Çan kaya/ Ankara 

Ortaklar KıınMıı Kaçan 

ŞirkrtdMpuAtikara Ûijftol Axı-% 

Sicil No: 212103 

; VİP TURİZM " 
Ticaret 

RÖNESANS VİP 
L YATIRIMLARI İNŞAAT Tİ

CARET VE 
gANAYl ANONİM ŞİRKETla! 

Adreı: Refik Belendir Sokak 
No: 110/1 Yııkın Ayrancı 
Çankaya/Ankara 

Yukarıda (karcı ı 
unvanı ve adresi yazılı kuruluya, sil 
aşağıdaki husullerin 07/O6/2OO7 
tarihinde İncil edildiği (TTK'uun 
320. maddesine göre tescil 
edilmeksizin) İlan olunur. 

Toplantı Türü: Olağan Genel 
Kurul Topluntuıı 

Toplantı Tarihi: 3Û7O5/20O7 
Toplantı Yeri: Şirket Merircu • 
Konu: Olnjan Genel Kunıl 

Toplantısı, Amaç/Kniıu Do£İ9ik-
ligi. Sermaye Artırımı, Temsil ve 
llzum, Tadil 

Kamlar Ve Onay: Ankara 38. 
Nt'Nin 0«AXWOO7 Tarihli 16821 
nolu yevmiyesiyle onaylanan 
31/05/2007 tarilıli 5 nolu karar, 
Ankara 38. NT/niıı Oti/06/2007 tar
ihli 16822 notu yevmiyesiyle onay* 
laııan 31/05/2007 tarihli 6 nolu 
karar 

İbra: Edildi 
Seçim Ve Süresi: 1 Yıl Süre ile 

Erman Ilıcak, Bekir Ilıcak, Ayfc 
Ilıcak 

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 
Emre üaki Dcuctçili£c Scçildiklu-

Ana Sozlcşmo Tadili: A. 9. 12. 
Maddelerinde 

Tutanak Onayı: Ankara 38. NT. 
3D/O5/2007-I6S2O nolu Yevmiye 

Eski Sermaye: 50,000.00 YTL 
Yeni Sermaye: 10.000,000.00 

YTL 
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işlen tapuda maliyede v « g ı 
datıusîtıde ve belediyelerde imar ve 
iık un için gerekli rüm İşlemleri İter 
ttlrlil makam ve mercide başından 
sonuna kadar yapmayı sonuç
landırmaya her tûrlO tasarrufta bu
lunmayı taşıt araçları »İmaya ve 
utmayı, şirketimi* adına her türlü 
ihalelere katılmaya ihaleler için 
başından somana kadar yapılması 
gerekli tura işlemleri yapmaya ve 
sonuçlandırmaya, dilediği şirketten 
dilediği nispette hisse satın almaya 
ortaklıklar kurmaya testini ve tesel
lüme ahzu kabza aulh ve İbraya şir
ket adına vekil ve vekiller tayin et
meye inletmeye şirketimizin amaç 
ve konutuna giren tüm iş ve işlem
lerde şirketimizi şirket kuşesi allın
da münferiden atacakları imza İle 
(jerek Türkiye Cumhuriyeti hudut
ları içerîıînde Gerekte 

Türkiye Cumhuriyeti hudutlun 
dışında Erman Ilıcak ve Bekir Ilı-
cok her biri ayn ayn temsil ve ilza
ma yetkili kılınmasına, oybirliği ile 
kurur verilmişti. 

SEXT\ Erman Ilıcak imza 
Bekir Ilıcak imza 
Ayşe Ilıcak uma 

Rönesans Vlp Turizm 
Yatırımları İnşaat Ticaret Ve 
Sanayi A.Ş. 

Tadil Tatarı» 
Anaıözlcşmenln Sermayeye 

İlişkin ö. Maddesi; 
Kiki Şekil: 

Şirketin Sermayesi 
Madde 6 

Şirketin sermayeci her biri 50,00 
Y İ L . nominal değeıde 1000 hiss
eye brtlünmüş SO.OOO.00 YTL. (fcl-
libin J olup bunun; 

120 Paya karşılık olan 46000.00 
YTL.'si Erman İlıcak 

2» l'aya karadık oton 1.000,00 
YTL'ai Bekir Ilıcak 

20 Payn karşılık olun 1.000,00 
YTL'ıi Ayşe Ilıcak 

20 Payn karşılık olan 1.000,00 
YTL'ıi İpek üürakan 

20 Paya karııUk olan J.000,00 
* YTL'ıi Bahir İlıcak Özyurt 

tarafından muvavjuuian ari olarak 
tamamen taahhüt edilmiş olup, 
nakdi sermayenin 1/4'U şirketin ku
ruluşunun tescil tarihinden itibaren 
en geç Aç ay içerisinde, kalan nak
dî sermayenin 3/4'i] İse 31 Aralık 
200R tarihinde ödenecektir. Üu 
husustaki ilanlar nna sözleşmedeki 
İlan maddesine göre yapılır. 

Yeni Şekil:-

Şirketin Sermayesi 
Madde 4; 

Şirketin sermayeci her bîri j 
1 000,00 YTL nominal değerde 
10.000 hisseye ayrılmış 
10.000.000,00 YTL (Onmily-
onYTL) olup muvuıoadan ari 
olarak tamamen taahhüt edilmiştir. 
önceki sermayeyi teşkil eden 
50.000,00 YTL'nin lamamı öden
miştir. 

Du husustaki ilımtar ana sövleş-
menin İlan maddesi uyıınnca 
yapdu. 

Antıftzlesneola Temsil Ve 
İlzamı ilişkin 9. Maddesi: 

Eıkl Şekil: 
TcraıU Ve Uzam 
Madde 9: 

Şirketin yönetimi ve dtşaqya 
karşı temsili yönetim kuruluna ait
tir. Şirket tarafından yapılacak tOm 
işlerde yönetim kurulu sahip bulun
duğu idare ve lemsi) yetkilerini 
doğrudan doğruya kullanabildiği 
gibi bu yetkileri Üyeleri arssındn 
görev taksimi yaparak da yürüte
bilir. Yönetim Kurulu işlCTitıi 
hissedarlar arasından görevlendire
ceği bir murahhas üye veya birkaç 
goucl mödflr vasıtasıyla da yaptıra
bilir. 

Şirketin kuruluşundan İtibaren 
ilk olağan genci kurulu toplantısına 
kadar Yönetim Kurulu U fişkan-
lı&fna Erman Ilıcak Yönelim Ku
mlu Buşkn Yardımcılığına Bek İr 
İlıcak, Üyeliğe İse Ayşe İlıcak 
sevilmişlerdir. 

Şirket'. [|k Yönetim* Kurulu'mın 
gitrcv süresince Şirket Yönetim 
Kurutu Başkanı seçilen Murahhas 
Ûye Erman Ilıcak, Bekir Ilıcak ve 
Ayşe Ilıcak münferiden hareketle 
bilumum resmi daire ve kuruluşlar 
nezdinde, ' bankalar nczdüıde, 
Bakanlıklarda, resmi ve Özel ve 
tüzel kişi ve kuruluşlar nezdinde, 
şirketi temsil ve ilzam etme yo, şir
keti borç ve taahhüt altına sokacak 
İmzalan atmaya, şirketi burçlsııdır-
ııuıya, şirketi ber konuda temsil ve 
ilzam etmeye, vekiller tayin etm
eye, tevkil teşrik ve azle, gayri-
menkulleri ber cürlU şartlarla al
maya, salmaya, kiralamaya, 
menkul ve taşıt nraçlarım almaya, 
satmaya, taahhütlerde bulunmaya, 
aUcak tahsil edip borçlan ödeın-
eye.barvkalarda hesaplar açıp kap
atmaya şirket ndırm çek keşide etm
eye, ahzu kabza, ihalelere katıl
maya, şirket lehine ipotekler tesis 
ettirmeye, fek ettirmeye, kime* şir
ketin faaliyetleri için şirket kaşesi 
altına atocugı imza ila her turlu 
işlemi yapmaya yetkili kılınmıştır. 

Yönetim Kurulu şirketi temsil ve 
İlzam yetkisini başka esaslara 
bağlamaya yetkilidir 

Yeni Şekil: 
Terosü Ve ilzam 
Madde 9: 

•^Şirket yönetim kurulu tarafından 
yönetilir ve yönetim korulu tarafın
dan dışarıya karşı temsil ve İlzam 
olunur. Şirket tarafından yapılacak 
tüm İşlerde yönetim kurulu sohİp 
bulunduğu yetkilerini doğrudan 
doğruya kullanabileceği gibi yöne-

J tim kurulu bu yetkilerinin 
tamamım veya bir kısmını kendi 
üyeleri arasından bir murahhas üj 
eye v«yo bariçteı 
murahhas müdüre 
olmaları zaranluA^hihı 
müdürlere h)rckabj$(r£|'-o/D. 

ınjİjrı z.ırunlu bulunmayan 
müdürler görevlerini yerine ge
tirirken yürürlükteki tüm yasa ve 
diğer mevzuata uymakla yüküm
lüdürler; yaptıkları işlerin tUm 
hukuki ve cezai sorumluluklarını 
üstlenirler. Yönetim kurulu loyi» 
ettiği murahhas fiye, murahhas 
müdür ve diğer müdürleri azletm
eye yetkilidir. 

Yönetim kurulu şirketi temsil ve 
İlzam yetkisin] başka esaslara 
bağlamaya yetkilidir. 

Ana sözleşmen İn Genel Mldflr 
Veya MüdDr Tayini Ve Görev
lerine ilişkin !2 . Maddesi; 

Eski Şekil: 
Cenel Müdür Veya M «dür 

Tayini Ye Görevleri 
Madde 12: 

Yönelim kurulu koran ile tayin 
edilebilecek olan murahhas genel 
müdür veya müdürler ile murahhas 
olmayan genel müdürler Şirket'in 
verimli şekilde çalışmasını sağla
makla yükümlüdür. Yapacağı işler 
yönetim kurulu tarafından belir-
lenir, yönetim kurulu tarafından 
ozledilebilir. 

Yeril Şekli: 
Genel MÜdflr Ytya Müdür

lerin Atanmaları, GBrtv Ve So
rumlulukları 

Madde 12: 

Yönetim kurulu tarafından ata
ması yapılabilecek murshhaa Üye 
veya murahhas mUdÜjler ile yöoe-
tim kurulu veya murahhas müdür
ler tarafından tayin edilebilecek 
olan genel müdür veya müdürler, 
şirketin verimli ve yısalara uygun 
şeklide çalışmasını sağlamakla 
yükümlüdür, yaptıkları işlerin tüm 
hukuki ve cezai sorumluluklanuı 
üstlenirler. Gencİ müdür veys 
müdürlerin yapacağı işler yönetim 
kurulu veya murahhas müdürler 
tarafındım belirlenir. Oenel müdür 
veya müdürler yönelim kurulu 
veya murahhas müdürler tarafın
dan azledilebilir. Genci müdür 
veya müdürler yönetim kurulunun 
veya murahhas müdürlerin yetk
ilendirdiği konularda görevlerini 
yerine getirirken yürürlükteki tüm 
yasa ve diğer mevzuata uymakla 
yükümlüdürler, yaptıkları işlerin 
lilnı hukuki ve cezai sorumluluk
larını üs t l ea irkn-x 

Karar bfo. 6 / 
Karar Tarihi: 3İ.03.2007 
Başkanın Adı Soyadı: Erman Ilı

cak ' 
Üyelerin Adı Soyadı: Bekir Ilı

cak, Ayşe Ilıcak 
Karar Konusu: Murahhas Müdür 

Atanmam, Görev ve Yetkileri Hk. 

Ankara Ticaret Sicil Müdür
lüğünün 222803 sicil numarasında 
"Rönesans Vip Turizm Yatınmion 
inşaat Ticaret ve Sanayi Anonim 
Şirketi" unvanı ile kayıtlı bulurum 
şirketimizin Yönelim Kurulu 
3l.05.2O07 günü şirket merkezinde 
toplanarak aşağıda yazılı husustan 

bağlamışlardır; 

~r^)jıiigftAJtcaju* nun, Ana Sö-
maddesi ve Tüık 

yctkiienaJri-. O ^ U J yı.-rı u l u 
lara tekabül eden kısmının Murah
has Müdür olarak atanan Zafer Ak
ça sul'ya devrine; 

/, 1.1. Şirketimizin Personel iş
lerinin yapı I mas ma dair hususlar 
Türk Ticaret Kanununu, Türk Ceza 
Kanunu, Borçlar Konunu, Medeni 
Kanun, İş Kamımı, Sosyal Sigorta
lar Kanunu ve bu kanunlarla ilgili 
tüzük ve yönetmenlikler ile diğer 
İlgili mevzuatta yer olan mükelle
fiyetlere süresi zorunda uymaya, 
bu konularda yapılması gereken 
faaliyetleri düzenlemeye, bunlarla 
İlgili her turlu belgeleri beyan
nameleri yasa ve İlgili mevzuatına 
uygun olarak tanzim ve İmza etm
eye ve yukarıda belirtilen kanunlar
da yazılı sürelere uymaya, şirke
timizin İhtiyaçları dogrultuaunda 
personel istihdamı ı ağlamaya işe 
alınması düşünülen kişilerle ilgili 
soruşturmaları yapmayı, çaltşnn-
lann ise giriş ve çıkış bildirimlerini 
Sosyal Sigortalar Kurumuna, iş 
Kurumuna, Belediyelere, Meslek 
Odaları ve diğer ilgili kurum ve ku
ruluşları süresi İçerisinde yapmaya 
ve bu husustan Şirket personeline 
İmza karşılığı tebliğ ermeye. Şirket 
adına düzenlenen belgeleri denetle
meye, hukuka aykırı olanlan red
detmeye ve bu konuda gerekli 
uyarılan yazıh olarak yapmaya ve 
gerek süre aşımı ve gerekse dikkat 
ve ihtimam eksikliği ile doğabile
cek her türlü yükümler ve 
cezaİanndan solunmaya, konusu ile 
ilgili kayıt ve belgeleri muhafaza 
etmeye ve talep vukuunda bunları 
inceleme elemanlarına İbraz etm
eye, konusu De ilgili kanunları, 
tüzükleri, yönetmelikleri, genel 
tebliğleri takip etmeye ve bu husus
taki neşriyattan zamanında haber
dar otup bunlara göre yapılması 
gereken İşlemleri zamanında ve 
noksansız olarak yerine getirmeye 
ve bütün İlgilileri uyarmak 
suretiyle vergi ve bunlarla ilgili 
cezalar bakımından müesseseyi ve 
şirketi korumaya ve temsil etmek 
husuaunda goreken tedbirleri •!-
maya; Yabancı uyruklu personelin 
çalışma ve oturmuş izinlerinin alın
ması İçin Resmi ve özel kurumlara 
müracaatlarda bulunmaya bu konu
da kanunca alınması gereken izin
leri almaya ve diğer kanunî gerek
leri yerine gettnneye Yurt Dışına 
çıkacak personelin vize işlemleri 
için gerekli evrakları tanzim etm
eye imzaya kişi işi terk etse dahi 
vazife gördüğü zaman ile ilgili so
rumluluklarının teslim ettikleri 
defter ve belgeler İle yapmış olduk
ları işlemler dahilinde devam eder. 

1.2. Şirketimizin Finansman iş
leri ve Muhasebe işlerinin yapıl
ması ile ilgili hususlar, 

Vergi, Sosyal Sİgorultır ve mali 
yükümlülüklere alt kanunlar, 
yönetmenlikler tebliğler ve diğer 
mcVzuat çerçevesinde yapılması 
gereken tüm işlemleri süresi zarfın
da yerine getirmeye; Vergi Dairesi 
İle olan münasebetleri mevzuata 
uygun olarak ekrikslz yürütmeye, 
Kim vergi beyannamelerini kayıt
lara ve işlemlere ve yasal 
gerekliliklere uygun olarak düzen
lemeye ve süresinde ilgili dairelere 
vermeye, tahakkuk eden her turlu 
vergi ve kamu alacağının süresinde 

, nifvı:. ıt;evzıj.!it.ı y jpbı t dc-^şik 
tiklere ıliroi tuf-vM u\:ruı>i bu 
konuda yapılması icap eden uyum 
ûtaltyetleriui düzenlemeye Şirke
timizin vergilendirme ile ve sair 
konulardaki faaliyetlerine ilişkin 
olarak düzenlediği ve g irkenim i 
adına düzenlenen Ulut belgelerin; 
yürürlükteki mevzuat açuundan uy
gunluğunu denetlemeye, hukuk* 
ay kın belgeleri reddetmeye ve bu 
konuda gerekli uyarıları yazılı 
olarak yapmaya ve gerek süre 
asımı ve gerekse dikkat ve İhtimam 
eksikliği nedeniyle doğabilecek her 
türlü mali yükümlülükler ile vergi 
cezalarından sakınmaya, vergiler 
ve mali yükümlülükler ile ilgili 
bütün defter v« belgeleri muhafaza 
etmeye ve talep vukuunda bunları 
inceleme elemanlarına İbraz etm
eye, belirtilen kanunlarla ilgili 
neşriyattan zamanında ilgililere in
tikal ettirmeye ve oolan uyarmak 
suretiyle, mevzuata aykırılıktan 
doğacak vergi cezalarından şirketi 
korumaya ve bu konularda sirkeli 
temsil etmeye, bilcümle Resmi 
Daireler, Bakanlıktır ile şirketimiz 
orasında imbat sağlamaya ve bun
lara karşı şirketimiz tarafından ko
nunca yerine getirilmesi gereken 
tüm görevleri zamanında ve nok
sansız olarak yerine getirmeye: 

1.3. Şirketimiz İthıılat İhracat ve 
Pazarlama İşlerinin »ürdürulmesi 
ile İlgili hususlar: 

T C . dahilindeki bilcümle güm
rüklere gelecek olan ve yurt dışma 
göndereceğimiz emtialarla ilgili 
olarak emtiayı çekmeye, gönderm
eye ilişkin evrakları düzenlemeye, 
kontrol etmeye; gümrük resimleri
ni ödemeye, ordino, beyanname, 
konşimento v.s. evrakı düzenle-
tnekto kontrol etmeye ve İmzala
maya; acentelerden tebdil etmeye, 
gerektiğinde ithalat ve ihracat for
malitesi sırasında meydana gelecek 
ihtilaflarda şirketimiz menfaatleri
ni koruyucu itirazları süresinde 
yapmaya, yanlışlıkları düzelttirm
eye, ekspertiz tayin etmeye; 
harçları ödemeye, fazla alındığı 
tespit edilen paralan geri almaya; 
depozito vermeye, almaya; supalaa 
talep etmeye, nakliye şirketleri ile 
taşıma sözleşmeleri akdine ve fes
hine gümrük komisyonculuğu ya
pan hakiki ve hükmi şahıslarla sö
zleşmeler düzenlemeye imzaya.ve 
feshetmeye Devlet Demir Yolları, • 
Denizcilik Bankası, Uman 
işletmesi ambarlarında her türlü 
işlemleri takip ve neticelendirmeye 
ve gereği halinde imalat işlemler
ine bankalarda akreditif, permi, 
sipariş, taahhütname, transfer for
müllerini, tanzim, tashihini yap
maya ve vesaik çekmeğe, teminat
ları geri almaya, taahhütname, 
kambiyo İptali, formül liderini İk
mal etmeye, sigortalarda bilumum 
evrakı imza edip almaya, iptal etm- • 
eye ve Kambiyo Müdürlüğü, 
Ticaret ve Sanayi Odalarında, 
Odalar Birliği ve bakanlıklarda 
gerekli formaliteleri ıakip ve net
icelendirmeye; fiyat tescil 
dairesinde işlemleri takip ve ncıice* 
Sendirmeye; gümrük idarelerinde 
ithalat ve ihracat işlemlerinde 
yapılması gereken bilcümle 
muameleleri takip, İfa ve netice
lendirmeye; PTT ve Kargo şirket-

(Devamı t W. Sayfada) 
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[Buatarafı 189 . Sayfada) 
(erine dahi gclınİf gelecek emtiaları 
çekmeye, bu husuata ilgili mercii' 
erdeki işlemleri ifa etmeye; 

1.4. Kami Dairelerde U Tak.ip 
Ycikui: 

T.C, Sınırları dahilindeki bilu
mum Rumİ Daireler, Belediyeler, 
Askeri ve MüİkJ L'ıkanlar, )Uwu 
Kurum ve Kurulumun baküu ve 
hükmi fthıslur nezrimde olabilecek 
tüm iş ve ijlcmlcri ifuya ikmale 
bilumum Resmi Daireler, 
Belediyeler, Askeri ve Mülki 
Krk.mlar, Kamu Kurum ve Kuru
luşlarına verilecek taahhütnameleri 
düzenlemeye, İrnza cüueyt, elden 
evraklar almaya, vermeye, kayıl ve 
türeller çıkartmaya, teslim almaya, 
teslim ve tesellüme Tüıkiye 
Cumhuriyati hudutları dahilinde 
bulunan Veryİ Dairesi Btu|kimlik
l in Mal Müdürlükleri. Vergi 
Daireleri, Soayal Sigortalar Kuru
mu Müdürlükleri ve şubeleri. 
Bölge Çalııma Müdürlüğü ve 
şubeleri, Hafi-Kur Müdürlükleri. 

Ticaret ve Sıuuyi Odaları, Ticaret 
Sicili Memurlukları, Özel İdare 
Müdürlükleri, Uelcdiye Başkanlık
ları ve ilgili birimleri ile bilumum 
resnu mu kartı ve .mercilerde lam 
ycıVili olarak ICIIMÜ, işleri takibe 
ve touaçbuıdırmayu, her lürtü izin 
ve ruhsallar ulmaya, kayıl ve (evcil
leri yaptırmaya, gerektiğinde kayıt
lan sildirmeye, ilgili mercilere 
teftişler vermeye ticarî denetleri ve 
belgeleri ıuıuıwya, her türlü vergi 
ve cezalarından dolayı vergi itiraz, 
temyiz uzlaşırı a ve takdir kumisy-
onlarında bizi temsile, hak ve men 
fautlerimizi savunınuy», uzlagma 
talebinde bulunmaya, ıralatmaya, 
itiraza, tutulacak zabıtları imzala
maya, İlgili vergi dairelerine 
başvurarak belge tasdik veya basım 
izinleri almaya, matbaalarda fatura 
ve belge bastırmaya, noterliklerde 
belge tasdik ettirmeye, kayri ve 
aurcllor çtknrlınuyu, yazılı veya sö
zlü beyan ve açıklamalarda bulun
maya, geri almaya, dcg\t!ftinucye, 
tahakkuk etmı; veya edecek olan 
vergi iadelerini ödenecek oUn her 
türlü vergilerden mahsup ettirmeye 
icülig ve tcbelfuftc, Sosyal Sigoıta-
lar Kurunıu'nca tahakkuk ettirilmiş 
veya ettirilecek olan prim ve 
cezalarına itiraza düzeltme 
ıBlebinde bulunmaya, yukarıda be
lirtilen konuluda ilgili olarak yapıl
ması gerekli her türlü yawl ve Özel 
illeti tüm makam ve mcrciücr 
önünde yapmaya ve imzalamaya. 
Aylık prim ve hizmet belgesinin 
Susyul Sigortalar Kurumuna inler-
net ortamında verilebilmesi İçin 
nmlan kurunu başvuruda bulun
maya, e-bildirge ıfcleşmesi imza-
Itmuyo, kullaıueı kodu ve kullanıcı 
şifresi zarfını kurumdan imza 
karşılığında tealim almaya if 
yerinde çalışan ligorıaİılara İlişkin 
aylık prim ve hizmet belgecini in-
ternet ortamında kuruma gönderm-
cyu bj konudaki diğer işlemleri 
yerine getirmeye beyannameleri 
vermeye veıgi daimine beyan
namelerin İnternet ortamımla ver
ilebilmesi için 

şirket udına vergi dairelerine 
başvuruda bulunmaya e-beynn-
nıtroc sözleşmesini ınuuyj, kul-
lantcı kodu ve kullanıcı şifreai 
zarftın vergi dairesinden İmza 
kııışıhğı alınayu. iş yen beyan

namelerini İnternet ortamında vergi 
daireline göndermeye bu konudaki 
diğer işlemleri ifaya ve ikmale; 

1.5 Elektrik, Su, Telefon, Doğal-
gaz, Kablolu TV. internet ve cep 
Telefonu, Araç Telefon Abonelik 
Yetkileri; 

Türkiye Cumhuriyeti ıınırlan 
dahilindeki elektrik, BU, havagazı, 
dogalgBz ve*uİr hikmetlerin abone
lik işlemlerini yaptırmaya, bualan 
IcsJtcımeyc, kapainnnayıı, lüzumlu 
evrak ve belgeleri tanzim ve iniia 
el meye. dcpozitulnr yunrmaya, geri 
almayu, abunmuı •önlenmelerini 
tanzim ve imza etmeye, faalleri 
taktırmaya, kullanmaya açtırmaya, 
hat çektirmeye, müşterek olan laat-
leri ayırmaya, bu konuda iruzaloo-
musi gerekli olan beyanname, tuab-
hfltname ve bilumum evrakları 
tanzim ve imzalamaya, Ödenmesi 
gereken abonman ücreti, depozito, 
harç ve sair namlar nliuıdukİ ücret
ten Memeye, itirazlarda bulun
maya, iadesi gerekenleri geri al
maya, makbuz ve ibralar vermeye, 
müracaatlarda bulunmaya, 

dilekçeler tanzim ve İmzalamayı, 
bu huauııuk) iş ve istemleri babın
dan sonunu kadar takip ve netice
lendirmeye, TfcAŞ, TEDAŞ BK-
DAŞ, ASKI, ISKt, fcCO, Türk 
Telckom A . $ . TELSİM. AVEA, 
TURKCHLL V.S. yazılı olmayan 
diger tüm Elektrik, Su, Telefon, 
Gaz aboneliklerine bukuı birim
lerde abonman (Özle?melerini tanz
im ve imzaya konuşmaya kapattır
maya dilerse açtırmaya, naklet (irm
eye, itirazlarda bulunmaya bu 
kmıuda imzalanması gerekli ulan 
beyanname taahhütname ve bilu
mum evrak biri tanzim ve imzaya, 
İbraları vermeye bu buauıılariıı ilgili 
olarak şirketimizi son dereceye 
kadar temsile borçlun tak-
•ittendirmc taleplerinde bulun
maya; 

1,6. Difcer hususlar; 

T.C. Sınırları dahilinde aatın al
ma ve sair üureılctle sahip okluğu
muz ve olacağımız hiüscIİ veya 
müstakil bilcümle toşımuaz malları 
dilediği bedel, müddet ve şunlarla 
kiraya vermeye kira kiHitraıoJarım, 
özel ve genel şartlarım tayın, tespit, 
kabul ve imzalamaya, kira be>İd
lerini peşinat ve güvence la rinitı 
banka hesaplarımıza yatırılmalını 
sağlamaya, dilerse kira sö
zleşmelerini temdit, tecdit ve fes
hetmeye, rnecurda -her türlü 
tespitler yaptırmaya kiracıların ki
raladıkları bölümde yaplıgı iş veya 
ticaretin niteliğine göre alması 
gerekli izin, tedbir, ruhsat v.b. ilgili 
mercilerce İstenen tüm yüküm
lülükleri kuntrul etmeye ve yerine 
getirilmesini sağlamaya, kiracılar., 
muvafukatnamcler vermeye, şirke-
timizin sahip olduğu ve olacağı 
gayrimenkuller, araçlar ve diğer 
varlıklorla ilgili Sigorta Şirketleri 

ve kc«İn teminatlar yatırmaya ve 
bunları geri almaya, »Özleşmelerini 
yapmaya işin gerektirdiği şekilde 
teknik itiraza geri »İmaya sigorta 
muamelelerini ve muayenelerini 
yaptırmaya, tutulacak tutanakları 
imzalamaya, İtirazlarda bulun
maya, yazışmalar yapmaya ihbar
name ve İhtarname çekmeye cevap 
vermeye tcblifi ve tebellüğe. T . C 
sınırlan dahilinde sahip olduğumu 
ve otacafiıma bliteli veya müstak
il bilcümle taşınmazlar O-zcrindc 
yapılacak inşaatlarla ilgili taşeron 
sözleşmeleri ve hak edişleri düzen
lemeye iınj» etmeye; bütün plan ve 
projeleri tanzim ve tasdik ettirm
eye; gerekli bütün tadilat ve 
lashihaıları yopmuyu; bunlun tas
dik ettirerek ruhsata baglatttrmayı, 
ber türlü teknik personel, fenni 
mesul ve sürveyan tayin etmeye; 
Yipt Dcndiırü Koklunda Kanun ile 
bu kanuni dayalı yapı denetimi 
uyguluma usul ve eaaala/ı yönet
meliği hükümleri çerçevesinde 
yapı denetimi firmalarıyla sö
zleşmeleri düzenleyerek imza etm
eye ; İlgili kurumlarda yapılması 
gerekli tüm vizeleri imza etmeye, 
ayrıca bu yapı İle ilgili olarak ilgili 
belediyelerde yupı ruhsatı ve yapı 
kullanma izin ruhsatı Hu ilgili tüm 
işlemleri yürütmeye; imza etmeye; 
Şirketin Üretimim idame ettirmeye, 
üretimde kaliteyi sağlamaya, 
işletme personelinin eğitimini yap
maya. Üretimde kullanılan her nevi 
inal, mulzeme, makine v o ç ve alet
lerin tapirini yapmaya, bu konuda 
yazışmalarda bulunmaya müsaad
eye tabi madde ve malzemelerle il
gili hinleri almaya, işçi uugtı&ı ve 
İş güvenliği rûzüjûnc uygun ko
ruyucu malzemeleri zamanında al
maya, bunlunu kullanılma! yürür
lükteki mevzuata uygun olarak za
manında tam ve noksansız şekilde 
sağlamaya organize etmeye işletm
eye, İşçi sağlığı ve İş güvenliği 
hımuunda kanunlarla emrettiği her 
türlü tedbir ve önlemi almaya, kul
lanılan ber nevi makine alet ve ede
vatın bakım ve onanmmı yapmaya 
üretiminde gerekli eocrjînin planla
masını yapmaya. Yukarıda sayılan 
işlerle ilgili tüm görevleri zamanın
da ve noksansız yerine getirmeye, 
organue etmeye, dikkat ve İhti
mam eksikliği ile doğabilecek her 
türlü cezadan ve yükümlülüklerden 
sakınmaya, sorumlu olarak her tür
lü Öulcrni almayı; 

sözleşme ile kiralanan otopark lan ti 
hizmete ınnulması ile kiracılar ve 
müşteriler tarafından kullanımı ca
nanında üçüncü şahıslara ve çevr
eye zarar verilmemesini sağla
maya. 

1.7. Genci Müdür v 
w ve Vokil Tayini: 

; Müdür A ta

lk sözleşmeleri ve poliçeleri irrua-, ^ ü « o l i k ^ « W l e m û ş almaya 
ya. Başka şahıs ve şitkedcrdcu şlr>- -
ket i m u lehine ipotek, menkul "w*;- ' w 
lık ve ticari İşletme rehini olnw\yu, 
T.C dahilindeki bilumum RÂimi. 
Daireler, Belediyeler, Kamujk*-
rum ve Kuruluşları tarafımdan 
açılmış veyu açılacak ihale, açık' 
mıitaım, eksiltme veya pazuıuğş 
iştirake, kapalı zart vermeye, lck> 
Iİ fici de bulunmaya, (rey vürnıcyç 
ve bunlardiill va/geçınuyı:, geçici 

Şirketin sahibi bulunduğu ve 
ileride sahip olacağı alışveriş 
n>erkc:û, kat karşılığı İnşaat, sö
zleşmesi İle sahip olacağı veya İn
şaatını bizzat kendisinin yapacağı 
diğer gayri menkullerin İDŞaıı 
yönetilmesi ve işletilmesi esnasın
da teknilc ve İdari kararları alınayu; 
teknik ve idari personel atamaya; 
personelin verimli ve mevzuata uy
gun çalışmasını sağlayacak İŞ vo 
işlemleri yapmaya gerekli tedbîr
leri alnujffi _gavrimenkullcrüı in-

^ a ^ v ^ ^ l f n c H ^ i i g İ l i her türlü 

yjwai.-ffrtr11k-i{letilfrıcnhı u ğ l a -
''rua^a, gjryrimcnlfuİlerii)' inşaat ve 

'/İşletilmesi.Üe ilgili 'İ,üm^kaouru 
: İşlernle/f ürnamlayflrakv'tşlyrincniu 

riizm^îAfiVjIruıuvu, ; • ' >) 

Şirkeîi J^*#aafeib^-r. buiundufiu 
4voyıüiul**J4leiın«iıii,yîıpj>ğı veya 

yapacağı ^MışverişvMettczleri vo 
diğer, gaytpnerıkullıjrin işletilmesi 
rçİH.şirketmÜlVryetindc olan veya 

Yukarıdaki bentlerde uyılmı iş
lerin yürütülme»! esnasında üçüncü 
şahıslar ve çevreye verilecek her 
türlü zarar ziyandan da sorumlu ol
mak üzere ve yukarıda * a yılım iş
lerin yapılması ve yaptırılmadı İle 
İlgili Genci Müdürler, Müdürler, 
Proje Müdürü, Şantiye Şefleri tayin 
etmeye, azletmeye; yuktuıda 
«yılan konuların tamamı ve bir 
kısmı ile başkalarını vekil tayin et
meye ve azletmeye 

2. Bu konu İle ilgili olarak İmza 
beyannameleri hazırlanarak iş bu 
kararla birlikte tescil ve ilan 
edilmesine oy birliği ile karar ver
ildi. 

kent Binası Nn:6 / B1 Ü637ü Os-
üın/Aııkara adresine tuşuuıuısıru, 

1- Yapılan bu değişikliğin 
Ticaret Sicil Memurluğu,Vergi 
Dairesi ve ilgili tüm kurum ve ku
ruluşlara bildirilmesine oy birliği 
İle karar verilmiştir. 

Eyüpözavcı imza 
Özler OZIVCJ ıınztl 

(10/AX11/273957) 

Ankara Tlcarrl 
'Icuıurluga'nUan 

Sicil No :17!I077 

Enaiin Ilıcak 
Y6cı.Xrl.B»W. 
Hekır l],cak' 
Yân.Kjl Bılk.Yrd;,. 
Ayçcl l ıc j i / ' 
Yön. Krl. Üyesi iıı • ^ 

Ankara l'Uarct .Sicili 
McDiurluğu'udaD 

Sicil No: 17*073 

Tlcartt Oavam: 
OCEM OTOMASYON 

GEKKÇLEkl VE 
ELEKTROMEKANİK 

SANAYİ 
TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

A d r u : UzuycaJ] Cadılcıi n . 
Sokak Odtü O.tim Tcknuktm Bi
nası ho.-İIB} Ostiın Yenima-
halle/AnJura 

Yukarıda Ticaret Sicili Nu
marası, Unvanı ve adresi yazılı şir
kete ait aşağıdaki busuKİantı 
0«70fi/2007 laıihinde teıeil edildiği 
ilah olunur. 

Toptanı Türü: Ortaklar Kurulu 
. Toplantı Yeri: Şirket Mcrkcu 

Konu: Adrea l)cj>i$iklijîi 

İdrarlar Ve Onay: Ankara D . 
Nl.ııin 09/0İ/2007 Tarihli 25240 
Nolu Yevmiyeliyle onaylanan 
15/05/2007 tarihli 02 nolu tarar 

Eski 'Adreı. ODTÜ-Knıgeb 
Teknoloji Çeliştirme Merkezi 
ODTÜ KsmpüJü No:403 
Çadkaya/Aılkara 

Karar Tarihi; 15/05/2007 
Karar No: 02 " • 
Konu: Adrea ücjisiklij ı 

Hakkında 

Şirketimizin Ortaklar Kumlunun 
15/1)5/2007 yapılan topluıılısmda 
aşağıdaki kararlar zlınmtıtır. 

I- ODTÜ-Koıgcb Teknoloji 
Geliştirme Merkezi ODTÜ ICam-
pilsil No;403 Ankva Adrcsimlcki 
Şirket Merkezimizi 15/03/207 lan-
tıinden itibaren Uzuyçıtgi' 
Cod.7II.S«k. ODlO Oslinı Tekıio-. 

Tkuret Ûavıım: 
VAIUMH YAZILIM 

DANİŞMANLİK VK EĞİTİM 
l l l^METl .EHİ 

TİCARET SANAYİ 
LİMİTED StltKE'Il 

Adres: Uzayça^ı Caddesi 78. 
Sokak OÜ'lC Oatim Tcknokcnl Bi
nası No:67 / l6 Oltım 
Çuııkayı/Ankarn 

Yukarıda ticaret lielli ı 
unvanı ve adresi yazılı şirkete ait 
asajjıdski hususların 08/06/2007 
tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

Toplantı Tûril: Ortaklar Kurulu 
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi 
Konu: Adres Degigikliii 
Kamlar Ve Onay: Ankara 13-

Nt'nin 29/05/2007 Tarihli 25241 
Nolu Ycvmiycsiyle Onaylunau 
15/05/2007 Tarihli 02 Nolu Karur 

Bski Adres: ODTÜ-KosBeb 
Teknoloji Geliştirme Merkezi 
ODTO KaınpOlü No: 217 
Çankaya/Ankara 

Karar Tarihi: 15/05/2007 
Karar No: 02 
Konu: Adres Değişikliği 

Hakkında 

Şirketimizin Ortaklar Kurulunun 
15/05/2007 Ynpdan toplantısında 
aşağıdaki kararlar alınmıştır 

I- ODTÜ-Kosgob Teknoloji 
Geliştirme Merkezi ODTO Kam
pusu No:217 Aftkura adjcsindeki 
Şirket Merkezimizi 15/05/207 tn/J-
hlndcn itibaren Uzuyçaftı 
Cad.78.Sok.ODTU Ostiın Tekno-
kcnl Binası No:6 / 2 1 6 06370 0«-
tinVAnkara adresine taşınmasına, 

2- Yapılan bu değişikliğin 
Ticaret Sicil Momurluğu,Vergi 
Dairesi ve ilgili tüm kurum ve ku
ruluşlara bildirilmesine oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

Ümit Vardar imza 
Mehmet Vardar Y. 
Ayşe Müjde Vardur imza 

(IO/AKII/274475) 

Ankara Ticaret Sicili 
Mcnıurlu£u'ndaD 

Sicil No: 119371 

Ticaret Unvanı: 
CANALP İNŞAAT TURİZM 

GIDA TAŞIMACILIK 
ITHALAT İHRACAT 
SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

Adreı: Çetin Emeç Kulvarı 7. 

CadfJ», Np,;<J<V3 Asaj ı övevler 

priııVayo/Ajlkara' ' " 

• - - . , (î--V".'itP«valin l ¥ l . Sayr;ıdjfW 
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16.07.200; 

T.C. 
KUŞADASI 

TİCARET SİCİL MEMURLUĞU 

TEYİT BELGESİ 

Memurluğumuzun 5613 / KUŞADASI sicilinde kayıtlı ADAKALE TURİZM 
OTELCİLİIC ANONtM ŞİRKETİ'nin ortaklarının isimleri, hisse adetleri *''sCTmâ"ye"pay!aTı 
aşağıda belirtilmiştir. 

Ortaklar 

TEVFlK BAĞCI 

MUSTAFA ŞIPAR 

AHMET Ş1PAR 

HALİL ŞIPAR 

KADRİYE ŞIPAR 

ADA OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 

BATIKALE TURİZM VE TİCARET A 

Toplam : 

Hisse Adedi 

24,00 

21,00 

1.00 

1,00 

1,00 

26,00 

26,00 

100,00 

Hisse TutariTaalıhüt Edilen Sermaye 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

1 440.000,00 

1.260.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

1.560.000,00 

1.560.000,00 

6.000.000,00 

Gerçeklesen Sermaye 

1.440.000,00 

1.260.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

1.560.000,00 

1.560.000,00 

6.000.000,00 

İş bu belge işletmenin tarihli isteği üzerine Memurluğumuzda mevcut dosyasına uygun olarak 
düzenlenmiştir. 

KUŞADASI 

TİCARET SİÇİM"MEJV1URU 

t$OY 

- 5 7 9 -
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4 ŞUBAT 2005 SAYİ : 6233 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ SAYFA:27 

(Uajtnrafi 26. Sayfada) 
6. Fikret Yeniğim (Mithat Oğlu) 
Tunus Caddesi No: 91/4 Kavak

lıdere / Ankara 

7. Ruşen Cihat Kılıç, 
Tunu» Caddesi No: 91/4 Kavak

lıdere / Ankara 

Ortakların lümü T C . Uyruk
ludur. 

Şirketin ü n v ı n t : 
Madde I -

Şirketin Unvanı Yenigün Enerji 
Üretim Anonim Şirketi' dir. 

Maksat Ve Mevzu ; 
Madde 3 -

Şirketin inaksal ve mevzuu başlı
ca şunlardır. 

Şirket elektrik enerjili üreılru 
teıul kurulması, İşletmeye alın* 
mut, kiralanması, elektrik enerjisi 
üretimi, üretilen elektrik enerjisinin 
ve / veya kapasitenin müfterileri 
salısı ile İştigal eder. 

Şirket bu amacını gerçek
leştirmek Üzere elektrik piyasasına 
ilişkin İlgili mevzuata uygun olarak 
aşağıdaki konularda faaliyette bu
lunacaktır. 

1. Elektrik enerjisi üretmek 
amacıyla her luril tesisi kurmak, 
isletmeye alrnnk, devralmak, ki
ralamak, kiraya vermek, 

2. Üretilen elektrik enerjisi ve 
kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi 
tüzel kişilere perakende satış lisan
sı sahibi tüzel kişileri vı serbest 
tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla 
utmak,. 

' 3. Kontrol oluşrurmakatzıo ku
rulmuş ve kurulacak dağıtım şirket
leri ile İştirak ilişkisine girmek, 

4. Kurulmuş ve kurulacak elek
trik enerjisi üretim şirketleri ile işti
rak İlişkisine girmek, 

Diğer taraftan sirkat amaç ve 
konusu ile ilgili hususları gerçek
leştirmek İçin şirket faaliyetleri ile 
sınırlı ohnak kaydıyla aşağıdaki 
hımışlar ile iştigal edebilir, 

1. Faaliyet konuları ile İlgili 
olarak acenteler, mÜtnoaslltJkler, 
şubeler açmak ve pazarlamacılık 
faaliyetlerinde bulunmak, 

2. Faaliyet konulan İle ilgili' 
olarak yun sel ve yurt dışından 
linkine ve ekipman Unlamak, 
satın almak ve satmak, 

3. Faaliyet konuları ile İlgili 
olatak tesisler kiralamak, satın al
mak, satmak ve işletme*:, 

4. Faaliyet konuları ile İlgili 
olarak her turlO menimi v ı gayri 
menkul mal ve araç edinmek, bun-. 
Un İstetmek; u l m almak, tatntak. 
İpotek almak ver vermek, gayri 
menkule müteallik tevhit, ifraz, 
terk, İrtifak hakkı Icslai ve benzeri 
tüm işlemleri yapmak: Şirketin leh 
ve aleyhin* ayrd haklar lesia etmek, 

3. Katıdi İhtiyacı İçin para temini 
amacıyla yeril ve yabana şirket ve 
bankalarda uzun orta ve kısa vadeli 

kredi let almak. Müşterek borçlu ve 
müteselsil kefil olmak veya yalnız
ca kefil Dİmak, 

t. Faaliyet konuları ile ilgili 
olarak yerli ve yabancı şirketler ile 
anlaşmalar yapıp, yurt İçi ve yurt 
dışında ihalelere girmek ve taah
hütte bulunmak, 

7. Kurucu olarak katıldığı ve işti
rak ettiği mevcut ve kurulacak şir
ketlerin İdari ve teknik organizasy
onlarını sağlamak, 

8. Faaliyet konuru İle ilgili yerli 
ve yabancı şahıs şirketleri sermaye 
şirketleri adi şirket ve gerçek kişil
erle yabancı sermayeli şirketler adi 
ortaklıklar ve iş ortaklıkları kur
mak, kurutmuş ortaklıklara katıl* 
mak, bunların hisse senetleri ve 
tahvillerini aracılık etmemek kay
dıyla almak ve satmak, 

9. Faaliyet konulanım giren sınai 
ve tkari yatırımlarda bulunmak, 

10. Amacı ile ilgili olarak marka 
ihtira beratı ustalık, ( know-how) 
ve diğer smai mülkiyet haklarını 
iktisap etmek, devir ve ferağ el-
mefc, ve bunlar üzerinde lisans an
laşmaları yapmak. 

Şirketi» Marketi: 
Madde 4 -

Şirketin merkezi Ankara' «fadır. 

Adresi Tunus Caddarıi No:9l/4 
Kavaklıdere / Ankara/" > 

Adrea değişikliğimle yeni adres. 
Ticaret Siciline tescil yet .Türkiye. 
Ticaret Sicil Gazetesinde İlan ettir
ilir ve ayrıca Sanayi ve- Ticaret 
BakanlığVna bildirili—Tescil.ya 
ilan edilen adrese yiK ,ı tebligat 
şirkete yapılmış sayılır. 

Tescil ve ilan edilmiş adrealriden 
ayrılmış olmasına rağmen yeni 
adrosini süresi içinde tesoil et
tirmemiş şirket İçin bu durum fesih 
sebebi sayılır. 

Şirketin Süresi: 
' MaddaS-

Şirkcıln stlresl tescil ve ilan 
edildiği tarihten başlamak üzere 
süresizdir. 

Şirketin Sermayesi: 
Madde « -

Şirketin sermayesi 50.000 
YTLdır. Bu sermaye her biri I 
(Bir)Y. Türk Lirası kıymetinde 
50 000 hisseye ayrılmıştır. 

47000 hiaseye karşılık 
47.000.YTt.ti Yenigün İne. San. 
veTle .A.Ş. , . , . . 

5M hisseye karşılık 500.'YTLu 
Mithat Yenigfin 

300 hisseye karşılık 300. YTL.aı 
Edip Yenigfin 

500 hteseyt karşılık 300, Y t L s . 
Fikret YenıgHı , •"• "' 

500 Siııeye karşılık 300. YTLsı 
Erdi] Yenlgü» 

300 hisseye kanı l* 500. YTL.sı 
Flkreı Yontgtn (Mithat Oğlu) ',' 

500 blsaeya karşılık' 500. YTt-Ji\ 
Ruşen Cihat Kılıç 

tarafından muvazaadan ari 
olarak tamamen taahhüt edilmiştir. 

Sermaye taılılıüllcriniıı 1/4 il tescil 
ve ilan tartrmıth'n itibaren en geç üç 
ay İçinde kalan J/4 ise 30.11.2007 
tarihinde ödenecektir. Sermaye 
taahhüt borçları yönelim kurulunun 
alacağı kararlar dairelinde ve tüm 
ortakların yazılı orurlan alınmak 
suretiyle belirtilen tarihten önce de 
ödenebilir. Bu husustaki ilanlar ana 
sözleşmenin ilan maddesi uyarınca 
yapılır. Hisse senetleri nama 
yazılıdır. Hisse senetleri I (Bir) 
YTL lik kupürler halinde bastırıla
bilir. Sermayenin lamamı öden
medikçe hamiline yazılı hisse sene
di çıkarılamaz. 

Yenelim Kurula Vs Süresi ı 
Madde 1-

Şirkctin işleri ve idaresi gene] 
kurul tarafından Türk Ticaret Ka
nunu hükümleri dairesindo 
hissedarlar tarafından seçilecek en 
az üç llyedcn oluşan bir yönelim 
kurulu tarafından yürütülür. 

İlk yönelim kurulu üyeleri olarak 

Yönetim Kurulu Başkanlığına : 
Yeniglln A.Ş.yl ıcmsilcn Mithat 
Yenigün, 

Yönelim. Kurulu Başkan 
Yrd.lığma: Edip Yeniğim, 

Yönetim Kurulu Üyeliğine : 
Fikret Yenigün, 

Yönetim Kurulu Üyeliğine : 
Ruşen Cihat Kılıç, 

Seçilmişlerdir. Yönetim kurulu 
üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, 
ilk yönetim kurulu üyeleri bir yıl 
için seçilmişlerdir. Seçim süresi' 
•ona c m yönelim kurulu üyeleri 
yeniden seçilebilirler. Ocnd kurul 
lüzum gördüğü takdirde yönelim 
kumlu üyelerini her zaman 
değiştirebilir. 

.Şlrkeil Temsil Vt ilzam -
Yinetlra. Kurulu Üyelerinin 
CUrcv f aksimi 

Madde g -

Şirketin yönelimi ve dışarıya 
karşı temsili yönelim kumluna ait
tir. Şirket tarafından verilecek 
bütün belgelerin ve yapılacak sö-
zleşmclcrin geçerli olnbilmeal için 
bunların şirket unvanı altına kon
muş vo şirketi temsil ve ilzama 
yetkili kişilerin imzasıııl taşıması 
geçerlidir. Yönelim kurulu şirketi 
temsil ve ilzama yetkili kişileri ve 
bunları ne seklide imza edecekleri 
lejbit ederek tescil ve ilan eder. 
Yönetim kurulu temsili en az bir 
kişinin imzasını taşıması gerek
lidir. 

Yönetim kurulu üyeleri kendTae. 
atarından bir başkan vo bulun
madığı zamanlarda ona vekalet et
mek üzere bir başkaa vekili seçer.. 

. Denetçiler Ve Girerleri 
' Medde 9 -

Genel kurul gerek hissedarlar 
ırasından, gerekse dışardan en çok 
ÜÇ yıl için bif veya birden fazla 
denetçi eeçer. Bunların sayısı beşi 
geçemez. İlk denetçi olank T.C. 
uyruklu Konur Sokak No: 13/15 
Kızılay/Ankara adresinde mukim 
Mahmul Kuthıean bir yıl İçin 
seçilmiştir. Denetçiler Türk Ticaret 
Kamurunun 347 • 339, uncu mıd-
deruinda sayılan görevleri yap-
roakkyularruOdürler. 

Genci Kurul: 
Madde 10 -

Genel kurul toplantılarında 
aşağıdaki esaslar uygulanır. 

s. Davet Şekli : Genel Kurullar 
olağan veya olağanüstü olarak 
toplanırlar. 

Hu toplantılara davet de Türk 
Ticaret Kanununun 355. 365. 366 
ve 368 nci maddeleri hükmü uygu
lanır. 

b. Toplantı Vakti: Olağan genel 
kurul sirkelin hesap devresi tonun
dan itibaren üç ay içerisinde ve 
senede en az bir defa olağanüstü 
gend kurullar ise, şirket İşlerinin 
kap ettirdiği hallerde ve zamanlar
da toplanır. 

c. Oy verme ve vekil tayini : 
Olağan ve olağanüstü genel kurul 
toplantılarında hazır bulunan 
hissedarların veya vekillerinin bir 
hiaaejçin bir oyu vardır. Genel ku
rul toplantılarında hissedarlar 
kendilerini diğer hissedarlar veya 
dışarıdan layin edecekleri vekil 
vasıtalıyla temsil ettirebilirler. Şir
kete hissedar olan vekiller kendi 
oylarından başka temsil ettikleri 
hissedarın sahip oldukları oylan da 
kullanmaya yetkilidirler. Vekalet
namelerin şeklini yönelim kurulu 
tayin ve İlan eder. 

d. Müzakerelerin yapılması ve 
karar nisabı : Şirket genel kurul 
toplan" ""'nda, Türk Ticaret Ka-
nunıı 'n_.'360 uncu maddesinde 
yazılı hususlar müzakere edilerek 
gerekli kararlar tlmır, Genel kurul 
toplantıları ve bu. toplantılardaki 
karar nisabı Türk Ticaret Kanunu 
h ü k ü m ' > c tabidir. . 

. e. Toplantı Yeri : Oenel kımıl 
şirketin yönetim merkezi binasında 
veya yönetim merkezinin bulun
duğu şehrin elverişli bir yerinde 
toplanır. 

TtplanlıUrdı Komiser Bulun
manı 

Madde 1 1 -

Gerek olağan ve gerekse 
olağanüstü genel kurul. toplan
tılarında Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı komiserinin bulunması ve 
ıoplani! tutanaklarını ilgililerle bir
likte İmza elıııeai şarttır. Komiserin 
gıyabında yapılacak genel kurul 
toplantılarında alınacak kararlar vç 
komiserin imzasını taşımayan 
toplantı tutanakları geçerli değildir. 

Ilaaı 
Madde 12 -

şirkete ait ilanlar Türk Ticaret 
Kanununun 37 no! maddesinin 4 
t o t o Akran hükümleri ı ıkl ı 
kalmak tartıyla şirket merkezinin 
bulunduğu yerde çıkan bir gazete 
İle u az IJ gün e m i yapıl». Ma
hallinde gazete yayımlanmadığı 
taktirde ilan m yak» yerlerdeki 
gazete ilo yapılır. Ancak genel Ira-
rulun toplantıya çağrılmasına ait 
İlanların, Türk Ticaret Kanununun 
361 inci maddesi hükümleri 
gereğine* ila* ve toplantı günle})' 
hariç olmak üzere en u iki hafta 
evvel yapılması zorunludur 
; Sermayenin azaltılmasına *a taa* 
{iyeye alt ilanlar için kanunun 397 

ve 438 nci' maddeleri hükümleri 
lıynuİaııır. 

Hesap Dönemi: 
Madde 1 3 -

Şirkctin hesap yılı Ocak ayının 
birinci günü başlar ve Aralık ayının 
.onuncu günü sona erer. Fakat bir
inci hesap yılı şirketin kesin olarak 
kurulduğu tarihten başlar ve o 
senenin. Aralık ayının sonuncu 
günü sona erer. 

Karın Tesbltl Ve Dağılımı: 
Madde 1 4 -

Şirketin genel masraflın ile 
muhtelif amortisman bedelleri gibi 
şirketçe ödenmesi veya ayrılması 
zorunlu olan miktar hesap yılı su
nunda (esbit edilen gelirlerden in
dirildikten sonra geriye kalan mik
tar safi karı teşkil eder. Bu suretle 
meydana gelecek kardBn önce % s 
kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve ka
landan .itfa edilmemiş hisse senet
lerinin bedelleri ödenen kısmına % 
5 oranında birinci temettü verilme
sine yetecek miktar çıkarılır. Geri 
kalan kısım genel kumlun tespit 
edeceği şekil ve surette dağıtılır. 
Kurucular ve yönetim kurulu 
üyeleriyle memur ve hizmetlilere 
ayrılacak miktarlarla, ikinci temet
tü hissesi olarak hissedarlara 
dağıtılması kararlaştırılan ve kara 
iştirak eden, kuruluşlara dtığıtılau 
paradan Türk Ticaret Kanununun 
466 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının 
3 lıuMımlı bendi gereğince S 10 
kesilerek idi ihtiyat akçesine ek
lenir. 

' i h t i y a t Akçesi: 
Madde 1 5 -

Şirkct taralından ayrılan fiiliyat 
akçeleri hakkında Türk Ticaret, 
Kanununun 466 nci ve 467 nci 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

Kanuni Hükümler: 
' Madde 1 6 -

. Bu ana sözleşmede bulunmayım 
huluslar hakkında Türk Ticaret Ka
nununun hükümleri uygulanır. 

Yenigün İnşaat San. Ve Tlc. A.Ş 
Mithat Yenigün İmza 

fikre* Yenigün İmza 
Erdal Yenigün İmza 
Edip Yenigün İmza 
Fikni Yenigün (Mithat Oğlu) 

İmza 
Ruşen Cihat Kılıç İmza 

(10/AXM54I2) 

Ankara Ticaret 
Memurluğu'ndan 

Sitil No.- 20011i. 

Tlcartt Curanı 
U4H4' 

NÖMıivt' 

AdrtttTtmua Caddesi No: »1/4 
Kavaklıdere ÇankayaVAnkara 

Yukarda ticaret sicili numarası, 
umanı Ve adresi yazılı şirkete ait 
aşağıdaki' hulusların 01/02/2005 
tarihinde lescil edildiği ilan olunur 

(Devamı 28. Sayfada) 
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(llaslaıaıı 27 . Sayfada) 
Kıınu: Yeni Kuruluş 
Noıcr Onayı : Alıknra 21. Nf. 

24/OI/2n05-O47A5 notu Yevmiye 

Carya Turizm Yatırımları 
Anonim Şirkclt Ana SDzUıınol 

' Knnıluı: 
Maılık - l 

Aınjjııla adları, soyadları, uyruk
ları ve açık adresleri yazılı kunjcu-
lar arasında T0rk Ticaret Kıuıunıı'-
ııun Anonim Şirketlerin ani surette 
kurulmaları hakkındaki bükümler
ine göre bir Anonim şirket teşkil 
edilmiştir. 

i- Furza Turizm işletmeleri Sın. 
Ve Tic. A.Ş. 

Tunuı Caddesi 91/A Kavak
lıdere / Ankara 

2- AV-Ka Inj. TurumTic. A Ş . 
Tuııah Hilmi Caddeıi No: 

114/33 Kavaklıdere / Ankara 

3- Çalışkan Kardeşler Turizm 
İşletmeleri Ve TİC.A.Ş. 

Reşit CJalIn Caddeal No: «tV7 
C.O.P. / Ankara 

4- Aydıner İnşaat A.$. 
Yeni Foça Sokak No: 2 O O P / 

Ankara 

3- Milhal Yetıijün 
Tunuı Caddeıi No: ° l /7 Kavak-

lıderc / Ankara 

Ortakların Itımt) T.C, Uyruk
ludur. 

Şirketi» Oavanıı 
Madde i -

Sirkelin Unvanı Carya Tuıir.m 
Yatırımları Anonim Şirketi' dir. 

Maluul Vr Mera» t 
M a d d e l -

Şirkctin maksat ve mevzuu başlı
ca şunlardır. 

Türkiye'nin İç va dış turizm 
poiarulyelinhı gelişmesi v« mevcut 
kaynaklara* dana verimli bir şek
ilde tşletıhnol İla luriılkıin din
lenme ejlence ve dijet 
ihtryaçlannın karşılanmaaı konu
larında hizmet vermek, seyahat 
acemaları kurmak, Tftrk Hava Yol
lan ve diğer Imvı yollarının bilet
lerini satmak, turistik yerlerle tur
izme elverişli alanlarda hakiki ve 
hükmi sahralar ya da devlete ait 
arazi ve analar satın almak, kirala
mak kiraya vermek, tatil köyü, otel, 
motel kartu», plaj, termal, sportif 
tesisler, konukevi, eğence yerleri, 
takanuvgutno restoranı, pastane 
gibi tesisler kurmak, inşa ettirmek, 
İslettirmek, kiraya vermek, satmak, 
turistik eşya satımına elverişli 
mağazalar kurmak. 

1- Şirket amaç ve konularını 
gerçekleştirmek ieİn her iBrlO idari, 
mali ve teknik (alışmalarda bu
lunur. 

2- Amaç ve konusu ila ilgili her 
türlü haberleşme ve bilgi işlem do
nanımı, lesteat ve yazılım satın alır, 
itlıal eder, kiralar ye bunları salar, 
ihraç eder v«. kiraya verir. . 

3- Amaç ve konusu ile ilgili 

laşıntıiHZ mal suttu alır, kiralar ve 
bunları satar kiraya verir, 

4- Amaç* ve kurulsu ile ilgili hv-r 
turlu büro makineleri ve malzeme
si satın alır, ithal eder, liralar ve 
bunları salnr, ilıtaç cdeı. 

5- UOlün laf mır ve taşınmaz mal
lar Üzerine (ilkel işleri ile ilgili re
hin, ipotek, mülkiyeti muhafaza ve 
benzeri yasal haklar tenis ettirebilir. 
Ûçftncü şahıslara ait [aşınır ve 
taşınmaz mallar Özerinde şirket 
lehine ayni hakları tesis ettirebilir. 

6- Amaç ve konusuna gerçek
leştirebilmek için menkul gayri
menkul makina teçhizat ve taşıt al
mak, devretmek, ferağ elmek, ka
rnen veya tamamen kiraya vermek 
veya kiralamak ayrıca İrtifak hakkı, 
irtifa rehin ve sukna haklar ile 
medeni kanun bükümleri gereğince 
ayni veya gayri maddi haklarla il
gili her türlü iltizam! vo tasarruf 
işlemleri yapmak, ihıira hak ve be
ratlar lisans imtiyaz hak ve know-
how gibi haklar iktisap etmek, ki
ralamak, kiraya vermek, kullanmak 
satmak, bunlarla ilgili anlaşmaları 
yapmak, 

7- Türkiye'de ve dijer ülkelerde 
yerleşik banka ve fiıuna kuru
luşlarından her nevi kredi sağlaya
bilir. 

8- Şirketlerin kurucu ortağı ola
bilir ve kurulmuş şirketlere ortak 
olabilir. 

9- Yabancı sermaye./ runu, 
iebllgleıi ve yOncumıikleri 
çc/cevesinde yabancı sermaye 
Ocnd MudarHlgO'nden lıin elmek 
şartı İle şirket hisselerini yurt dışın
da yerleşik kişilere aracılık-yapma
mak kaydıyla satabilir. YA* " jışuv 
da yerleşik şirketlere ortıl r.*bl!ır. 

10-Yurt içinde ve yurt dışında 
şube_ve büro açar. Yurt dışında 
yerleşik kişi ve kuruluşlardan tem
silcilik mümessillik acentelik, ala
bilir ve verebilir, 

ll-Konuıu İle ilgili konulardı 
etili ve projeler, fizibiliteler hazır
lamak, mühendislik, müşavirlik, 
müteahhitlik, kontrollük, araştırma 
va. yayın hizmetleri vermek ve or-
genizaayontar yapmak, 

I2-Şlrkclin borç ve alacaklarına 
teminat olarak ipotek, rehin ve ke
falet teminatlar almak ve vermek 
«onuruyla ilgili gerçek ve tüzel 
kişilerin borç ve alacaklar İçin 
İpotek rehin vermek ve almak, şir
ketin amaç İle ilgili olarak marka 
ihtira bent ustalık ve dl|er amal 
mülkiyet haklarım elde etmek, de
vretmek, Icrag ve bunlar Özerinde 
liaana anlaşmaları yapmak, 

Yukarıda gösterilen kotlulardan 
başka ileride şirket İçin faydalı ve 
lüzumlu görülecek başka İslere de 
girişilmek İstendiği takdirde ortak
lar kurulunun kaıır üzerine Şirket 
bu işleri de yapabilecektir. Ant sö
zleşme dc|lşikH(l niteliğinde olan 
bu kararın uygulanabilmesidir 
genel kuruldan' gerekil İzin alı
nacaktır. 

Şirketin Merkezi: 
M a d d e d e • ı. 

Şirketin merkezi Ankara' dadır. 

Adresi Tunus Caddesi No:yi/4 
Kavaklıdere / Ankara' dır. 

Adres değişikliğinde yeni Adres, 
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye 
Ticurel Sicil CJnzcıcsindc ilan ettir
ilir ve ayrıca Sanayi ve Ticnrcı 
Dakunlıgı'na bildirilir. Tescil ve 
ilan edilen adrese yapılan tebligat 
şirkete yapılmış sayılır. 

Tescil ve ilan edilmiş adresinden 
ayrılmış olmasına rağmen yeni 
adresini süresi içinde tescil cl-
Lirtııcmiş şirket için bu durum fesih 
sebebi sayılır. 

Şirketin S tres i : 
Madde S -

Şirketin süresi tescil ve ilan 
edildiği tarihten başlamak üzere 
stlresizdir. 

Şirketin Sermayesi: 
Madde < -

Şirketin sermayesi 22.000.000.-
YTL si dır. Bu sermaye her biri 
I.OOO.-Yeni Türk Lirası 
kıymetinde 22.000 hisseye 
ayrılmıştır. 

7.040 ' Hisseye karşılık 
7.040.000.-YTL'ıı Akka InşTur-
izm Tic.A.Ş. 

7.040 Hisseye - karşılık 
7.040.005.-YTL'si Çalışkan 
Kardeşler Turizm Işl.ve Tic. A.Ş. 

A.I20 Hisseye karşılık 
6 820.000.-YTI.'»! Fona Turlun 
İşi, San. ve Tic A Ş . 

880 Hisseye karşılık 880.000.-
YTL'ıı Aydıner İnşaat A:Ş. 

220 Hisseye karşılık 220.000.-
YTL'sı Mithat YcnigUn 

' tarafından muvazaadan eri 
olarak tamamen taahhüt edilmiştir. 
Sermaye taahhütlerinin I/-İti tescil' 
ve ilan tarihinden İtibaren en geç Oç 
ay içinde kalan 3/4 İse 20.01.2008 
tarihinde ödenecektir. Scrrasyo 
taahhüt borçları yönetim kunıltanun 
alacağı kararlar dairesinde ve Idm 
ortakların yazılı olurları alınmak 
sureliyle belirtilen tarihten önce de 
ödenebilir. Bu husustaki ilanlar ana 
sözleşmenin ilan maddesi uyan rica 
yapılır, Hisse - senetleri nama 
yazılıdır. Hisse- senetleri 1.000.-
YTL İlk kupürler halinde bastırıla
bilir. Sermayenin lamamı Öden
medikçe hamiline yazılı hlsae sene
di çıkarılamaz. 

Yoaerlm Kurulu Ve Süre.l: 
Madde 7 -

Şlrkcflıı işleri ve İdaresi genel 
kurul taraTıııdaıı Türk Ticaret Ka
nunu hdkttmlert .dairesinde 
hissedarlar tarafından seçilecek en 
az oç Üyeden oluşan bir yönetim 
kurulu tararından yürütülür, tik 
yönetim kurulıi (İyeleri olarak; 

Yönetim Kuruliı Beşkanlıgı'na : 
Mithat Yeaigfln 

Yönetim Kurulu ' Başkan 
Yrd.'Ilgını: Celal Kahraman 

Ydnctlm Kurulu Üyellji'ne : 
Cemil Uğurlu 

seçilmişlerdir. Yönetim kurulu 
üyeleri en çok. Oç yıl Içllt sevilirler. 
İlk yönetim kurulu Üyeleri bir yıl 
için seçilmişlerdir. Seçim süresi 
sona eren yönetim kururu üyeleri 
yeniden seçilebilirler. Ocııcl kurul 

lüzum gorttOgil takdirde yOru-iinı 
kurulu üyelerini her zurnan 
değiştirebilir. 

Şirketi Trmsll Ve İlzam -
Yönetim Kurulu Üyelerinin 
Cllrev Takatini 

Madde 8 -

Şirketin yönetimi ve dışarıya 
kıırşı temsilî yüncüm kuruluna ait
tir. Şirket İsrafından verilecek 
bütün belgelerin ve yapılacak so-
zleşnıelcrin geçerli olabilmesi için 
bunların şirket unvanı altına kon
muş vo şiıkeli temsil ve ilzama 
yetkili kişilerin imasını taşıması 
geçerlidir. Yönetim kumlu şirketi-
temsil ve ilzama yetkili kişileri ve 
bunları no şckikle imza edecekleri 
teıbit ederek tescil ve ilan eder. 
Yönelim kumlu temsili en az bir 
kişinin imzasını taşıması gerek
lidir. 

Yönetim kurulu üyeleri kendi ar
alarından bir başkan ve bulun
madığı zamanlarda ona vekalet et
mek Özere hir başkan vekili seçer. 

Denetçiler Ve Görevleri ! 
Madde » -

Genel kurul gerek hissedarlar 
arasından, gerekse, drşatdan en çok 
Uç yıl için bir veya birden fazla 
denetçi ooçer. Bunların sayısı beşi 
geçemez, ilk denetçi olarak T.C. 
uyruklu Mahmul Kutluca 
seçilmiştir. Denetçiler Türk Ticaret 
Kanununun 347 - 359 uncu mad
delerinde sayılan görevleri yap
makla yOV" Jdlrler. 

Geael Kural : 
Madde II -

Genel kurul toplantılarında 
aşağıdaki r ' 'ar uygulanır. 

a. Davet Sekli: Ocncl Kurullar 
olağan veya olağanüstü olarak 
toplanırlar. 

Bu toplantılara davet de Türk 
Ticaret Kanununun 355.' 365. 366 
ve 368 nci maddeleri hükmü uygu
lanır. 

b. Toplana Vakti: Olağan genel 
kurul şirketin hesap devresi sollun
dan itibaren üç ay içerisinde ve 
senede en az bir defa olağanüstü 
genel kurullar ise, şirket işlerinin 
icap ettirdiği hailenle ve zamanlar
da toplanır. 

e. Oy verme ve vekil tayini : 
Olağan ve olağanüstü genel kurul 
toplantılarında hazır bulunan 
hissedarların veya vekillerinin bir 
hlsae İçin bir oyu vardır. Genel ku
rul toplantılarında hissedarlar 
kendilerini diğer hissedarlar veya 
dışarıdan tayin edecekleri vekil 
vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şir
kete hlsseıkf olan vekiller kendi 
oylarından başka temsil ettikleri 
hissedarın sahip oldukları oyları da 
kullanmaya yetkilidirler. Vekalet-
namelerin şeklini yönelrrii kurulu 
leyin ve İlan eder. 

; d. Müzakerelerin yapılması va 
karar nisabı : Şirket genel kurul 
tophMılarrhaa,' Türk Ticaret Ka
nuna '. hun 369 uncu ımdrlealndfl 
yazılı hususlar müzakere edilerek:' 
gerekil kararlar alınır (lenel kurul 
toplantıları ve bu toplantılardaki. 

karar nisabı Türk Ticaret Knnıımı 
hükmıılr-riuc tabidir. 

e. Toplantı Yeri : Genel kın .il 
şilketin yüm-lim ıııeıkczi biıtasındu 
veya yönetim merkezinin bulun
duğu şclılin elvcıiflı hır ycıiılılc 

toplanır. 

Toplantılarda Komiser lllılua- . 

Madde I I -

Clcrek olağan ve gerekse 
olağanOstlI genel kurul toplan
tılarında Sanayi ve Ticaret Oakatı-
lığr komiserinin bulunma., ve 
toplantı lutanaklıuını ilgililerle bir
likle imza etmesi firtur. Komiserin 
gıyubmdı yapılacak genci kurul 
İDpInıttılarıiKİa Aİmucak kararlar ve 

toplıntt tutanakları geçerli dejildir. 

Ilın: 
Madde 12 -

. Şirkete ait İIBNIHT Türk T i car d 
fUnünunun 37 ııd madıleslnin 4 
Üncü fıkrası hükümleri saklı 
kalrratk şartıyla şirket merkezinin 
bulunduğu yerde {ikan bir p«c ic 
ile en «2 15 gUn evvel yapılır. Mn-
(inlimde gazete yayıııı!aıımnd>ğı 
taktirde ilan en yakın yerlerdeki 
gazele İle yapılır. Aııcnk genel ku
rulun toplantıya çağrı Iınnsınu «it 
ilanların, Türk Ticaret Kamımmun 
368 inci maddesi hükümleri 
gereğince ilan ve toplantı günleri 
hariç olmak Özere en az iki han* 
evvel Yapılması zorunludur. 

Sermayenin azaltılmasına ve tas* 
üyeye «it İlanlar İçin kanunun 397. 
ve 438 nci maddeleri hükümleri 
uygulanır. 

Iteıap Donemi: 
Madde 1 3 -

Şirkelln hesap yılı Ocak aynım 
birinci gunO baflar ve Aralık ayının 
sonuncu günü sona erer. Falul bir
ine! heıap yılı alrketiıı kesin ularuk 
kurulduğu tarihten baflar ve o 
senenin Aralık ayının sonuncu 
(önü «ona erer 

Kana Teshili V* Dağıtımı: 
Mailde 14 -

Şirketin genel masrafları ile 
muhtelif ıtnvrıisnıan bedelleri gibi 
llrkriçe .ödenmesi veya ayrılması 
zorunlu olan miktar lıcsnp yılı so
nunda tosbJl edilen gelirlerden in
dirildikten sonra geriye kalan mik
tar safi karı tcıkil eder. 

Bu suretle meydana gelecek kar
dan Önce % 5 kammi ihtiyat akçesi 
ayrılır. Ve kalandan itfa edilmem is 
hisae senetlerinin bedelleri ödenen 
kısmına % 5 oranında birinci 
Ictıiettfl verilmesine yetecek miktar 
çıkarılır. Oerl kalan kişim genel 
kurutun tespit edeceği jckil ve 
•urdte dağıtılır. Kurucular ve 
yönetim kurulu üyeleriyle memur 
ve Hizmetlilere ayrılacak miktarlar
la. İkinci temettü hissesi olarak 
hissedarlara dağıtılması karar-
la*tmUn-ve kara iştirak eden kuru* 
lujlar* dağıtılan paradan Türk 
Ticaret Kâtrununun 466 net mad
desinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı 
bendi gercjınco % 10 kesilerek adi 
İbıîyit tltçeaine eklenir. 

(Devamı 29. Sayfada) 
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?AAT SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 
»İLAN OLAĞAN. . GENEL KURULU 
.2 . ^U-4 0<_A-ûrts4 

TİCARET VE SANA^BAJ-^NLIĞ-I 
KOMÎSEI 

DİVAN BAŞKANI 
/1/cJtı 

SUMIN»1** 
KATİP OY TOPLAYICI 

Şirketin sermayesi : 200.000.0ı 
Toplam hisse adedi : 200.000 
Asgari topLnisabı 
Asaleten 
Hazinin cetvelinde gösterilen ortaklık ve 
kayıtlarma uygundur. 

Yönetim Kurulu Başkam 
Nadire İÇKALE ' 

ıy aenenne ve 
._ ir 

582-
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(Naştarafı f.2 Svytkdtı) 
cr teker okunarak giiriiştildu. Razı 
konularda smubrt uyulura başka» 
«çıklık getirerek oylama yapıldı. 
Yapılan açık oylamada 2004 yılı 
tahmini lıiiıçe oy birliği ile kabul 
edildi. 

M idde 8- GiiiKİunı gereği yöne
tin) ve dene I un kltr*jlf (İyelerinin 
seçimine gclmiştir 

Aill SÖZİÇŞIttC gClVgİ KCÇİm S"''' 
oy ve açık tasnif usulDıtc güre 
ynpıUcajı ortaklat* divan tarafın* 
dan dıtyıırvlmufiıır. Adayların belli 
olmasından sonra oylnr kul-
Unılmıflır. Yapılan tasnif ııet-
İccnindc. 

Yönetim Kurulu 

Asil 

f- Ömer Dcıii?. «Idıfeı oy 20 
2-Halil Üafan akl^ı oy 19 
3-Cumn Ktırt uldıgıoy IS 
4- Mehmet D»idcvırcıı aklığı uy 

17 
5- Alımcı Kural aldığı oy İti 

1- Sinan Gün aldı üt oy IS 
2- Mustafa Dojjıın aldığı oy 14 
3- Hüseyin özgiıİMi Aİdıgı oy 14 
4- Mahmut AylilUt ildiği oy 13 
5-Halil Deniz aldığı oy 12 

Don elleme Kurulu 

1- Muzafcr Kılıylı aldığı uy 20 
2- Cuma Solm*n-«Wıcı oy 20 
3- Sinan Doğan aldığı oy 19 

Yedek 
I- Hamza Zîncirkıran aldığı oy 

18 ' 
>• 4-Nthot Kaçoglu aldığı oy 17 

Oybirliği (İc bir yıl sike ıic 
»eyi İmi ş Icrdİr. 

Madde 9- Oslbirligc üyelik için 
Ifıltl Deniz ve Sinin Oün adlı 
üyeler oybirliği ile »cçîlınişlcrdir. 

Madde 10- Gündemin hıı mad-
denince dîlck ve temennilerdi: bu
lunmak üzere töz alan Ömer Deniz 
kooperatifin daha ^ÛÇİU hale 
gelmesi için süratle çalışmak 
gerektiğini, bunua İçin gerek yöne
timin ve gerekse ortaklann mcKc-
İçlere sahip çıkmasını projenin kısa 
zamanda uygulamaya konulmalını 
ve yeni seçilen yöneticilerin basarı 
dileklerinde bulunmuştur. 

Madde 11- BOlün gündem ınad-
dclcri kanun ve ına sözleşme 
hulümlcrine uygu» ninni k 
görüşü I ıncsİiKİen sonra toplantı 
tut 12,00'dc [uışlır. 

Uivnn Başkanı 
Hasan Korkmaz i 

Katip 
Muza/Ter Kjlıç ıınza 

Oy Tawıilçisi 
Mehmet Dngdc 

Oy Tasnii'vİM 
Muaiafa Oogıu 

BııkıınlıL Temsilcileri 
M. Salih Dündar ûııza 
Zimaf Teknisyen,! 

Ş. Milslüm KÜIa im» 
Tekniker 

S.S. Siverek Konurtepe KUyll 
Tarımsal Kalkıuma Kooperatifi 
Yönettin Kurulu Kararı 

Karar Tarihi: I3.U7.2004 

Karar No: 2 

Mevzuu: Görev Bölümü Ve 
Tcımil 

Üyelerin Adı Soyadı: Amer 
Deniz, Halil Doğan, Mehmet 
Dagdcvircıı, Cunta Kurt, Ahmet 
Kura t 

Kara no Metni 

Kooperatifimiz kuruluş genci 
kurut toplantısı sonunda görev yap
mak üzere ortaklar arasından 
seçilen yönetim kurulu öycleri ken
di aralanıldı toplanarak aşağıdaki 
kararlan almışlardır. 

)- Yapılan görev bölümünde 
yönetim kurulu başkanlığını Ömer 
Deniz, baskım yardımcılığına Hatit 
Doğan, muhasip üyeliğe Mehmet 
Dagdevtren seçilmişlerdir. 

2- Kooperatif adına biletimle res
mi ve hususi daire ter, hakiki ve 
hükmi şahıslar, bankalar, adi) ve 
idari merciler, dertcrdaılık, maliye 
ve vergi daireleri, tapu sicil, tapu 
kudoslro, sosyal sigortalar kurumu, 
bölge çalışmo ınÜddrlügtt, bilu
mum idarelerde ve bunların her 
kısım ve deneceğinde, İter sıfatla 
kooperatifimizin bilumum 
muamelelerinde arsan ID ifrazı, kat 
mülkiyeli, tamamlayıcı parsel alımı 
ve satımı ve takası, ferdi tapuların 
(İyelere verilmesi velhasıl tapu sicil 
ve kadastrodaki her iGrhl İşlemler 
için temsil ve İlzama, bilumum 
bankalar nezdinde hesap açmaya, 
kapatmaya, para çekmeye, ahzu 
Itubzt ilgilendiren işlemlerde tem
sile, mahkeme ve İcra dairelerinde 
dahi temsile, işleri takibe soııuç-
landırmoya yetkili olmak O/ere 
S.S. Siverek Konurtepe KöyO 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi un
vanlı kooperatifimizi Ömer Deniz, 
Halil Doğan, Mehmet Dağdc-
v i ren'in alacaklın herhangi iki 
kikinin müşterek imzaları ile koop
eratifi temsil ve İlzama yetkili 
olduflıraa 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

Kurucu Ortaklar 

riskin 
Ömer Deniz İmza 

Başkan Yardım etti 
Halil Doğan İmza 

Muhasip Üye 
Mchınct Dagdcvireıı İmza 

0ye 
Cuma Kurt İmza 

Üye 
Ahmet Kural imza 

/STATÜ T A D İ L L E R İ 

AnlAİya Ticaret Sldlİ 
Memurluğundan 

Sicil Nu: Amalya 41638-43838 

- Ticaret Cavını 
FYA TURİZM İNŞAAT 

İTHALAT İHRACAT SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

Ticaret Merkezi: Selçuk MDI I 
Kalriçi Yatlimanı No. 38 Antalya 

Ticaret merkezi İle sicil nu
marası ve tmvtnı yukarıda yazılı 
bulunan şirketin Antalya 2. noter
liğinin 2I-02.200S tarih 03636 
sayısı ile onaylı 16.02.2005 tarihli 
gene) kurul evroklan arasında bulu
nan 16.02 2005 tarihti toplunu tu. 
taııajıııuı tadil metninin ıcnnayc 
anıırımma ıştlrnk eden pay sahip
leri listesinin tescili lalcbİnde bu
lunulmuş ulıtp keyfiyetin 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu 
Hükümlerine uygun olarak ve' 
mcmıırktğuıiMzdaki belgelere 
dayaııılaruk 21.02.2005 tarihinde 
lescil edildiği ilan olunur. 

Kya Turizm İnşaat ttkalat 
Ihraraal Sanayi ve Ticaret Anon
im Şirketi Genci Kurul Ta-
tana|ıdır. 

Fya Turizm Inşaai 1 [fıslat İhracat 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
nin 2004 yılı olagaıı genel kurut 
toplanınım yapmak Üzere 
.16.02.2005 güııil aant 10.00 da 
Kale İçi Yat Limanı-No.' 3» An
talya adresinde Sanayi ve Ticaret ti 
Müdürlüğünün 13.02.2005 lırih ve 
868 sayılı yazıtın ile bakanlık 
komiseri olarak atanan Mahmut. 
Yılman gözetiminde toplımldı. 
Toplantı başlamadın önce yapılan 
İncelemede topların gflnû ve gün
dem maddelerinin elden imza 
karşılığı 15.02.2003 mininde 
tcblij edildiği ve TTK. nun 370. 
maddesine istinuden ilansız toplan
tı yapıldığı ve tüm hissedarların 
tamamını toplantıya katıldığı ve 
herhangi btr İtirazın olmadığı 
görülerek topların Yönetim Kurulu 
başkanı Mehmet Ferit Ekici 
tarafından açıldı. 

1. Açılış ve yoklama yapıldı. 
50.000 hisse sahibinin tamamının 
toplantıya asaleten katıldığı 
görüldü. 

2. Divan heyetinin teşekkülüne 
geçildi. Divan Başkanlığına Ayhan 
Ekici katip Üyeliğine GUlbohar Çiti
ci teklif edildi teklif oy birliği ile 
kabul edilerek seçildiler. Divan 

.heyetinin tutanakları imzalaması 
için yetki verilmeli oylamaya 
sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul 
edildi. 

3. 2004 yılı yönetim kurula 
faaliyet raporu ve gelir gider 
cetveli bilanço yönetim kurulu 
tarafından 2004 yılı denetim kurulu 
raporu denetçiler tarafından genel 
kurula okundu. Okunan raporlar 
müzakereye açıldı. SÖZ alan ol
madı. 

4 Okunun raporlar ayn ayrı ibra 
edilmek üzere oylamaya sunuldu. 
Yııpılım oylamadan lyrı nyrı oy 
birliği ılc ibra edildiler. 

5. Denetçilerin seçimine geçildi. 
Yapılan görüşmeler neticesinde t 
yıllığın» İsmail Hakkı Sezgin oy 
birliği ile denetçiliğe seçildi. 

6. Şirket ana sözleşmesinin 6. 
maddesindeki şirket sermayesinin 
50.000 YTL den, 2.263.0O0.YTL 
yo çıkarılması için yönetim kuru
lunca ahnmtf oton 15.01.2005 tarih 
ve 3 sayılı katan görüşüldü ve şir
ket sermayelinin 2.263.0O0.YTL 
ye çıkarılması oybirliğiyle kabul 
edildi. 

7. Dilek ve temennilerde bu
lunulduktan sonra gündemde 
gfirUşûlccek başka konu bulun
madığından toplantı başkan 
tarafından kapatıldı. 

Sanayi Ticaret İl MÜdUriÛgü' 
Mahmut Yılman İmza 
Divan Başkanı 
Ayhan Ekici tmza 
Katip 
Cülbalıar £kicİ İmza 

Fya Turtanı İthalat thracam 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

t i k i MctİH 
Madde 6 

Şirketin sermayesi 
50.000.000.000 TL dır. Bu ser
maye bcrbirİ İ.OüO.OOO.TL 
kıymetinde 50.000 hisseye 
ayrılmıştır. 

12750 hisseye karşılık 
I2.750.000.00D.TL' sı Muktedir 
Ballı 

! .12750 • hisseye'' karşılık 
12.75O.OOO.O00.TL sı Özden Oz-
bilûn 

12500 hisseye karşılık 
l2.5O0.0OO.OO0.TL sı Mehmet Fer
it Ekici 

6000 hisseye karşılık 
6.000.0un.OOO.TL sı Yelgin likicl 

6000 hisseye kurşıhk 
6.000DOO.OOO.TL sı Ayhan Ekici 

tarafından nıtivazntıdnn arİ 
olıwak tamamen taahhüt edilmiştir. 
Sermaye taahhüt terinin 1/4 a te&cil 
've ılın tarihinden itibaren en geç üç 
ay içinde ' kalan 3/4 İl ise 
30.O9.2OO5 tarihinde ödenecektir. 
Sermaye taahhüt borçları yönetim 
kurutunun alacağı kararlar 
dairesinde ve tüm ortakların yazilı 
olurları alııtmak suretiyle belirtilen 
tarihten öncede istenebilir. 

Bu duruştaki ilanlar ana sözleş
menin ilurı maddesi uyarınca 
yapılır. Hisse senetleri namı 
yazılıdır. Hisse sen r Heri 
1 DOO.OOO.TL İlk kupürler halinde 
bastırılabilir. Sermayenin tamamı 
ödendikçe hamiline yazılı hiaıe 
senedi çıkarılamaz. 

Yeni Matla 
Madde 6 

Şirketin sermayesi 
2.263.000.YTL dir. Bu sermaye 
herbıri l YTL kıymetinde 
2.263.000 hisseye oynlmışttr. 

1.163.000 paya karşılık 
1.163.000 YTL Mehmet Ferit Fiki-

275.000 paya karşılık 275 000 
YTL Giilbal»r Ekici 

275.000 paya karşılık 275 000 
YTL Songül Sirkeci 

275J300 payı karşılık 275.000 
YTL Yctgiıı Ekici 

275.000 paya karşılık 275000 
YTL Ayhan Ekici 

tarafından muvazaadan arı 
olarak lanrnrrrcn taahhüt edilmiştir. 
Eski sermayenin lamamı öden
miştir. Arltırılan seıınayeniıı 1/4 d 
tescil tarihinden itibaren flç ay 
içerisinde kolan ise ortaklın kuru
lunca kararlaştırılacak esaslar 
dairesinde . peşin veya tnksitler 
halinde.ert geç 31.12.2005 tari
hinde Ödenecektir. Bu husustaki 
ilanlar ani sözleşmenin ilnıı tarihi 
uyarınca yapılır. 

Mehmet Ferit EVİci İmza 
Yettin Ekici İmza 
Ayhan Ekici imza 
Bakanlık Temsilcisi 
Mahmut Yılmnu tınza 

Sermaye Artırımı Yapan Şir
ketin Ticaret Sicil Memurluğuna 
Yerecrf J Liıtt 

Sirkelin Oııvuııı: Fya Tuıizıtı 
İnşaat İthalat İhracaat Sunjyi ve 
Ticaret A.Ş. 

Şirketin': Adresi: Kaleiçı YBIÜ-
manı No. 38 

Ticaret Sicil Mcınorluğıı; An
talya 

önceki'' Sermayesi: 
50.000.000.000.11 

Şimdiki Sermayesi: 2.263.000. 
YTL ' 

Genel Kurul Turihi: 16 02.2005 

Sermaye Artırımına Iştlruk 
Eden Tay Sabİplerinin: 

Adı Soyadı/Ünvonı: Mehmet 
.Ferit Ekici 

Artının Önc:si Pay Miktarı TL; 
I.163.U00 

Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 
I YTL 

Artınmdaki Taahhüt Ettiği P;ıy 
MiktanTL: 1.163.000.YTL 

: Artırıındaki.Üdcdigl Miktar: • 
Artırımdaki Ödemeyi Yuotıgı 

Banka Hesap No:-

Adı Soyadı/Unvanı: Cüill>ahur 
Ekici . ;• . 

Anınm öncesi Tay Miktnrı TL: 
275.000 . 

Artırım Sonrası Pay Miknrı TL: 
t YTL 

Arimındakİ Taahhüt Eniği Pay 
MiktanTL: 275.000.YTL 

Artırımduki ödediği Miktar. -
Artırımdaki ödentiyi Ynptıgı 

Banka Hesap No:-

Adl Soyadı/Unvanı: Songül 
Sirkeci 
' Artının öncesi Fay Miktarı TL: 
275.000 

Attuım Sonrası Pay Miktarı TL: 
I YTL 

Artırımdaki Taahhüt Eniği Pay 
Miktarı TL; 275.000.YTL 

Artırımdaki ödediği Miktar -
Artırımdaki ödemeyi Yıpu£ı 

Banka Hesap No> 

Adı Soyadı/Ünvatu: Ayhan "Eki
ci 

Artının öncesi Pay Miktarı TL: 
275.000 

Artırun Sonrası Pay M i kurt TL: 
I YTL 

(Devamı 64. Sayfada) 
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{Uaşiuıul' r>3 . Say fakı) 
Anırtılıdaki Taahhüt (-ıılgi Pay 

Miktarı TL: 275,000. YTL 
Artımndtıki Ödettiği Miktar: • 
Anmımluki ÖJenwyi Yııpfı&ı 

llaııLı Hcsup Nn> 

Adı Suyodı/Onvanı: Yctgin tki-

Aıurını Önce*! Puy Miktarı TL; 
27S.IHK) 

Artırım Soması I'ay Miktarı TL: 
I. Y I L 

Artırımdaki Taulıhüt Kttigi Pay 
Miktarı TL-275.OW.YTL 

• Artırımdaki Ödediği Miklor: • 
Artırımdaki ödemeyi Yaplıftı 

Banka Hesap N»:-

Yukarıdnki bilyİlerîıı doğruluğu 
tıısdıLnlıımır. 

I'y« Anonim Şii keli Yönelim 
Kumlu lluşkıuu ve üyelerinin Ad
ları, Soyadları ve İmzalan 

Mehmet Ferli Hkicİ lınzıt 
Yelgin Hkici lımu 
Ayinin Gkici İmza 

lıulıktslr Ticaret Sicili 
M L'm urlu 2 M ııdın 

Slı-ll No: 9I0H- Merkez 

Ticaret Unvanı 
KONT EV TEKSTİL 

t l l tÜNLt l t l İMALAT VK 
PATAKLAMA U M İTKİ) 

SİKKETİ 

İ l A d m i : Kcsirvctı Küytl Çi
menin I-.ibriklisi Yntıı llilo No 
lOHMl/HuhkcMi 

Yukarıda iş adresi ticaret unvanı 
ve sicil nuıuurnsı yu/ılı ulun 
taralından verilen dilekçede 

Urluklar kurııhnıra kabul edilen 
iiıın sft2İi'şmcııijı 3. maddesinin 
»4nŷ da yuııldıgı şekilde derişik
liğini 

Tescil ve ilanı talep edildiğinden 
keyfiyetin Türk Ticaret Kumumun 
uygun »lorak ve ılaireıııı/jlc mah
fuz vesikalara dayanılarak 
15/02/2005 Ut i lı m ıK- incil udi ki iyi 
itan olunur. 

K»nl Ev Tekalil Ürünleri 
İ l in i * ! Ve l'Hzarlamıt Llınlud 
.Slrketl'nln 3. Mtıdde Tadil 
T a u n u 

F.ıLl Metin 
Amut Ye Konu 
Madde 3 

Şirketin başlıca »maç ve 
konutu şunlardır: 

Türkiye Tİenrct Sitili Unzclc-
si'nin tarih ve sayılı imalın sı uda 

YcnJ Mil in 
Amaç Ve Konu 
Maddi 3 

Şirketin aruaç ve konutu başlı* 
eti şunlardır; 

01- Konimi ile ilgili her tilHO 
sanayi makinnUn takım tezgahlan 
1} umkiıudarjnııı ithalini İhracım ve 
dahili licuıelıni yupmak. 

02- Konunu ite ilgili her lilrlü 
emtia almak ve silin ak ithal ve 
thrnç etmek İmal etmek dahili 
licuretiııi yapmak. 

03- Konusu ile İlgili sanayi tesis
leri kurmak işletmek bakım onarım 
ve tesisatını taahhüt etmek kiraya 
vermek kiralamak kurduğu teıiıleri 
Mtııuık. 

04- Caycjltım tahakkuku iyin her 
tflrlü gayrimenkul alım sutımı yap
mak kiraya vermek kiralamak. 

05- Her turla nakil vaaıtuı al-
imik »atmık işletmek kiralamak ve 
kirnya vermek. 

Ori- Konusu İle ilgili kurulmuş ve 
kurulacak yerli ve yabancı şir-
ketlcrle maksat ve mevzuuna uy
gun huldugu konularda içirikler ve 
işbirliği yapmak. 

07- İicr nevi fvksul ürünlerinin 
imalatım yapmak hu (irilillerin 
iıtınlan için gerekli olun atölye ve 
fabrikaları kurmak işletmek kimya 
vermek kiralamak kurulmuş ola» 
ortaklıklara iştirak etmek devrd-

09- Her türlO konfeksiyon 
tul ı ıı fi ye parfümeri ve ıtriydi ma
mullerinin »]mı sut mum yupnuık 
InııtUfı pazarlamak tutmak için 
yurt içinde ve yurt dışında uçılan 
kumlan fuar panayır sergi ve 
pazarlara kuiıinmk ve burularda btı 
mamulleri satmak ve satın almak. 

09- İler Kirli! tekstil konfeksiyon 
tuhafiye panTimcrl ıtriyat işleriyle 
ilgili mıutuıı magazılurt sııtış 
magmaları sergi ve irtibat buruları 
kuıınak iylclıuck, bu konularda 
faaliyette bulunan diğer firmalarla 
ortaklık etmek veyu kendine ycrıİ 
oriııklur nlniak bu mamullerin 
imalatım ilıracatıni veya yurt dışın-
dnn ithalatım yapmtık. 

10- flcr tdrlü lıuıııu tişytt lurUıtk 
eşya hulı kilim deri ve deri mamulü 
eşyalar turizmi tanıtıcı yayınlar 
kartpnslnlltır hcıızcri cşyuların ve el 
-sanatlarımu imali ktluıli ve dahili 
licuiLli faal i yeller inde hglumnak. 

M- Konımuyl» İlgili her türlü 
unuyt DHlnlcri ve Aunoyİ ana ve 
humıHaddelenuiıı VB mıınuHtfımn 
ticnrcti itlm.lt ihracı ve bu malların 
müıiıesıtilligim yapmak 

12- Şirket nmacıylu ilgili olarok 
ıımtınıi ithaJut İhracat faıoıı ve 
daJıill ticaret komisyaıeulıık laah-
lıIllVİllUk iç ve di; uhısluranısı 
ıııümcıııİllik pu7arlanıacılık tnp-
luııcılık perakciKlccllik işleri. 

13- Uiigisayar clcktrunik etim-
zlar elektrikli ciluı/Uır ev aletler t 
clcktrunik mnlorlar konfeksiyon 
ılikiı nııkin&latı ve benzeri maki-
ııalarıu alını satımı pa^arlaoınttaı 
ithal ve ihracatım y*junok. 

)4- Şirket faaliyetlerinin başarısı 
ve gelişmeli Içİh kredi teşvik bel
geli kaynak kuttanım dcaıcklenıe 
primi alarak yatırımları ve döviz 
kazanduıcı istemleri teşvik fonun
dan yararlanır. İç ve dif bankalar
dan ve dİjjcr kamu ve Özel fıııans 
kuru İti şiarından ktı» orhı ve uzun 
vııdeli krediler temin eder. Kredi 
anlasmalun yaptır. Şirket gerek' 

llgiiKİc ortaklarına veya 3. aulııslıra 
kredi »ııluşmalaniKİa kefil olabilir. 
şirketin menkul ve gayr menkul
lerini rehin, ipotek ve Jınciz ettire
bilir. Şirket gerektiğinde borçlun™ 
ve alacoklanni temin için ipotek re
hin kcfalcı ve diğer teminatlar alır 
ve İpotek tesla edilmesi ticari 
isletme rehnî akdedilmedi gihi î̂ -
Icr/yapar şirket fnalıyclleri ile İlgili 
olarak her tOrlü izin ruhsat imtiyaz 
ve işletme belgelerini alır. Gerek
lisinde dovredebîllr solabilir, 

15- Yukarıda sayı lanla rdjuı bıtş-
k« leşcbbUsEorde bulunulması 
gerekli görftlriflJCI loktirde ortuklur 
kumlunda bu yoldn ittihaz edilecek 
knrar dojjrultusunda ve T.T.K.'ımn 
hükümleri dairesinde SanayL ve 
Ticaret Bakanlığından gerekli izin 
ulınırtık ana sözleşmede değişiklik 
yapılarak fııaliycl alnııına «İmi;. 

(IUVAH23/84507) 

Kırıkkale Ticaret Ski 11 
MeHiurlu^aııdtiıı 

Skll No: 3344 Kırıkkale 

Tkaret Unvanı 
KAKTAL SİCORTACTLIK 

AKACILIK Hl7.MtTl.KKl 
LİMlTtiyşİHKETl 

Ticari Merkcal: RMuyretıin 
Cad. Nn..f Kırıkkale 

Ticari merkezi ile sicil mimarımı 
ve unvanı yukarıda ya/ılı bulunan 
şirketin Kırıkkale I. noterliğinden 
12.01.2005 tarih ve 00250-00251 
sayılan ile tasdikli hisse devir sö
zleşmeli memurluğumuzu levdi 
edilmiş olup ılevıc muvafakat 
edildiğini gösteren Kırıkkale I, 
iıgtcıligındeu 12.0I.2UH5 tarih ve 
00253 sayı İle tasdikli 31.12.2004 
larih ve 07 nolu urluklar kurulu 
kar<ırı I IKSC devri TTK. 520. mad
desine İstinaden tcftcii edilmeksizin 
ilun olunur ve intaklar kurulunun 
Kırıkkale I. ımterligindeıı 
12.01.2005 tarih ve 00252 sayı ile 
laklı V lı 31.12.2004 tnrih ve K sayılı 
kararında şirket müdürlüsüne 
seçilmiş bulutum Uaiıri Mutlu mut 
1(1 on yıl sllre ınflııferidcıı atııeagı 
imftsıııın jiıkcti icııuil ve liranı 
cricccgi belirıil«rck ılc»rct sicilinde 
icscil ve İlam talebinde bulunul-
dtıguııduıı keyfiyetin Tilrk Ticarcl 
Kanunu lıtUiimleriue uygun olarak 
ve tnemuriyetlmİ7dekı mahfuz 
evraka istinaden' 13.01.2005 tari
hinde tescil edildiği ilun olunur. 

Knrar Sıra No: 07 
Karar Tarihi: 31.12,2004 
UiUjkan: .Sevim özkaylıoıı 
Üyeler Fİ i lanı Dugu 

Şirket ortaklar kumlu şirket 
merkezinde toplunarak aşn ı̂duki 
kararlan uy birliği ile alınışlardır. 

Şirket ortaklarından DiloJS Doğu 
ya aiı 20 hisseye kıfrşılık 
500.000.000.TL beşyüznıilyoıt sı 
karşılığında yeni ortak Bahri Mutlu 
ya Umammın satışına diğer or
tağımız Sevim Özkayhan a ait 20 
hissesine karşılık 5O0.OOO.O0O.TL 
sı beşy(İzmifyon karşılığında yeni 
ortak Hasan Mutlu ya tamamının 
ut ı sına 

Şirket mfldlIrJagilna Bahri Mutlu 
mm 10 yıl nıiiddedlc gclirilınvsinc 

Vuku bulan tadil metni net
icesinde şirket ana söyleşmesinin 5. 
maddesinin tescil ve ilnnına ittifak
ta karar altına alınmıştır. 

699 0I3AR49 
Sevim Örktyhaıı İmza 
3(W007 08I5 
Dilara Doju İmza 
625 034 6H58 
Bahri Mutlu İmza 
625 012 6780 
Hotau Mutlu tıııza 

Kar 1*1 Stgorla Aracılık Illzm. 
Ltd. Ştl. 51183 myı TÛrklyp 
Cumhuriyeti Devleti nla Para 
»İrimi Hakkında Kanan 
Gereğince Jntlbak Amaçlı Tmdli 
Meinl 

Eslü Metin 
•Sermaye 
Madde 6 

Şirketin sermayesi 40 paya 
oynlmış olup I 000.000.000 bir-
milyar TL dir. Bir poyuı değeri 
25.000.000yinıubc3iuilyonTL ılir. 

20 hisseye paya karşdık olun 
mOOfl.ÜOO.TL M Masan Mutlu ya 

20 hisseye pnya karşılık olan 
500.uDO.000.TL sı Ilahrt Mutlu ya 

ait olup uunamı Ödenmiştir. 

Yeni Metla 
Ser nüye 
Madde 6 

Şirketin sermayesi 40 payu 
uyrılmı» olup 1.0011. hin YTL dir 
Ilir payın diğeri 25. yinniboş YTL 
dir. 

20 hiıucyc payu karşı hk olan 500 
Y I L m Hasmı Mutlu ya 

20 bisseya jıayı karşılık olan 500 
YTL sı Iklıri Mutlu ya 

atı olup tamının Ödenmiştir. 

Unsun Mutlu Irnzu 
lUJırı Mutlu İmza 

Anastizleşnıe Tadil Tasarın 

Karar Tarihi: 31.12.2004 

fcüld Ş.tkll 

Şirk a in Strmayeal 
Madde 5 

Şirketin sermayesi 40 buseye 
ayrılmış lıcrhiri 23.000.nOO.TL sı 
yirmioeşmtlyon değerinde 
I.OOO.OOO.OOO.TLhinııilyarsııılup 
Dunun: 

Sevim Özkııylıun 20 hisse 
500.000.000.T1. KI iK^y'i/.ıiıilyı.n 

Dilara Doğu 20 hisse 
500.000.000TL sı bcşyuzutilyorı 

40- l.OOO.OOü.OOU.'l'L 

Tarafındun muvauzadan ari 
olarak ve tamamen taahhüt 
edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil 
eden 150.0O0.00O.TL yüzcllimily-
un sı laınomcn Odcnmrşlir. Bu defn 
artırılan S 50.000.000. TL ick-
izyOzcJlimilyon sı turnamı mu-
vaazadan iri olarak taahhüt 
edilmiştir. % 25 tescil tescil tari
hinden iıibureıı 3 ay içerisinde 
kahin % 75 i İse ortaklar kurulunca 

kararlnştmhıeıık esaslar dairesinde 
eıt geç 3 yıl içerisinde iklenccektır. 

Bu husustaki ılımlar ana siSzles* 
menin ilim maddesi uyarınca 
yapılır. 

Yeni Şekli 
Şirketin .Sermayesi 
Madtl* 5 

Şirketin sermayesi 
25.O00.0O0.tl. ylmıibeşıııilyon sı 
değeninle 40 kırk paya ayrılımı 
I.UOO.OOO.OtKUL bırmılyır »dır. 
Bunun: 

20 paya btrsıhk 500.000.000TL 
lırn.ı Duhrl Mutlu 

20 pnya btşıhk 500.000.000.TL 
lirası Hasan Mutlu 

40 puy l.Otfl.OOO.OOO.TI. binnit* 
yar 

Tnmfııulu» esas sermsyenin 
tamamı nıuvın^iidun srİ olarnk ve 
tamamen tuahhüt edilmiştir. Tah-
hur* edilen nakdi sermayenin 
tnmnını Ödenmiştir. 

Teuııil 
Madde 9 

Şirketi müdürler temsil ederler. 
Şirketi ilzam edecek imzalar ortak
lar kurulu tarafındDiı tesbil tescil ve 
ilan olunur. 

Şirketimi/ llnv»iıı altında şirke
timizi bilumum resmi ve hususi 
dnirckrdo H>syal sigrırtalırkurınnıı 
bug-kur ve nıücsseler ile mlkllIrlOk-
İcriııdu özel ve resmi kurumlarda 
bankalarda ve şirketlerde devlet 
teşekküllerimle askeri makamlar 
ile hakiki ve hükmi şahıslar 
ncnlitıdc ve altfu kabza işlemlerin 
temsil ve İlznnuı tahakkuk allına 
koymaya loahhiKlcr tcdiyal luhsilal ' 
vs. bilumum muaıuelelerin ifası ve 
imzasına şirketimiz udınu kayıtlı 
gnyrimeııkııllcri ve vasıtalnrı sat-
mnyu almaya şirketimiz adına 
banknlardittı kreıll ve post ciluızı nt-
nıayu alınmış ve ahııneak kredileri 
tecdit veyu lemdido kelli giiMerm
eye bHiıkalardnıı lıcsnp açtimuya 
kflpntmaya ah/u kahra sulh ve 
ibraya davcı eden ve edilen olarak 
hareket etmeye davadan fergatı 
davayı kabule temlik vermeye kab
ul etmeye bono çek emre muluurcr 
senet poliçe İmzasına kahul ve red
dine İpotek vermeye utmıtya 
i lülelere girmeye pey sümıeye ka-
pnlı zarf ve mektupları tevdiine 
teminat yatınııayu çıV.dOnııeyegeri 
alınaya sirkelimiz için gerekli l'uHı
ra fi s irsaliye ve bilumum resmi 
evrakları.bastırmaya vergi daireler
ine beyannameleri vermeye düze İl
meleri yupltrmnya indeler almaya 
sirkelimiz «dıım Knct sözleşme ve 
tuiıhhuTnnmelerİ sair evrak ve ak it
ici i imzalamaya vekil hakim muha* 
«İh bilirkişi tayin ve azline 10 yıl 
müddetle şirket müdOrlfıJilne 
seçilmiş bulunan Oıdıri Muılu uun 
münferiden vaaz edeceği imzalar 
ile şirketimizi temsil ve ilzam ede
cektir. 

Bu husustaki ilanlnr anasflzlcş-
menin ilan maddesi uyarınca 
yapılır. 

625 034 6H5« 
Bahri Mutlu İmza 
623 0I2 67KO 
Hasan Mutlu İmza 

- 5 8 4 -

http://275.OW.YTL
http://itlm.lt
http://Hl7.MtTl.KKl
http://500.uDO.000.TL
http://23.000.nOO.TL
http://25.O00.0O0.tl
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(Baştarafi 26. Sayfada) 
yürütülür. İlk 10 yıl süre İçin şirket 
ortaklarından Sevan Çamlık şirket 
müdürü olarak seçilmelerdir. 

Şirketin Temsil Ve İlzamı 
M a d d i - 9 

Şirketi müdürler temsil eder. Sir
keli Uzam edecek imzalar ortaklar 
kurulu tarafından (eıbh tcicil ve 
İlan olunur. 

tik 10 yıl süre için şirket müdürü 
seçilen Sevan Çamlık, Münferiden 
hareketle şirketi; Bilcümle 
bankalar, bakanlıklar, kamu ku
rum ve kuruluştan, resmi ve Özel 
idareler, ûıate makamları, idare 
makamları Uc üçüncü şahtılar 
karı ısındı laro bir yetki He temsil 
ve ilzama, sirkeli borç ve taahhüt 
altını sokmaya, genel olarak 
ahzukabza, şirket adına menkul ve 
gayrimenkul malların alımı, 
•atımı, kiralanman veya kiraya 
verilmesi, şirket adına bilumum 
bankaların merkez veya 
şubelerinde açılmış veya açılacak 
olan hesap ve kredilerden dilediği 
kadar ve mi harda dilediği gibi par
alar çekmeye, yatırmaya, ahzuk
abza, şirket adına personel İstih
damında bulunmaya, şirket adın» 
çek, «enet, bono» emre muharrer 
senet tanzim ve imzalamaya, sö
zleşme, şartname, kefaletname, 
va. »özleşmeleri imzalamaya, ayrı
ca şirket iştigal konularında yapıla
bilecek tüm işlemlerde şirketi tem
sil ve ilzama yetkili kılınmışlardır. 

Şirketin hesap donemi Ocak 
ayının birinci günü başlar ve Aralık 
ayının cHutolrincI günü sona erer. 
Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin 
surette kurulduğu tarihten başla
yarak Aralık ayının otuzbirinct 
gflnÜ sona erer. 

Bu an&sözlcşmcde bulunmayan 
hükümler hakkında TUrk Ticaret 

hükümleri uygulanır. 

Şirketin safi ktııı yapılmış her 
çeşit masrafları ..ıkurıldıktan sonra 
geriye katan miktardır. Safi kardan 
evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. 
Kalan hissedarlara ödenmiş ser
maye Özerinden tıisulori oranında 
dağıtılır. Kara iştirak' edenlerle 
hissedarlara dağıtılması karar
laştırılan miktardan T.T K.nun 
466. maddesinin 2. fıkrasının 3 nu
maralı bendi gereğince •/• 10 
ayrılarak umumi yedek akçeye ek
lenir. Kardan bir kısmının hissedar
lara dağıtılması yaya şirket adına 
işletilmesi veya memurlara 
hizmetlilere ikramiye olarak ver
ilmeli gibi kararlar, şirket ser
mayesinin en az % S Tini temsil 
eden hilıedariarın kararını 
bağlıdır. 

İhtiyat Akçesi . 
M a d d e - 1 2 

İhtiyat ıkçeti şirket sermayesinin 
% 20'ılne çıkıncaya, kadar ayrılır. 
Bu miktarın azalması halinde 
yeniden İhtiyat akçesinin ayrıl-
muı ıu devam olunur. Kanuni ve 
İhtiyari yedek akçeleri ile kanun va 
bu anasÖzleşme hükümlerine gftre 
uyrılmaıj gereken miktar kardan 
uynlnıadıkçM his.se d.11 Ur* km 

Sevan Çamlık imza 

Gözde AI gün imza 

Ankara Ticaret Sicili 
Memurlu g u'ndan 

Sicil No : 234567 

Ticaret Unvanı 
BOMONTİ ULUSLARARASI 

KONGRE VE TURİZM 
YATIRIMLARI TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

Adres: Kızılırmak Sokak 
No:31/203 Kızılay 
Çankaya/Ankara 

Yukarıda ticaret sicili numarası. 
Unvanı ve adresi yazılı firkete ait 
aşağıdaki hususların 08/03/2007 
tarihinde tescil «dlldigl ilan olunur. 

Konu : YenT Kuruluş 
Noter Onayı: Ankara 3İ.NT 

OS703/2007-06078 notu Yevmiye 
Sermaye : 124.000.000,00 YTL 

Bpfnonrl Uluslararası Kongre 
Ve Turizm Yatırımları Ticaret 
Anonim Şirketi 

Ana Sözleşmesi 

Aşağıda adları, lu/adları, 
ikametgahları ve uyrukları yazılı 
kurucular arsamda Türk Ticaret 

j Kanunu'nun anonim şirketlerin ani 
amerle kuruluştan hakkındaki ka
nun hükümlerine göre bir anonim 
şirket teşkil edilmiştir. 

Sıra N o t . 
j Kumcunun Adı Ve Soyadı IC 
' Ant bel Antalya Belek Tur. 

I Yatırımları A Ş . 
İkametgah Adresi Çağlayan 

Matı. Barınaklar Bıılv. No: 28 An
talya 

Uyruğu T.C. 

Sıra No 2. 
Kurucunun Adı Ve Soyadı IC 

\ Uluslar Arası Konfor Turizm 
' tılVş. 
{ ikametgah Adresi Çağlayan 

Mab. Barınaklar Bulv, No: 28 An
talya 

Uyruğu T C . 

Sıra No 3. 
Kurucunun Adı Ve Soyadı 

ibrahim Çeçen 
İkametgah Adreal Noktalı Sok. 

No:4 O.O.PVAnkare 
Uyruğu T.C. 

Sıra No 4. 
Kurucunun Adı Ve Soyadı Mu

rat Çeçen 
İkametgah Adreal Koza Sok. 

No:31/7U.O.P/Ankara 
Uyruğu T.C. 
S.r.ı No S 
Kumcunun A.tl Vr Soyadı l-ıml 

İkametgah Adreal Kırlangıç Sok. 
No;30/6 G.O.P/Ankara 

Uyruğu T.C. 
Sıra No 6. 
Kurucunun Adı Ve Soyadı Ser

hat Çeçen 
İkametgah Adreıİ Koza Sok. 

No:3l/5G.O.P./Ankara 
Uyruğu T.C. 

Sıra No 7. 
Kurucunun Adı Ve Soyadı 

Mehmet Salih Çeçen 
İkametgah Adresi Noktalı Sok. 

No:4 a.O.rVAnkara 
Uyruğu T.C. 

Şirketin O D V H I : 
Madd* 2-

Şirketin unvanı : Bomonti Ulus
lararası Kongre ve Turizm Yatırım
ları Ticaret Anonim $lrkcti'dir. 

Şirketin amaç ve konusu başlıca 
şunlardır 

a- Turizm amacına uygun olarak 
her çeşit inşaat ve tesis yaptırmak, 
işletmek, kiraya varmek, kirala
mak, mtmak ve devre mOtk yap
mak, yaptırmak ve satmak. 

r> Turizm konusuna giren her 
türlü elÜd proje, tahlil, tecrübe 
yapı tedla montaj ve müşavirlik 
bunlarla ilgili her rUrlü işleri gerek 
doğrudan doğruya ve gerekse taah
hüt suretiyle yaptırır. 

c- Yurt içi ve yurt dışı turizm or
ganizasyon] an yapmak. 

d- Her türlü Turizm amaçjı otel 
VB tatil k fi yi eri dinlenme ve 
günübirlik tesis işlerinin İnşaatı 
yaptırmak, İşletmek, kiralamak ve 
kiraya verilmesini yapmak. 

e- Turizm amacına uygun olarak 
canlı hayvan, taze ve dondurulmuş 
gıda maddelerini üretmek, İthal et
mek, pazarlamak, her türlü turistik 
ve hediyelik eşyanın imalini, İthali
ni, İhracını ve pazarlamasını yap
mak. 

Şirket yukardaki gayelerinin 
tahakkuku için ve konusu ile ilgili 
ntmak kaydıyla. 

f. Yap İşlet Devret Kanununu 
Hükümlerine göre Turizm arazisi 
tahlilleri almak, tahsis sahibi 
bakanlık ile İrtifa hakkı sö
yleşmeleri imzalamak. Turizm tah
sisli arazi üzerinde Turizm Tesisi 
yapmak ve İşletmek tahsis müddeti 
sonunda Turizm Tesisini sözleşme 
hükümlerine göre devretmek. 

- Ticaret, taahhüt, komisyon ve 
mfttncasltlik İşleri yapar, pazarlama 
ve turizm organizasyonları kurar 
işletir, 

- Konusu ile ilgili Aracılık! 
Hizmeti gOtmeksizin nakil vasıta-\ 
lan ve gayrimenkullar alır. satar, 
kiralar, kiraya verir. 

- İç ve dış kurum ve bankajafîbn 
krediler sağlar, kredi anlaşmalara 
yapar, şirket alacaklarını teminal 
allına almak için ipotek vr rehin 
itlimi, Yapılım ipotekle» Uhiulır, ı 

• Yeni şirketler kurar, kurulmuş 
olan şirketlere ortak olur, aracılık 
yapmamak kaydıyla bunların hisse 
senetlerini alır, salar. 

- Ruhsat, imtiyaz, palent, ihtira 
beratı, markı, model, know-how 
anlaşmaları yapar, satın alır, intifa 
ve irtifak haklan edinir, jatar, de
vreder ve kiraya verir. 

Yukarıda sayılan işlerden başka 
ileride şirket İçin faydalı ve lüzum
lu görülecek diğer İllerin yapılması 
istenildiği takdirde, konu Yönetim 
Kurulunca Genel Kumlun onayına 
sunulacaktır. Genel Kurulunca on
aylandığı takdirde, esas mukavele
name tadili İçin ticaret ve sanayi 
bakanlığından ön izin alındıktan 
sonra gerekli işlemlerden sonra 
tescil ve İlan edildikten sonra iste
nilen iş yapılabilir. Burun bu rür 
İşlemler T.T.K. hükümlerine göre 
yapılır. 

ŞlrkeMn Merkez Ve Şubeleri: 
Şirketin Merkezi; 
Madde 4: 

Şirketin merkezi Ankara'dadır. 
Adreaİ; Kızılırmak Sok. No:31/205 
Kıztlay/Ankars'dır. Adres değişik
liğinde yeni adres, ticaret siciline 
tescil ve Türkiye ticaret Sicili 
Gazeteıi'nde Harı ettirilir. Tescil ve 
itan edilmiş adrese yapılan tebligat 
şirkete yapdmış sayılır. Tescil ve 
itan edilmiş adresinden ayrılmış ol
masına rağmen, yeni adresini süre
li içinde tescil ettirmemiş şirket 
için bu durum fasih sebebi sayılır. 
Şirket Sanayi ve Ticaret Bakan-
hğVnı bilgi vermek kaydıyla yurt 
içinde ve dışında şubeler açabilir. 

Şirketin süresi kesin kumlusun
dan başlamak Üzere süresizdir. 

Şirketin Sermayesi Ve Hisse 
Senetlerlt 

Madde t-

Şirketin sermayesi 124.000.000-
YTUYüzyirmidonmilyon YTL.) 
kıymet indedir. Bu sermaye, her 
biri 1.000.-YTL kıymetinde 
124.000 adet hisseye ayrılmıştır. 

Bundan 63.240 adet hisseye 
karşılık 63.240.000.- YTL, IC 
Anibet Antalya Belek 
Turİzm.YeLA.Ş, 

Bundan 52,080 hisseye karşılık 
52.080.000.- YTL, IC Uluslar 
Arısı Konfor TurİzmJşl.A.Ş. 

Bundan 3.720 hisseye karşılık 
3.720.000.- YTL, İbrahim Çeçen, 

Bundan 1.240 hisseye karşılık 
1.240.000.-YTL, Murat Çeçen, 

Bundan 1.240 hisseye* karşdık 
1.240.000.-YTL. Fırat Çeçen. 

Bundan 1.240 hisseye karşılık 
J^Jf^OOO.- YTL, Serhat Çeçen, 

"jSundln^ 1.240 hisseye karşılık 
JGİfp.O0p;:?*rrL, Mehmet Salih 

olup, l/4'U tescil ve itıuı tarihinden 
ilibnreıı en geç trç ay içinde, kalanı 
İse (İç yıl içerisinde ödenecektir 
Bu husustaki ilanlar ana sözleş
menin 14. Maddesi hükümlerine 
g5re yapılır. 

Hisıe senetleri nama yazılı ola-

Hisse senetleri 1.000.- YTL'hk 
(Bin YTL) kupürler halinde 
bastırılabilir. Sermayenin tamamı 
Ödenmedikçe hamiline yazılı hisse 
senedi çıkarılamaz. 

Nama yazılı şirket hisse senetleri 
Yönetim Kurutunun onayı ol
madan kumcu hissedarlar dışındaki 
şahıslara, satış, hibe ve aair yollarla 
devredilemez ve üzerinde herhangi 
bir hak tesis edilemez. 

Şirket sermayesi tamamen öden
medikçe sermaye yeniden artırıl-
maz. Şirket senti iye artırımında 
Türk Ticaret Kanununun İlgili 
hükümleri uygulanır. 

Yönetim Kurulu Ve Süresi: 

Şirketin işleri ve idaresi Oenel 
Kurul tarafından Türk Ticaret Ka
nunu Hükümlerine göre hissedarlar 
arasından seçilecek 3 Da 6 (İyeden 
oluşan bir yönetim kumlu tarafın
dan yürütülür. 

Yönetim kumlu üyeleri 3 sene 
için seçilir. Bu müddetin sonunda 
yeniden Yönetim kumlu seçimi 
yapılacaktır. Üenel kurul. Yönetim 
kumlu üyelerini her an değiştire
bilir ve yeni üyeler atayabilir. -

Şirketin Temsil Ve l l ı am 
Yönetim Kurulu ÜyeJerPaln 
Görevleri: 

Madde 9-

Şlrketin yönetim ve d/şan ya 
karşı temsili Yönetim Kumlu'na 
aittir. Şiıket tarafından verilecek 
büriln belgelerin ve yapılacak sö
zleşmelerin geçerli olabilmesi İçin, 
bunların Şirketin unvanı altına kon
muş ve şirketi temsil vs İlzama 
yetkili Yönetim kumlu başkanı 
veya üyelerinin imzasını taşımanı 
gereklidir. 

Yönetim Kumlu. TTK. Hüküm
lerinde yer alan Yönetim Kumlu'
na verilmiş görevleri yapmakla 
yükümlüdür. 

.Yönetim kurulu başkan ' ve 
üyelerine verilecek huzur hak
larının miktarı Genel Kurulca bclir-

Madde 10 : 

Genel Kurul Hissedarlar aralın
dan gerekli hususlarda 3 yıl müd
detle murahhas üyeler seçer, bun
ların görevlerini T.T.K. hükümler
ine göre belirler, İstediği zaman 
değiştirebilir. Murahhas üyelere 
verilecek ücreti üenel Kurulca be
lirlenir. 

Genel Kurul gerek hissedarlar 
aniiiıııljıl gerekse dışardan en çek 
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(Bitarafı 27 . SIY fada) 
Üç yıl için bir veyı birden fazla 
Denetçi seçer. Bunlano «ayısı besi 
geçemez. Denetçilerin öcrelleri 
Oenel Kurulca belirlenir. 

Denetçiler Türk Ticaret Ka-
nunu'nun 353-357. Marirfeler/nde 
»yılan görevleri yapmakla yüküm
lüdürler. 

Verilecek tlcret, her yıl Oenel 
kurulca belirlenir. 

GMCJ Kurur: 
Madde 12-

a) Oenel Kurullar, olağan ve 
olağanüstü toplanırlar. Bu toplan
tılara davette Türk Ticaret Ka-
Dunu'nun 355, 365. 366 ve 368. 
Maddeleri hükümleri uygulanır. 

b) Toplantı Vakti: Olağan Oenel 
Kurul, Şirketin hesap devresi ao
rtundan itibaren 3 ay İçinde ve 
senede en az bir defa; Olağandan! 
genel Kurullar ise, Şirket islerinin 
İcap ettirdiği hallerde ve umanlar
da toplanır. 

c) Rey Verme ve Yeldi Tayini: 
Olağan ve Olağanüstü Oenel Kurul 
toplantılarında hazır bulunan 
hiıaedaıiarın veya vekillerinin bir 
hisse için bir oyu vardır. Oenel Ku
rul Toplantılarındı hissedarlar 
veya hariçten tayin edecekleri vek
il vasıtasıyla temsil ettirebilirler. 
Şirkete hinedir olan vekiller kendi 
oylarından başka temsil ettikleri 
hissedarların tsnuîE ettikleri oylan 
da kullanmaya yetkilidirler, verile
cek Vekaletnamenin sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı Komiser Yönet
meliğinin 21. Maddesindeki 
esaslara göre düzenlenmesi tarttır 

d) Müzakerenin Yapılması ve 
Karar Nisabı: Şirket Genel Kuru! 
Toplantılarında, Türk ticaret, Ka
nunu'n un 369,maddesİndc yazılı 
huştular müzakere edilerek gerekti 
kararlar alınır. Genel Kurul 
Toplantıları ve bu toplantılardaki 
karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine tabidir. 

e) Toplantı Yeri: Oenel Kurut, 
Şirketin merkez adresinde veya 
yönetim merkezinin bulunduğu 
şehrin elverişli bir yerinde toplan* 
aMlir. 

Toplantılarda Komiser Bulun-
IMI: 

Madde 13*-

Oerek Olağan ve gerekse 
Olağanüstü Oenel' Kurul toplan
tılarında. Sanayi ve Ticaret Bakan* 
lığı Komiserinin bulunması ve 
toplantı tutanaklarım ilgililerle bir
likte imza etmesi tarttır. Komiser 
gıyabında yapılacak Oenel Kurul 
toplantılannda alınacak kararlarda 
görevli Komiserin imzasını taşı
mayan toplantı tutanaktan geçerli 
İeğtldir. 

İlam 
Madde 14-

Ş irk ete ait İlanlar Türk Ticaret 
tCanunu'nun 37. Maddesinin, 4. 
Fıkrası hükümleri saklı kalmak 
şartıyla Şirket merkezinin bulun
duğu yerde çıkan bir gazete ile en 

\n ev%e| vamhr. Mahallinde 

en yakın yerlerdeki gazete ile 
yapılır. 

Ancak Genel Kumlun toplantıya 
çağırılmasına ait ilan, İlanlar Türk 
Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi 
hilkmü gereğince İlan ve toplantı 
günleri hariç olmak üzere en az iki 
hafta evvel yapılması zorunludur. 

Sermayenin azaltılmam veya tas
fiyesine ait İlanlar Türk Ticaret Ka-
nım'un 397. ve 438. Maddelerinde
ki hükümler uygulanır. 

Hesap Dönemi: 
Madde 15-

Ş İrk el hesap yılı Ocak ayının bir
inci gününden baslar ve Aralık 
ayının sonuncu günü sona erer. 
Fakat birinci hesap yılı Şirketin 
kesin olarak kurulduğu tarihten 
İtibaren baslar ve o senenin Aralık 
ayının sonuncu günü sona erer. 

Kano Tespiti Ve Dağıtımı: 
Madde 16-

Şirketin genel masrafları ile 
muhtelif amortisman bedelleri gibi 
Şirketçe ödenmesi veya ayrılması 
zorunlu olan miktar hesap yılı so
nunda tespit edilen gelirlerden in
dirildikten sonra geriye kalan mik
tar safî kart teşkil eder, Pu surette 
meydana gelecek »kardan evvela 
%5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve 
kalandan itfa edilmemiş hisse 
senetlerinin bedelleri Adenen kıs
mına % 5 (Yüzde Beş) oranında 
birinci temettü verilmesine yetecek 
miktarda çıkarılır. 

Kan geriye kalan kısmı Oenel 
Kurulun tespit edeceği şekil ve 
surette dağıtılır. 

Kurucular vo Yönetim Kurulu 
Üyeleriyle, memur ve hizmetlilere 
ayrılacak miktarlarla, ikinci temet
tü hissesi olarak hissedarlara 
dağıtılması kararlaştırılan ve kara 
İştirak eden kuruluşlara dağıtılan 
paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 
466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 
numaralı bendi gereğince %I0 ke
silerek adi ihtiyat akçesine eklenir. 

İhtiyat Akçeslt 
Madde 17-

Şirkcl tararından ayrılan İhtiyat 
akçeleri hakkında Türk Ticaret Ka
nunu'nun 466. ve 467. Maddeleri 
hükümleri uygulanır. 

Kanon! MflkflmUr: 
Madde 1«-

Ru Ana sözleşmede bulunmayan 
hususlar hakkında Türk Ticaret Ka
nunu bükümleri uygulanır. 

Ceçlel Madde 1: 

ilk Yönelim Kurulu Oyesi 
olarak: İbrahim Çeçen, Murat 
Çeçen ve Fırat Çeçen tik yönetim 
Kurulu 0yetiklerine 3 yıl müddetle 
seçilmişlerdir. Şirketi, Yönelim 
Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, 
(ek basına tek İmza ile şirketi tem
sil ve İlzama yetkili kj I inmiştir. 

Geçici Madde 1: 

tik olağan Oenel Kurul toplan* 
MMm fcadtır (lcnrtı-i)ik grtrc-.-ıc-
İ <• t ivmklu [ ) ıM«nhn l-M-nı 

Sok. 56/15 Kızılay/Ankara 
adresinde iknmet eden (Ender Öz-
can seçilmiştir. 

Geçici Madde 3 : 

Yönetim Kurulu Başkan ve 
Üyelerine, Denetçiye huzur hakkı 
ve ücretin ilk Oenel kurul yapılın
caya kadar ödenmemesine karar 
verilmiştir. 

Kumcular 
Kurucu nun* Adı Ve Snyadı imza 
!C Anfbel Antalya Belek 

Turz.Yaı.A.5. İmza 
1C Uluslar Arası Konfor 

Turz.tşl.A.Ş. İmza 
İbrahim Çeçen İmza 
Murat Çeçen İmza , 
Fırat Çeçen imza 
Serhat Çeçen irnos 
Mehmet Salih Çeçen imza 

(5M)(9/r2052l) 

Ankara Ticaret Sicili 
' Memurlu Jn'ndan 

! Sicil No i 110526 • 

Ticaret Unvanı 
SINIRLI SORUMLU 

f AKCÜMKR KONUT YAPİ 
' KOOPERATİFİ 

,' Adresi Cihan Sokak Barny Ant. 
Kat:3 No: 10/7 Sıhhiye 
Çankaya/Ankara 

Yukarıda ticaret sicili numarası, 
Unvanı ve adresi yazıtı kooperatife 
alt aşağıdaki hususların 08/03/2007 
tarihinde tescil edildiği İlan olunur. 

Toplantı TÜri: Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 

Toplantı Tarihi: 25/02/2007 
Konu : Olağan Oenel Kurul 

•Toplantısı Ve Temsil İlzam 
' İbra: Edildi 

Seçim Ve Süresi: Mehmet Zafer 
ttkdogan, Bülent Başaran, Dans 

' llkdoğan'ın 2 Yıl Süre İle Yönetim 
j Kurulu Üyeliğine, Cihanşah Özer 
,Ve Muzaffer Turgut'un da 2 Yıl 
.'Süre tle Denetim Kumlu Üyeliğine 

Tutanak Onayı: Ankara 25.Not. 
28/02/2007-07713 nnlu Yevmiye 

Kararlar ve Onay: Ankara 25. 
'Not'nin 28/02/2007 tarihli 07712 
.nolu yevmiyeliyle onaylanan 
İ 26/02/2007 tarihli 2007/10 noiır 
karar 

"Mevzuun Mahiyeti ve 
Hülasası" : Oörev Bölümü ve İmza 

. Sirküleri Karar Toplantısı, 
Toplantı Tarihi: 26/02/2007 

; Karar Sıra N o : 2007/10 
Başkan ; Mehmet Zafer Itk-

'dojan. 
Azaların Adı ve Soyadı: Bülent 

Başaran, Bana İtkdogan 
I.) Kooperatifimizin 2006 yılına 

ait Olağan Oenel Kurul Toplantısı 
25/Şubet/20Q7 tarihinde saat: 
12.00 'de toplanmış ve gündemin 
seçimlerle 
geçildiğinde, 

'isimleri hİzı 
ruflara asil 0ye olarak 2 yıUığaM* 
seçilmişlerdir. RU\h 

a) Yönelim Kurulu Asil. , .. ,__ ^^MÎLIJ.İS^Rİ.YAI 
Üyeliklerine: Mehmet A f f l f e J , ^ ' § f f f i \ T O ö 3 ^ f M 
ıftan n i l l a M R• • * . - .n v D i r i l l l t_" f ' . * '. " \ ' ^ . •' » doğan, Bülent Başaran,sJBaoÜll^' ,:.' ;. ' 

doğan 

. b) Denetim Kurulu Aıil 
I >eM:lfıir.r l"ır.jn»aı 

2.) Yönetim Kurulu yaptığı 
toplantıda görev bölümünü aşağı
daki biçimde almıştır. 

( B ) Başkanlığa : Mehmet Zsfcr 
tlkdoğnn 

b) II. Başkanlığa : Bülent 
B&şaran 

c) Muhasip Üyeliğe : Bnrış llk
doğan'ın seçilmelerini oy birliği İte 
kararlaştırmıştır. 

3.) !mza sirküleri ve yetkiler 
aşağıdaki biçimde tespit edilmiştir, 

a) Birinci derecede İmza 
Mehmet Zafer llkdoğan tarafındın, 

b) ikinci derecede imza 3/a mad
desinde belirlenen Başkanın yanın
dı olmtk Üzere II. Başkan Hülent 
Başaran veya Muhasip Üye Barış 
tlkdoğım'ın aynı derecede nlnutk 
Üzere herhangi birisinin imzası ve 
çift imz» usulüyle, İmzalarını kul
lanmaları ve kooperatifi temsil 
cime yanında, koopere ti fimizin 
bilumum işlemlerinde, resmi 
daireler, mahkemeler. Üçüncü 
şahısları karşı, özel ve tüzel 
kişilere karşı, kredi veren kurum 
ve kuruluşlara karşı, bankalar, 
müesseselere karşı, kooperatif bir
lik, (lal birlik ve merkez birlikler
ine karşı Ankara Büyfjkşetıir 
belediyesi, baplı tüm birimleri, 
merkez ilçe ve diğer ilçeler ve bun
ların tüm birimlerindeki işlerin 
yapılmasında, bakanlıklar bağlı 
genel müdürlükleri, tüm birimleri, 
defterdarlık, tapu kadastro, 
müdürlükleri, tapu sicil müdürlük
leri, özel idare, vergi daireleri, 
vergi mahkemeleri, özet ve tüzel 
kişilikler nezninde temsil etmeye, 
bankalardan para çekmo.yntırma, 
ıhzu-kabz, kooperatifin tüm 
amaçlarını gerçekleştirmek £>n 
sair biletimle İşlemleri yapmak, 
yürütmek ve kooperatifle ilgİH.tum 
evrakı milıbileyi İmza etmek, 
gerekli teminatları vermek, ipotek 
almak, ipotek vermek, ifraz, 
tevhld, İntifa, şufa, vefa vb. hnk-
lan teıla etmek, 1163 sayılı koop
eratifler yasam ve Anasozlejme ile 
belirlenmiş tüm yetkileri kullan
mak, borç aimak-vermek, kooper
atifi her türlü taahhüt atlına sok
mayı ilzam ve yetkili kılınmaları
na, yönelim kurulumuzca karar 
verilmiştir, 

Hanş Ilkdogan İmza 
Muhasip Üye 

Bülent Başaran ima 
[t. Başkan 

M. Zafer tlkdoğnn, imza 
Başkan 

(5/A)(9/J 20692) 

Ankara Ticaret Sicili 
M »urluğu'adan 

AMİPÜR 
/JUÎrVlbfcl 

LU ORTA 
SANAYİ 

,YAP1 

aşağıdaki hususların 08/03/2007 
tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

Toptantı Türü : Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 

Toplantı Tarihi : 24/02/2007 
Konu : Olağan Genel Kurul 

Toplantısı Ve Temsil İlzam 
Kararlar Ve Onay : Ankara I fi. 

Not'nin 05/03/2007 larİhtl 06458 
nolu yevmlyesiyle onaylanan 
02/03/2007 tarihli 08 nolu karar ' 

İbra : Edildi 
Tutanak Onayı: Ankara 16. Not. 

08/03/2007-068(2 nnlu Yevmiye 

Karar No . 08 
Karar Tarihi: 02.03.2007 
Karara Katılanlar : Özgür Savaş 

Ozudoğru. Sahan DemirbÜken. 
Murat Ükc 

Kararın Metnf 

24 Şubat 2007 tarihinde yapılan 
2006 yılı Olağan Genel Kurulunda 

Yönetim Kuruluna vefitycak 
yetkiler maddesinde, Anâfozleş-
menin 44. Maddesindeki yetkileri 
İlave olarak; 

"Bilumum resmi merciler, kamu 
kurum ve kuruluşlarında, idıri, 
adli, askeri makamlar, sicit müdür
lükleri, bankalar, tüzel ve Özel ku
rum ve kuruluşlarında, hakiki ve 
hükmi esasta kooperatifi temsil ve 
ilzam'a, noterde sözleşmeler 
düzenlemeye ve maddelerini 
değiştirmeye, ipotek tesit ve (erki
nine, bu işlemlerle ilgili tapu ve 
diğer dairelerde her (ÜrlÜ işleri yan
maya, hissc'i taşınmazlarla İlgüi 
olarak nzaen, yargt yoluyla, aynen 
taksim, ortaklığın giderilmesi, 
ifraz, taksim, takas trampa yap
maya, yargı yoluna başvurmaya, 
avukat tutmaya ve azline, resmi ve 
özel kurulular ile belediyeler 
nezdinde her mrlÖ kişi ve kuruluş
tan gayrimenkul tıhatsi. devir ve" 
satış talebinde bulunmaya ve al
maya, Kanuni şufa hakkını kullon-
mnytı, alınacak arsa vo araziye İl
işkin ana sözleşmenin 60. mad
desinin ı^ıgı altında inşaatın hangi 
usulde yapılacağına karar almaya, 
alınan arazilerde imar planı vo 
uygulaması yaptırmaya, bu İşlemle 
ilgili plancı, harimcı ve proje ya
pacak firmalara ve kişilere gerekli 
yetkiyi vermeye, plan gtrcjl ifraz 
(evhiı ve plana göre terki gereken 
yerleri bedelsiz terk etmeye, imar 
planı ile ilgili olarak diğer gayri
menkul sahiplerinden muvafakat 
almaya, her türlü kişi ve kuru
luşlardan bankalardan kredi alıp 
sözleşme imzalamaya, teminat ver
meye, bankalardan her türlü 
krediyi talep etmeye, kullanmaya, 
bununla ilgili her törtü evrak, kredi 
sözleşmeleri. Ödeme planlan tali
mat ve taahhütnameleri • imzala
maya, kooperatif üzerine kayıtlı 
gayrimenkulleri rehnetmeye. 
dilediği dereceden ve sıradan 
ipotek vermeye kooperatif adına 
kefalet vermeye, her türlö çek ve 
kıymetli evrak keşide etmeye, ciro 
lamaya, kooperatif lehine, emre 
veya hamiline düzenlenmiş her ttir-
H( kıymetli evrakı tahsil ve temina
ta vermeye, ahzu kabza velhasıl 
bilcümle bankacılık işlemlerini 
grrçeklestinneve hesap nemaya. 
M ilmi* lıevi|ilun k.ıp.-ıtnmvn 
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tlluşlarufı 317. Sayfada) 
Yedek Üyeler 
I-Nihat Mutluoaıı ı2 o y ) 
2- Kayram Mul (2 oy) 
3- Sumenin Güvem; (l oy) 

Denetim Kumlu 
Asil Üyeler 
1-Mehmet Şen (R oy) 
2- Abdullah Sarı (6 uy) 
3- Recep Şen (5 uy) 

Yedek Üyeler >-
2-
V 

Oy İle bit yıl sûra ile 
scçilmhjlcıdir. E*i( oy alınlar 
itasında turalama kuta yoluyla be
lirlendi. 

8) Dilek ve temennilerde süz 
ulan Mehmet lirsîlz yeni seçilen 
Yönetim Kurulun* başarı diledi. 

9) Hıitfm gündem maddeleri ka
nun ve ana titizleşme hükümlerine 
uygun almak gör ilyumıe» inden 
Mim* |4,!10dıı sona erdi. 

Mehmet Şen imza 
Divan Başkam 

Nihal Mııtlucaıı imza 
Kalıp 

Şcmscltiıı Güvem >nuA 

Katip 

flnymııı Mut İ m » 
OyTasnılçİM 

Recep Şen imza 
Oy TıuufvMi 

Oıunnıı Kmukösc I ova 
Hakanlık 'İ'cnaik.isi 

Kcıruıl Ydün im imza 
Hakanlık Temsilcisi 

Sirküler 

Kooperatifin Unvanı: S S OVçıt-
lar Kfıyfı Toprak Sulıutıu Kuopcrai-
.11 

Temsile Yetkililer: I- Iluşkan: 
Mehmet HnuV. 

2- Hınkını Ynrıltmcvsı; İsmail 
IMılbul 

İmza Yetkisinin SÖrcsİ: 1 yıl (Hıı 
Yıl) 

Yetkinin Kullanımı: Müştereken 

Knrtfiııt Tarih ve No: 5.6.2006 
Tmilı ve 96 Raydı Km arı. 

Tic. Si. Tasdik tuım: IO2V20İ3 

YukdiKİH iinvum yazılı kouponıt-
İfimiz ile ilgili olarak alınmış olup 
yukarıda yazılı tatili ve sayı İle 
Tictırcl Siciline kayıt ve tescili 
yapdmı* «ulunan kırarda kuopcr-
ılifimizi her turlu ta.siuru Harda 
temsile ilzam bankalardan para 
çekmeye, resmi ve gayri .resmi 
daireler ııczdindc mahkeme ve İcra 
dairelerinde olacak İşlemlerini 
ifaya her nevi evraklarını imzaya 
aıngıya numunesini koyduğumuz 
imzamızın müştereken Başkan 
Mehmet Hrsöz ve Halkan Yardun-
c»ı ismail Bülbül'ün imzalan ile 
kooperatifimizi I yıl ıdro ile temsil 
edeceğinden tasdikini isleriz. 

.S.S. ükvuclar Köyü Toprak Su
luna Kooperatifini Müştereken 
Temsile Yetkililer: 

Uuskan: Mehmet Eririz imza 

Başkan Yardımcısı: İsmail Bül-
Wll İMIM imza im/n 

Karara esas oları evrakın 
Katar Sıra Ne: 96 
Tarih: 5.6.2006 
Mcvzuıuı Mahiyeti ve Hülasan: 

1 - GÜTCV bölümü 

Kararın Metni 

Toplunu Tarihi: 5.6 2006 uimo 
Başkanın Adı ve Soyıtlı: 

Melunet lirsftz 
Azaların Adı ve Soymlr İsmail 

Bülhti), Hayranı Uysal. Cav it Cen
giz, Faruk Mutluca» 

Yönetim Kumlu S.fi.2006 iıri-
İtiııdc Mehmet lİrsöz baskaıılımda 
auagt<ltt imzaları bulunan Üyelerin 
iştiraki ile Toplandı Yönelim Kuru
lu 5 .ü. 2006 tarihinde yapı Um genel 
kuru! Kıplatıtiüinda Yönetim Kum
lu AKÜ Üyesi seçilen 5 kişi yaptığı 
toplaıuıdtı gizli oyla görev bölümü 
yaptı buna gorc Yönelim Kurulu 
Başkanlığına "Mehmet Urıöz, 
liflimi Yardımcılığına İsmail Bül
bül. Mııhüsipligc Cıvıl Cengiz 
seçilmişlerdir. Para yatırıp 
çekmede baykau ve Yardımcısı İs
mail Miıllml yapacaktır. Yetki ver-
İlıııişlir. işbu imzu yetkisinin süresi 
bir yıldır. 

Dışkım Yrd. 
lüiıtail HflIbOI imza 

Başkan 

Mcluncl Ürsttz imza 

(5/AK23/315100) 

ESKİŞEHİR""" 

Eskişehir Ticaret SklJl 
M r (nurluğundan 

Sicil Nıı: 29514 

Tkarrl Unvanı 
S I M I M .1 S O R U M L U 

L Ü L E T A S I K O N U T V A P I 

KOOı'KHATIFI 

Timret McıkrzİT llovmıdiyc 
Mlı. SnHyet Sk. No: 11 Ii.ski>cblr 

Y nk unda tİcaıvl sicil numarası, 
(Invıuıı ve aıtrosi yazılı koü|Kr»tifc 
ail ayı^ultkt lıusııılorm 2l/U6/2ü0(. 
luıiluiKİc tescil edildiği ibuı ohıııur-

Komi: Adres katarı 
Nolcı Unıyı: l!ükiyelıir I. Noter* 

lıAiadcıı 2lîA ı̂/2(KMi (urib ve 16533 
sayı ile 

Karar Teni) ve Sayısı: 
20.U(ı.2ÛO6 tarih ve 18 sayı 

Kmor No: 18 
Karar Tarihi: 20/0672006 
Kulılanlar: Taltif Yılmaz, 

Zeynep frydriik vo Talat Ulucun 
Karnı: Adres değişikliği hk. 

Ybtıctinı kurulumuz; kooperatif 
mcrkc/liKİe, toplanarak .aşağıdaki 
kararlan almnjtrr. . , . 

I. Kooperatif eski adresi olan : 

Dcliklitaı Mah. Kılıç Sok. No: 7/1 
FlıUtJsebir ndrelinden 06/D6/2006 
tarilunden itibaren Hosnudiye 

Muti S«nyct Sok. No: 11 Eaklfchlr 
adresine nakil edilmeline, 

2. Yergi daireni ve ilgili kurum 
ve kuruluşlara bilgi verilmesine 

3. Ticaret Sicil Memurluğuna 
değişikliğin bildirilmesine 

nybirlıji ile karır verilmiştir. 

Daşkatı 
Tıılı'tr Yılmaz, imza 

2. Ilıcan 
Zeynep ÜryÜıiUc imza 

Muhasip 0ye 
Talat Ulutan İnu * 

<10/AH2V19I2) 

İzmir Ticaret Sicili 

Meuurlu^uBdaı . 

Sldl N u : M e r k e * - l « K H 6 

Tkartt Unvanı 

, TASPtYB 11ALİNUK 
SINIRLI SOlUtMLU i;GK 

MAVİ KUM ARSA VE KONUT 
YAVI KOOPERATİFİ 

M.Motiezi izmir'de Kemalpaşa 
Cad. No. 129 D.2I0 Karııyıka 
İzmir adroaimlc uhıp Ticaret ti-
utUnln Meılus • 100026 numarası
na kayıtlı yukanda unvanı yazılı 
Kooperatif in 04/06/2006 tarihinde 
yapılan Olağan genel kurul lojılon-
tısında, 

Yönetim kumlu asil üyelikJcrmc 
Ahmet NüzİKt Saraçoğlu, Metin 

nilikvioftlu, Hamdi Saykal 2 yıl 

Denelim kurulu Asil üyeliklerine 
Vedat Saykal, ScVgİ Akman 

seçildikleri, bıldırıİmli ıcscij ve 
ilam İstenilmiş .olmakla bunu dair 
olun tutanak ve koramı sicile 
K.K.H. gorc 16AJ6/2006 tescil 
ediklifti ilan olumır. (6/06^006 

Karar Tarilıi: 05.06.2006 
Ktraı No: 2 

Uitiye Halinde S.S. lige Muvi 
Kum Arsa ve Yapı Koopcıaütİ'nm 
04.06.2006 glthü yapılan OUgan 
(icnel Kımıl Toplantısında iki yıl 
srtrc ile göreve seçilen Tasfiye Ku
rulu üyelerinin Tasfiye Hullndcki 
Kooperatifimi?, namına imzaya 
yetkili »ahuların isim ve İmza 
Amckleri nıaftıda gösterilmiştir. 

Kooperatifi mi/i herUlrtO taahhüt 
altına koyabilecek mukavele, 
vckflletıutme, Ödemeler, kıymetti 
evrak, ciro, mir is kagıilari, aiparis, 
alun satım, dlgcr vecibeler, resmi 
daireler, bankalar, para çekme 
yatırma, teşekküller ve;.resmi 
müesseselerle olan • muamelat, 
muhaberat gayrimenkul alım satım, 
ipotek tesis ve fekkinde, Belcdiyel- . 
er, 'tapu,' daireleri-, ve resmi 
dairelerde ferdilesmc ila ilgili her . 
lürlU işlemlerde, ahzukıbz işlem
lerinde Kooperatif' Taafıye kurulu 
Başkam Ahmet NOzbct Saraçoğlu. 
Taıfiye Kumlu- Üyesi Mciln Fil- ; 

: likçiofilu, Tasfiye Kumlu Oyosl : 

Hamdi Saykal'dan herhangi ik
isinin müştereken imzası bulu
nacaktır. 

İmzaların geçerli olabilme»! k,m 
kooperatif unvanı altında 
vazedilmiş, olması serilir. 

Konuya ilişkin imza sirkülerinin 
tanzimim* oybirliği ile kurar ver
ilmiştir. 

Ahmet NUzhut Saraçoğlu İınza 
Metin Fillikguglu imza 
Hamdİ Sııykal imza 

{5/AX2VlW9î 

STATÜ TADİLKCOİ 

ANKARA" 
Atkara Ticaret Si d M 

Menıurlu^M^ndan 

' Sicil NÜ: 9S672 

Ticaret ünvam 
U t M t M L E R E Ğ l T l M 

SANAYİ VE TİCAKKT 
ANONİM ŞİRKETİ 

Adres: YOksr) Cad. No: 19 
Çankaya/ Ankara 

Yukarıda ticaret sicili numarası. 
Unvanı vo adresi yazılı şirkete ait 
a lg ıdaki hususların 23/06/2006 
tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

Toplamı TUru: Olağan Ocucl 
Kunıl Toplantısı 

'loplaııiıTarilıi:2IA>6/2006 
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi 
Konu: Olağan Genci. Kurul 

Topbmtısı, Temsil ve İlzam, Ser
maye artırımı 

İbra: Gdildi 
Sevim ve Siirt*i: 3 yıl afire ile 

Ali Demir, Müzeyyen Demir, 
Zeynep Demir Yönelim kurutu 
üyeliklerine. Ali Demir Denclc'tige 
seçildiklerine 

Ana Sbzlcsınc Tadili; 6,.Maddu 
Tutanak Otıayı: Ankara 41. Nl 

23/06/2006-29749 nolu Yevmiye 
Eski Sermaye: I.75O.0OO.0O Y 

a 
Yeni Sermaye: 4.5O0.ÜOO.00 

YT1. 

Oeııılıler KftUlru Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şlrkcll'nin 
21/S6/2006 Tarihinde AkıledUen 
Olajan Genel Kurul Toplamlı -
TutaııaJtı 

Demirler lifli t im Sanayi ve 
Ticuri'i Anonim Şii ketinin 2005 
yılma tıil Olağan (ienel Kunıl 
TııpUniısı 21^06/2006 lıtritıimlc 
anut M.üU'da Yİlksel Caddesi No: 
19 Kızılay / Ankara adresimle 
Sanayi ve Ticaret Hakanlığı İç 
Ticaret O en el Müdürlüğünün 
21/0672006 tarih ve 5404 sayılı 
yazısıyla Bakanlık adına 
görevlendirilen Itukaıılık Komiseri 
Fikriye :. Çolak'ın gözetiminde 
yapılmıjlır, 

tlazirun cetvelinin tetkikinden 
şirketin toplanı 1.750.000.-YTLIık 
sertruycaiııc.tekabül eden 70.000, 
adet hisseden. 70.000 adedinin 
asaleten ve !_„—__. adedinin de 
vekaleten olmak, üzere toplam 
70.000 adet hissesinin toplantıda 
temsil edildiği T.TK. 37U. madde
si gereğince toplantının ilansız ; 

yapılmasına hissedarların veya 
temsilcilerin .itirazları olmadığın-: 

dun toplamı açılarak gthıdcm mad
deleri ti in }jöıii;illmcRİnc 
geçilmiştir. 

(.modemin I. Mııddesine geçildi. 
Ortakların hazır bııtıııımnlnrı vo 
IlÜkOmcI Komiıterlui katılımlanyla 
toplantı acildi. 

Gündemin 2. Maddesine geçildi. 
: Yapılan teklif uzeıiıı* divan 
başkanlığına Ali Demir kflÜp 
flycIİJc MOzcyycn Demir oy 
toplayıcılığa ise Zeynep Demir 
seçilmişlerdir. Genci kımıl tu* 
tartaklarının İmzalanması için di
van heyetine yetki verilmesine uy 
btrlîg\i dekanr verilmiştir. 

Cümlemin 3. Maddecine gevildi 
2005 yılı Yönetim Kın ulu faaliyet 
raporu Yönetim kurulu başkanı 
tarafından okundu ve müzakere 
edildi. Faaliyet ruporu ibra edildi. 

Gündemin 4. M «idesine geçildi. 
2005 yılı denetim kurulu raporu de
netici tarafından okundu. Rapor ill
erinde göruguldii. Denetim kurulu 
raporu ve denetici ibra edildi. 

Gündemin 5. Mnddcshıc geçildi. 
YOnctım kurulu tararındım 2005 
yılı bilanço ve gelir tabUmı okun
du, tablolar üzerinde görüşüldü. 
Yapılan oylntna sonucu tahini ar ve 
Yönelim kumlu Üyeleri ibra edildi. 

Gündemin 6, Maddesine geçildi. 
Sirkelimizde sermaye nrtırımı ol-
ımıslur. Şirketimiz sermayesinin 
l . 7 5 U . 0 o n , 0 O . - Y T L a s i n d e n 
4.5O0,O00,OO..YTl.,sinc Çıkartıl-
masına ve yeni sfeklinin aşağıdaki 
gibi olnınnma oy birliği ilo kurar 
verilmiştir. 

Yeni Sekli 
Sermaye 
Mailde 6-

Şirkelin sermayesi l.-YTL'si 
ilibari degerdo 4.500.000 pnya 
ayrılmış olup lopfsın 
4.5O0.OO0.OO.-YTL'sıdır. 

StTiHiıyu ortaklar Israrından mu-
vnzMduiı «ri «durak ve tamonıen 
UnhhiH edilmiştir, önceki ser
mayenin lamamı nakden öden
miştir. Bu defa artımlım ser
mayenin 'A II tescil tarihinden 
itibaren en geç üç ay İçerİHİnde 
kulam ise 3l.l2.200K (irilimde 
ödenecektir. 

Gündemin 7. Maddesine geçildi. 
Şirket yönelim kurulu (iyelikleri 
seçimi ynpılımsitr. Yönetim kurulu 
bafkunlığıııa Ali Denıir, Yönetim 
kurulu oycliklcrmo İse Müzeyyen 
Demir ve Zeynep Dcınir'irı "S yıl 
süre ile seçilmelerine. Şirket Yöne
tim kurulu bnşknıu AH Dem İr'in 
sirkelin maksat ve tncvzuıma giren 
bilumum i |km ve muamelelerin 
ifan aîrket adına menkul ve «oyri-
menkul almoya, «utmaya; ipotek 
tesis etmeye, ettirmeye ve çözm
eye; menkul ve gayri menkulleri 
ipotek almaya, bu İpotekleri fek et-
meye. şirket adına bilumum 
bankalarda her turlu hesap açıl
ması, kapatılması, hesaplardan 
dilediği kadar para çekilmeni. 
yatırılması her nevi çek, bono, 
poliçe, emre muharrer senet tanzi
mi keşide ve kabulü bilumum ala
cakların tahsili, borçların 6den-

(Devamı 3 ( 9 . Sayfada) 

- 5 8 7 -

http://3l.l2.200K
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(BastsroH 318. Sayfada» 
IIKSİ, lıcr tğ-rJü lalnilai icdiyat ve 
ıtı/u kabza İjlcri ve lirkelin burç 

. ve tnıılılıül altın* sokulıiMuı konu
larımla, îiıkclm T.C. Resmi ve 
hususi daire ve müesseseler, devlet 
(CfrCklcdlIcri kamu iklUadi 
tevekkülleri kamu kurum ve kuru-

. luslnn ite hakiki ve hükmi »hışlar 
»«dinde lemsiIc, burulara verile
cek evrakları, beyannameleri, prim 
bildirge ve bordrotan, dilekçeleri 
vermeye, bunları imzalamayı, lu-
turlarını yatırmaya, lııkip vv sonuç* 
liiıdımuıya velhasıl şirket tarafın
dın verilecek her türlü evrak ve 
betgelerin ynpılaeak sözleşmelerin 
gcycrlİ olabilmesinde başkalarına 
«knlel vermeye ve vekil layin el
liklerine azletmeye jiıkctiıı temsil 
ve ilzam altımı sokul mtuuıda jirket 
unvanı udi allında münferiden ala
cağı imzan ile yetkili ki tutmasına 
oy birliği ile karar VL-ıilıııişür. 

fiündcmın 8. Matkluniııe gevildi. 
Şirket denelim kurulu Üyeliği şeyi
mi yapılmışım Şirket denetici liğtııc 
J yıl süre ile T.C. uyiuklu /eki 
Dcıııum'nı seçilmesine uy birliği 
ile kıuar verilmiştir. 

UülKİvıniM 9. Maddenin*: geçildi. 
<iümlcımlc gin iltnlctck bn|k* 
kurtu kalmadığından iyi ılİlck ve 
loınennilcrlc toplantıya soıı verildi. 

Dîvan Hakkım 
Alı Demir im/a 
Kulip Üye 
Müzeyyen Demir hn/a 
Oy Toplayıcı 
Zeynep Ucmir imza 
Sanayi (Jakaıılıgı Temsilcisi 
Fikriye Çoluk inim 

Ur mirler Fl i t im Sanayi ve 
Ticaret Aminini Şirketi Tadil 
Mehil 

Kak) $<kll 
Sermaye 
Madde 6-

Şirkelin Kormuyesi 25.000.000.-
VTL xı iıibati düğerde 70.000 paya 
ayrılmış olup 1.750.000.000.000.. 
TL udu. 

Sermaye ortaklar taralından mu-
vu/jutdtuı »ri olarak ve tamamen 
taahhüt edilmiştir, önceki ser-
ıtıuycnin Untaıru ııukdcıı öden
miştir. Uu defu ırtınlan 
750.0ÜÜ.OUO.OOO.-TL fim 
748.380.437.QOO.-TL lik kısmı 
geçini) yıl karlarından, 
Ul9.3ft3.DUU.-TL lik kınım uc 
nakit atarak karfilantuaklır. 

Gcçntİı yıl. karlarından 
karşılanan 748.380.437.000.-TL 
Yeminlı Mali Müjavir Osjııatt 
Kuru tarafından hazırlanan 
25AX>/2002 tarih ve Y M M -
06102196-03-02/2001-03 sayılı iç 
Kaynaklardım Yapılacak Sermaye 
Artırımının Mevzuata Uygun 
Olduğuna ilişkin rapor ite tespit 
edilmiştir. 

Nakit olarak karşılanan 
1,619,361.000.-TL lik kısım VVU 
tuıcil larihltıdai İtibaren cıı geç üç 
ay içinde kalanı ite 31.12.2003 Ur-
İhiııde ödcneccklir. 

Sermayeye ilavo oditett geçmiş 
yıl karları ortaklara hisıcleri 
oranında bedelsiz pay olarak ver
ilecektir. 

Yeal Şekil 
Sermaye 
Madde* . 

Şirketin sermayesi l.-YTL'si 
itibari değerde 4.5UO.0OO naya 
ayı ılımı ulup toplam 
4.500.0OÜ.00..YTL,ti(Iır. Sermaye 
ortaklar tura Ti ı ulan muvazaadan ari 
olarak ve tamamen taahhüt 
edilmiştir. Önceki lermaycnin 
tamamı nakden ttdcıınıiır.ir. Bu de
fa arıtırdım sermayenin V* Ö leşçil 
tarihinden iıibarcıı eti geç Uç ay 
içeılsihdo kalanı ise 31 12.2008 
tarihinde ödenecektir. 

Ali Demir lava 
Müzeyyen Demir iınza 
Zeynep Demir İmza 
Sanayi Bakanlığı Temsilcisi 
fikriye Çulak imza 

Şu keti ti Unvmtı; Demirler 
l:.j>iliın Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi 

Şirketin Adresi: Yüksel Caddesi 
No. 19 Kızılay /Ankara 

Ticaret Sicil Memurlumu: 
An kurt 

önceki Scnnnyeıi; 1.750.000.* 
YTI. 

Şimdiki Serınayeti: 4.500.000.-
YTL 

Ikncl Kurul Tarihi: 31/03/2006 

Sermaye Artırımına IşIİrak lideri 
l'uy Suhipletmin 

Adı Soyadı Unvanı: Ali Ocıuir 
Artırım Öncesi l'ay Miktarı TL: 

1.680.000,00-YTL 
Artırım Somam Tay Miktarı TL: 

4.320 1)00,00-YTL 
Artımlıdaki ToaJılıilt Hltjgl Tay 

Miktarı: 2.640.000.1KJ-YTL 
Artırımdaki Ödediği Pay Miktarı 

TL: -
Artırımdaki ödemeyi Yaptığı 

Banka Nc,wj> NÜ: -

Adı Suyadı Unvanı: Müzeyyen 
Ucmir 

Artırn» Öıiccıi Pay Mikıan TL: 
3J.ÜO0.0O-YT L 

Anının SutırsM Pay Miktarı TL: 
90.000,00-YİT. 

Aflınındakî Taalıhüt Ettiği Pay 
Miktarı: 53.00U.ÜÜ-YTL • 

Artırımdaki Ödediği l'ay Miktun 
TL: -

Artınıiklaki Ödemeyi Ynplığı 
Banka Mcsap No: -

Adt Soyadı Uııvaııı: Zeynep 

Artının OiKcai Pay Miktarı TL: 
34.900,00- YTL 

Artırım Souruı P«y Miktarı TL: 
H9.743.UO-YTL 

Aılmıııdaicl Taahhüt Elliği Pay 
Mikuvı; 54.M3.00-YTL 

Arlırmıdaki ödediği Pay MlkUn 
T L : -

Arimındaki Ödemeyi Yaptığı 
Banka Heuj) Ku: • 

Adı Suyıdı Uavaıtı; OÜbcr 
Güven 

Artu-ıın Öııteai ftıy,Miktan TL: 
JO.DO-YTL 

Artırım Somatı l'uy M iktarı İ L : 
129.00.YTL 

Artınmuakı TaahhUl Ettiği l'ay 
Miktarı: 75,00-YTL 

Artırımdaki Ckledifli Pay Miktarı 
TL: -

Anınındakl Ödemeyi Yaptığı 
Banka t (etap No: -

Artının öncesi Ptiy Miktnn'TL: 
50.00-YTL • 

Artırım Soması l'ay MifcOuı TL: 
129,00-YTL 

Aılınmdııki Taalüliil littigi l'uy 
Miklon: 79,00-YTL 

Artırımdaki Ödediği Pay Mİktııri 
T L -

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı 
üanka Hesap No: -

Yukarıdaki bilgilerin du&rulugu-
na Tasdik ederlj.. 

Yönettin kurulu 
Ali Demir imza 
Müzeyyen Demir İmza 
Zeynep Demir imza 

(I0/AX23/1993) 

lUngSI Ticaret üki l 
McıtıurJuğttadan 

Ticaret Unvanı 
SARIDAĞLAU İNŞAAI VF. 

TİCARKT LİMİTE!) ŞİUKt'I I 

Tkarel Merkezli (iene Cad. 
.Sarıdajllar l̂ haıiı Knt.2 ilinyu! 

İrtibat Bflroıu: llkbulınr Matı 
15. Cadde 291 Sokak NÜ:3 
Çankaya / Ankara 

Yukarıda ticaret unvanı ve 
ticaret sicil numarası yazılı nikele 
ait ulan ve metni aşağıda ya/ılı bu-
iurmn 20/06/2005 tatili vo 62 nu
maralı ortaklar kurulu kırarının 
22AI6/20O6 tarihinde tcwil edildiği 
ilan olunur. 

Knrar tarihi: 20/06/2006 
Karar No: 62 
Karar Konusu: Büro adres 

dcğifikllgl 
Katılanlar: Ahmet Sarı da fi, 

Muzaffer SundaJ 
Şirketimiz ortakları slrkct 

merke/inde toplanarak BşogKİnki 
kararı alınırlardır. 

Şiıket Ankaıa İrtibat UUıo «diirs
imizin "Beykoz Sokak No: VI 
Kovaklıdcrc / Ankara" adıcınıdcn; 
tlkbnltar Malı. İS. Cadde' 291. 
Sukük No: 3 Çunkayn / Ankara 
adresine luıklcdiJmcslhc, 
' Vaki değişikliğin tescil ve 
ilanının yapılması ve ilgili yerlere 
bildirilmesine; Oybirliği ile karar̂  
verilmiştir. 

Ahmet Sarıdog iınza 
MıızaîTcr Sandag iınza 

T İ C A R E T U N V A N L A R I 

Ankara Ticaret Sklll 
Memurluğa'adan 

Sicil No: 223767 

Ticaret Cavanı 
URIİAN MENKKŞK ' 

Adresi: Sebil Movlüt Meriç 
Cad. Nu. 340/2, Dİknten, Çankaya 
/Ankara' 

Yukarıda ticaret «icili numarası, 

algıdaki hustıalarııı 22/06/2006 
İHtilıtıuk Icscil edildiği itan olunur. 

Kımu:YeııiKUiutu$ 
İştigal Konusu: Miıleolılut 
Noter Onayı: Ankarıı"32. NOT. 

19/06/2006-I74K9 ruılu yevmiye 

(IÜ/AM23/189.1; 

IMOMİ HKYKT TOPLAM HARI 

Diga Ticaret Sicili 
Mamur tuğundan 

Sicil N « : 2533 

Eıkİ llcartt Unvanı 
MARMAkA UKKİCİLlK 
SANAYİ VE TtCARFT 

L İ M İ T t U S İ K K E T İ 

Yeni Ticaret Üavıını 
TASFİYE HALİNDİ 

MARMAKA HEKİCtLlK 
SANAYİ VE 1İCARET 

LİMİ İ 'bUŞİKKETİ 

üiua tlvcsi Aziziye Küyüııde 
faaliyete bulunan yukııt.ıdu unvanı 
ve sicil nu.su yoz.ılı (fitket mtıık-
larıııın Biga Noterliğinin 
LV06/2UÜ6 tarih ve 6751 iıo.lu 
kararı ile şirketin tasfiyesine kwar 
veı İtmiş, luıcfıyc memuru obruk 
Cayit Akbaa'ın HUDIIUUHIU duir 
iuırur suretini ve diğer evrakı tescil 
diIckçeKİno ektcıııck ııııeliylu tescil 
ve ilanım İH t a ne teri üzerine 'I Urk 
Tieerct Kanunu Hükümlerine uyu-
laıak I4AJ6/2006 larihiıtdc tnciJ 
edildiği ilmi olunur. 

Karar DeUeri ; 
S-l.ifc Nu: 22 
Korur Sıra No : 22 
Toplantı Tarihi: 12706/2006 
Mevzuun Malı iye t i ve nUlanası : 

Şirketin Tasfiye rûlilmcsi ilk. 
Uajkonııı Adı ve Soyadı: 
A/Jİıırııı Adı ve Suyitdı : Cuyit 

Akbaş, hikret Çetin . 

KaranııMcInl 

Şiı.ketiıniz Ortaklar Kumlu 
loplnıuıruk, sirkelimizin liıaliyeliui 
gerçekleştiremediği ve bu yüzden: 
tasfiye edilmcjiııc, tasfiye nıemunı 
olarak Şirket Müdürü Coyit Ak-
baş'ın yetkili kılııuııaAiıuınybiıliğt 
ile karnr verilmiştir.' 

YÜjıenm Kurulu 
Fikret Çetin iııiio 
Cayit Akb«jjınza( 

RİRa l lcarel : . Sicili 
Mvuıurt ucundan 

Ticaret unvanı 
BİCA ZİRAAT ODAM İK

TİSADİ İŞLE lMeSİ 

tfllfial KoaHiu- : Zirai ilaç. 
Ciûbre, tıHıum, f.iraî alet ve ekip-
mnnlart. ilaçlama alet ve ekipman-
liri ticareti, Khjoruıcılık hizmetleri, 
zirai danışmanlık ve Huyvnn 

Cııvanı ve adrosi yazılı tacire ail Sağİığı hizmetleri 

liyvrl Adresi : IIKMUI Cad. Nu: 

İşe İlaflama Tarihi 
OİA}|/200(ı 

Yukarıdn Unvanı ve sicil iıcı.su 
ya/ılı Ittcirin licnrı faslı yele 
bnşladığım bildirmesi ve Hıya 
Noterliğinin 05/06/2006 tnrilı ve 
6304 ım.lu karar üiııeliııi vı- diğer 
evrakı leseil dilekçesine eklemek 
luretiylç Icüeil ve ilanını İHtcınrlcri 
il/frinc Tİiık Ticaret Knııuıiu 
l lUk ikillerine uyularak 07/0(V2O0tı 
lurilıindc Icit'İI cdiktigi ilmi ulunur. 

Hign Zirnul Odnsı 

Karam Esas OJnıı Lvıuknı 
KaiHT'SırııNu:30 
Tmih: 04/06/2006 
Mcv/ımıı Mnhiyı-ti ve Hülasası: 

İktisadi t;lclmc Kunılnmsi 

Katarın Metni 

Tupluiıiı Tuıihi : 07/]2/2tK)6 
Küııti 

lUykuııııı Adı VR Soymlı : Sclu-
huttiıı Motorcu 

A7Jtl<ırııı Adı ve Snyuıl) : Nnil 
Dnftlr. Ki'y/nlhıh Şalıhı, Mclııncl 
Uyyım. Sillcyınan Aslan, A. A/iz 
Oıal, Atauttin Sevini, IJckır Çuv'oıı, 
Hckir Ozknn, llnmdi Kııbue. Ali 
Dumoıt. Uurhmı ICıhriımuıı. 
M ıı statü Mnıryuıı, Melıım-l 
Kuşdcmit, Mıulnfn Aydın, Istım il 
Kuraca, Nıluıl Ik'miılmj. Kııınil 
(ittmiis, Melıntcl Sıııı. Kudiı Ku-
raılcmir 

!• ftdnmızm ticarî (nıılıyedenle 
bıılııııuhlhne*ıi için. Uign /imal 
(MİJUI Mlnycniııdc ve İnönü Oıddc-
li No: 37 (Kİrc«indeki Uî^ı Zııant 
Odası lıirmci binasının giri; kıttın-
da 0I/01/2İKKİ tarihimle faaliyete 
başlamak 0/CTÜ "lünu Ziııui Odası 
Başkanlığı İktisadi İsletmesi** ndı 
KİIında bir iktisadı islciıııc kıııııU 
ııtitslım kııınr vcnlmi> ulup: 

Kurulacak İkilindi lılctmeıılıı; 

A- KıırııİAcnk iklimdi iylci-
menin, komini temsilcileri olnmk 
Yönelim Korulu Muskanı Mulımcl 
Uytcını ile Yönelim Kurulu Uajknn 
Vekili Süleyman Aslan'ın yetkili 
kıluıııuuıtlıı, YiHieiim Kurulunun 
seçim veya hcrlıanpi bir ıicdcıtdetı 
dolayı ıleği^moi domınıııula. yeni 
leçilccck Yönetim Kumlu ltM>kanı 
ve Yönetim Kutulu Bafknıı Vek
ilinin karnini temsilci otamk Btaıı-
masuıa, utanan kanuni temıılci-
lerinı vergi ' dairesi, S.S.K., 
bunkaJar vo !wr türlü ıcmııi ınevzn-
atta imzalarını kullnımııılnrma, 
yetkilerin mtiıı fer İden mvıa kul
lanılmasına, 

13- Fmıliyct kmıulnrı <>lamk; Zirai 
ilrtç, Oübfe, tohum. T.V*\ alcı ve 
ekipmanları, ilaçlama ıılct ve ekip
manları * alığı ile sigortacılık 
lıiznıctlcfi, zirai daım|tnaiılık ve 
Hayvan ÜHğhğl hizmcileri olarnk 
belirlenmesine, 

C- Kımıl acık tkt'mjıdi işletme 
için, BigaZimıt Odan bili L es inikti 
10.000.- Y I L . (Onbiıı.Ycııi Tfiık 
Lirası) scnmıyc aktanlnıqsımı, 

D- Biga /imııt Odasındaki Uzluk 
baklan saklı kalııuık kaydı ile Oda 
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(Başaralı 62? Sayfada) 
hinden başlamak (taerc 99 (doksan 
dokuz) yıldır.Bu süre Sanayi ve 
ticaret Bakanlığından izin almak 
kaydıyla uzatılabilinir veya 
kııaltılabillnü'. 

SERMAYE: 
Madde:6-

Şirketin sermoyesi 
50.OC0.OQO.OOD.- (Elli milyar) 
TLsı olup her biri 25.000.0UO.-
(yirmibeş milyon) TL. kıymetinde 
2000 hisseye ayrılmıştır. 

Bu sermayeden, 

1800 (Bin sekizyüz) hisseye 
karşılık olan 4S.00U.0GO.n00. 
EMİNE ÇELİK 

200 (ikiyüz) hisseye karşılık alan 
5.000.000.000.. MEHMET KO-
ZOLTOPRAK 

tarafından muvazaadun ari 
olarak ve tamamen taahhüt 
edilmişıir.Şirket sermayesinin İM 
ü tescil tarihinden itibaren en geç 
ttç ay içerisinde kalanının 
18.75O.000.OO0.-TL.si 30/11/2001 
tarihinde, 18.750.O00.0O0.-TL.ııda 
30/04/2001 tarihinde ödenecektir. 
Bu husustaki ilanlar ana sözleş
menin ilan maddesi uyarınca 
yanılır. 

tLAN: ' . 
. Madd«:7-

Şirkete air. ilanlar T.T.K.nOn 
37,maddesl ı: hükümleri saklı 
kılmak şamytV'şirket merkezinin 
bulunduğu yerde en'az bir gazete 
ileeagari(7)yedi gllrfevvel yapılır. 

ŞİRKETİN İDARESİ: :* : 
Madde:»- •;• A> : 

: - - Şirketin isteri ve jnuamclclcri 
ortaklar . .kurutu?:'.' tarafından 
yürütülür, İlk on yi» için EMİNE 
^ELİK^E MEHMET K1Z1LTO-
PRAK şirket mtldOrruJilne mlln-
feriden yetkili kuınmişlardır.:i. *•'.• 

TEMSİü - ':> 
Madde:9-, i-.!" 

Sirkeli moduılcr temsil ederler. 
- Şirketi ilzam edecek imzalar ortak-
' 1ar kurulu tarafından tesbit ve" İlan' 

' olunur. ' ,: _:'"'•.'•'•y T<V ',-. ̂ --

HESAP DÖNEMİ: " : .i 
Mıddt.-lft-'.:•• ' . -:-V 

. Şirket hesap yılı ocak ayının bir
inci günfl baslar ve Aralık ayının 

: 3i.gflnÜ sona ercr.'yalmz İlk hesap 
. yılı şirketin kesin surete kurulduju 
tarihleri başlıyarak Aralık ayının 
sonuncugunu'biter.1 "'i^" '' 

KARIN DAĞITIMI 
Madde: II 

Şirketin safi kan yapılmış her 
çeşit masrafların çıkarıl maundan 
sonra kalan miktardır. Safi kardan 
her tene evvela % 5 mtiyaı akçesi 
aynin- kain hissedarlara ödenmiş 
sermaye Özerinden hisseleri 
oranında dajılıür. Kar'a iılirak 
edenlerle hissedarlara damıtılması 
kararlaştırılan miktardan 
T.T.K-ııün 466.maddeslnin 
2.fıkrasının 3 numaralı bendi 
gereğince %10 aynlarak umumi 

yedek ıkçeyc eklenir, kardan bir 
kısmının hissedarlara dağıtılması 
veyı şirket adına işletilmesi veya 
memurlara, hizmetlilere ikramiye 
olarak verilmesi gibi kararlar şirket 
sermayesinin en nz %51'ni temsil 
eden hissedarların kararına 
bağlıdır. 

İHTİYAT AKÇESİ: 
Maddc:12-

İhtiyat akçesi şirket ser
mayesinin % 20 sins çıkıncaya 
kadar ayrılır. Bu mikıann azalması 
halinde yeniden ihtiyat akçesinin 
ayrılmasına devam olunur. 

Kanuni ve ihtiyarı akçcleriyle 
kanun ve anısfizleşme hükümler
ine, göre ayrılması gereken miktar 
safı kardan ayrılmadıkça hissedar
lara kar dağıtılamaz. 

KANUNİ HÜKÜMLER; 
Madde: 13-

Bu anasb2İcşmede bulunmayan 
hususlar hakkında Türk Ticaret Ka
nununun hükümleri uygulanır. 

DAMGA YERCİSİ: 
Geçici Madde: 

Bu Anasözlcsmcyle İlgili öden
mesi gereken 376.125.000. İl. 
damga vergisi tescil ve ilan tarllıin-

. den Jc ay Içeriıindc ilgili vergi 
dairesine Ödenecektir. 

KURUCULAR 

EMİNE ÇELİK İMZA :: 
". MEHMET , K1Z1LTOPRA1C 
İMZA'! • • . • • . 

r.V " (IO/AX10/30I923) 

KUŞADASI 

Kuşadası Ticaret Sicil) 
' Memurluğundan 

SıctlNo:34J4 

Ticaret Unvanı 
KOMER KUŞADASI 
KONCRE MERKEZİ . . 

TURİZM SEYAHAT İNŞAAT 
SANAYİ VE TİCARET , , 

... . ANONİM ŞİRKETİ . . , . , 

Ticari Adresi: Beynklıdcde 
Mahallesi 31'ter Mevkii Tusan 
Otel İçi Kuşadası 

Unvanı, sicil numaran Ve ticari 
adresi yukarıda yazılı olan şirket 
kuruluruna T.C. Aydın Valiliği İl 
Sanayi ve Ticaret Müdürlüsünün 
17.08.2001 tarih ve K-200I/I4 
sayılı onayı ile izin verilmiş olup, 
Kuşadası 2- Noterliğinin 

. 16.0UOOI tarih ve 10431 uyum
da lastikli ana sözleşmesi, 
Kuıadası 2. Noterliğinin 
2S.08.20OI tarih ve 11054 savum
da lastikli 2S.0S.2OOt tarih ve 
2001/01 sayılı ortaklar kumlu 
kanın, Kuşadası 2. Noterliğinin 
28.08.2001 tarih ve 11084 saydı 
ima sirküleri memurlu|umuza 
verilmekle tescil ve ilanı İs-
ürodlg'ındrn husus Türk Ticaret Ka
nunu hükümlerine uygun olarak 
21.01.2001 tarihinde teadl edildiği 
ilan olunur. 

KOMER KUŞADASI KON
GRE MERKEZİ TURİZM 
SEYAHAT İNŞAAT SANAYİ 
VE TİCARET A^. 

KURULUŞ 
Madde I: 

Aşağıda kimlikleri, ikamet
gahtan ve uyruktan belirtilmiş ku
rucular tarafından, Türk Ticaret 
Kanunun ani kuruluşa ilişkin 
hükümlerine uygun olarak, bir 
anonim şirket kurulmuştur. 

KURUCUNUN ADI-SOYADI • 
UNVANI 1. Ayler AYDİN 
TURİSTİK TERMAL TESİSLERİ 
A.Ş. 

UYRUCUT.C 
ADRESİ İL ÖZEL IpARESt 

AYDIN 

KURUCUNUN ADI-SOYADI • 
UNVANİ 2. Fuat AKDOĞAN 

UYRUĞU T.C 
ADRESİ CAMİKEBİR MAH. 

ATATÜRK CAD. NO: 26 
KUŞADASİ 

KURUCUNUN ADI-SOYADI -
UNVANİ 3. Tursab Tur. Sey. 
Acenttlan Birliği 

UYRUĞU T.C 
ADRESİ GAZETECİLER SİT. 

HABERLER SOK. 15 ESENTE-
fV İSTANBUL 

KURUCUNUN ADI-SOYADI -
UNVANI 4. Şinosl HURDA 

UYRUĞU T.C 
ADRESİ BAYRARKLIDEDE 

MEVKİİ TUSANOTELİ 

• KURUCUNUN ADI-SOYADI -' 
UNVANI J. Tursav Tur. ve Seya
hat Acenıalan Vakfı ••?' ' V 

UYRUÛUT.C 
ADRESİ OAZETECİLER SİT. 

HABERLER SOK. 15 ESENTE-
PE/ İSTANBUL 

KURUCUNUN AD1-SOYADİ -
UNVANI 6. Uktaş Uluslararası 
Kongre Sarayı Tesisleri İşletmecil
iği TİC.A.Ş. . 

UYRUGUT.C; : 

ADRESİ İNÖNÜ ' MAH. 
CUMHURİYET CAD. N: 87/3 
ştşLlİSTANBUL: 

KURUCUNUN ADI-SOYADI-
r UNVANI 7, Mehmet Nuri Ooceu 

UYRUÛUT.C" I 
ADRESİ , TÜRKMEN 

MAH.OLOEN SOK.KUTUCU 
APT. D: 8 K: 4 KUŞADASI 

KURUCUNUN ADI-SOYADI -
UNVANI 8. LİMAŞ KUŞADASİ 
VE ÇEVRESİ LİMAN İŞLET-
MELERİ VE HİZMETLERİ TUR: 
SAN. TtC. VE ÖZEL SAÛ. A.Ş. 

UYRUÛUT.C 
' ADRESİ A.MENDERES BUL 
MEANDER İŞ MERKEZİ K-' 1 
KUŞADASI 

KURUCUNUN ADI-SOYADI -
UNVANI 9. KUŞTUR Kuşadası 
Tur. Eni M -

UYRUÛUT.C 
ADRESİ BAYRAKL1DEDE 

MAH. 3TLER MEVK0 
KUŞADASI 

KURUCUNUN AM-SOYADl-
ÜNVANI 10. Marmara Ulos-
lararaaı fnş. ve Tlc, Â Ş. 

UYRUÛU T.C 
ADRESİ LtTKOS YOLU N: 4/1 

TOPKAP1 İSTANBUL 
KURUCUNUN ADI-SOYADI -

UNVANI I I.Tevfik Bağcı 
UYRUÛU T.C 
ADRESİ TÜRKMEN MAH. 

ÛLOEN SOK. KUTUCU APT. 4/8 
KUŞADASİ 

KURUCUNUN ADI-SOYADI. 
UNVANI 12. GOrhan Abdurrah-
man Hurda 

UYRUÛUT.C 
ADRESİ TUSAN OTEL 

31'LER PLAJ MEVKİİ 
KUŞADASI 

KURUCUNUN ADI-SOYADI -
UNVANI 13. Kuşadası Ticaret 
Odası 

UYRUÛU T.C 
ADRESİ AKDOÛAN ÇARŞİSİ 

NO: 328 KUŞADASİ 

KURUCUNUN ADI-SOYADI -
UNVANI 14. Falms Nurgûn 
ÜÇLER 

UYRUÛU T.C 
ADRESİ F.ALTAY MAH. 

MİTHAT PAŞA CAD. 1167/13 
İZMİR 

KURUCUNUN ADI-SOYADI-
UNVANI 15. Emre HURDA 

UYRUĞU T.C 
ADRESİ BAYRAKLIDEDE 

MAH. TUSAN OTELİ 
KUŞADASİ 

.' KURUCUNUN ADI-SOYADI-
UNVANİ 16. Ali Yasar GÜNAY-. 
DİN ."' .: .• 
:'UYRUĞU T.C I 

. ADRESİ ADALAND EÖ-
• LENCE MERKEZİ KUŞADASI' 

: KURUCUNUN ADI-SOYADI -
UNVANI 17. Ege Soğutmadık 
Klima Sojuk Hava Tes. Ihr. Ith. 
San. vc'Tic A.Ş. 

-.•'. UYRUÛUT.C •'. .. 
ADRESI 10001 SOK N: 15 

ULUKENT MENEMEN4ZMIR 

KURUCUNUN ADı-SOYADı -
UNVANI 18. HÜLYA ASLAN-
TAŞ ;! 

UYRUÛUT.C 
"I ADRESI FERAH SOK. N: 19/A 
TEŞVİKİYE /SİŞLMSTANBUL . 

KURUCUNUN ADI-SOYADI-
rONVANI 19. HuanEKER \ •"• 

UYRUÛUT.C " 
ADRESİ T.M.ALI', CAD.' 

•DIŞKAPI:240D:2BURSA , 

KURUCUNUN ADI-SOYADI-
UNVANI 20. Memnun Talba ÇA-

'MAŞ': . : . . . ' ; 
-'• UYRUÛUT.C ••;: ••••>-.• • -

ADRESI ıYENIKÛY TAHIR-
PASA' EVLERI N: 27 ISTANBUL' 

KURUCUNUN ADı-SOYADı -. 
UNVANI 21. Atilla ERSAN 

UYRUÛU T.C 
ADRESİ SARAY ARKASI 

SOK. N: 38 D; 5 BEYOOLUrlS-
TANBUl. 

KURUCUNUN ADI-SOYADI-
UNVANI 22. Gulgta ERŞAN 

UYRUĞU T.C 
ADRESİ DALOİÇ SOK. N: 

U/1 BEYOĞLU/İSTANBUL 

KURUCUNUN ADI-SOYADI • 
UNVANI 23. Başaran UUISOY 

UYRUĞU T.C 
ADRESİ VALİ KONAĞI C 

YAPI KREDİ 15/1 ŞİŞLİ İSTAN
BUL 

KURUCUNUN ADI-SOYADI-
ÜNVANI 24. Tjhir Tayyar 
CENOİZ 

UYRUÛUT.C 
ADRESİ 427. SOK NO: 10 

DIDİM AYDIN 

KURUCUNUN ADI-SOYADI-
ÛNVANI 25. Mıhmet Nihat 
BOYTÜZUN 

UYRUÛU T.C 
ADRESİ FERİT TEK SOK. 

MANO PALAS APT. 20-1/8 
KADIKÖY İSTANBUL 

KURUCUNUN ADI-SOYADI -
UNVANI 26. Cahil EROL 

UYRUÛUT.C 
ADRESİ C.TOPEL CAD. APT. 

12 D I KARŞIYAKA 

KURUCUNUN ADI-SOYADI -
UNVANI 27. Birol TÜREMİŞ 

UYRUÛUT.C 
ADRESİ YUNUS EMRE CAD. 

N: 38VA ARMUTALAN MAR
MARİS 

KURUCUNUN ADI-SOYADI • 
UNVANI 28. Barbaros 
KÛÇOKOÛLU 

UYRUÛU T.C 
ADRESİ TÜRKMEN MAH. 

İSTİKLAL CAD. N: I KUŞADASİ 

KURUCUNUN ADI-SOYADI-
UNVANI29. Ahmet Oğuz ŞAHİN ' 

UYRUĞU T.C 
ADRESİ IKİÇEŞMEUK MAH, 

T.ÛZAL BUL. N: 48 KUŞADASİ 

. KURUCUNUN ADI-SOYADI -
UNVANİ 30. Yılmaz MOLA 

UYRUÛU T.C 
ADRESİ TORKMEN MAH. 

İSTİKLAL CAD. GÜRHAN APT. 
B/4 KUŞADASI . 

KURUCUNUN ADI-SOYADI-
UNVANI 31. Tanju İÇTEN , , 

UYRUÛUT.C 
ADRESİ ADALILAR EVLERİ 

N: 22KUŞADASI , . : ,.' 

KTOUCUNUN ADI-SOYADİ - ,', 
UNVANI 32. Unver OAZEZ ' v 

UYRUÛUT.C • • • • • . -> • • • • • 
ADRESİ ADALILAR EVLERİ 

N:60KUŞADASI ; ' ,,: . 

. KURUCUNUN ADI-SOYADI -
UNVANI 33. Sehep AKIN ..' ' 

UYRUÛUT.C. . • - ' . , '"'. 
ADRESI M.PEYZULLAH 

MAH. BUYRAL S O K . N : 9/1 ' 
/KUŞADASI... . . . . ; • ;"". ., 

KURUCUNUN ADı-SOYADı -'.'' 
UNVANİ 34. Sayın Tut. Tlc. U i 
Şİİ. 

UYRUĞU T.C 
ADRESİ SAÛLIK CAD. 58/1 

KUŞADASI 

KURUCUNUN ADI-SOYADI -
UNVANI 33. Yom Tur. Tlc. Sae. 
Snd.Vels.Ltd.StL 

UYRUÛU T.C 
ADRESİ ÇEVRE YOLU 

TÜTÜNCÜLER SİT. 3. BL D: t 
KUŞADASI 

KURUCUNUN ADI-SOYADI -
(Devamı 629 Sayfada) 
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(Baıtarafı 621 Sayfada) 
UNVANI 36. Mu.lafa KUTLU-
OĞLU 

UYRUĞU T.C 
ADRESİ FEVZtPAŞA CAD. 

J-V4 FATİH İSTANBUL 

KURUCUNUN ADI-SOYADI-
ÜNVANI 37. Anker Tur. Sın. ve 
Tic. Lıd 5». 

UYRUÛU T.C 
ADRESİ İNÖNÜ CAD. N: 14 

KUŞADASİ 

ŞİRKETİN UNVANI: 
Madde 2: 

Şirketin unvanı: KOMER 
Kuşadası Kon(re Merkezi Turizm 
Seyahat İnşaat Seneyi ve Ticaret 
A.Ş. 

AMAÇ VE KONU: 
Madde 3: 

Şirketin intacı ve konusu, sosyal 
ve kamu ağırlıklı bir turizm hizmeti 
olan uluslar arası ve ulusal kongre 
sarayı tesisleri işletmeciliği çalış-
matan ife kongre turizmi alanında, 
çağda) esaslara, bilimsel ve teknik 
verilere uygun olarak is ve hizmet 
ureımck, bu is ve hizmetlerin 
gerektirdiği her türlü ticari 
ekonomik vo teknik- faaliyetlerde 
bulunmaktır. Bu amaç ve konu 
çerçevesinde şirket; 

•) Kongre Sarayı ve benzeri yapı 
ve kuruluşlardan-oluşan (eslileri 
bizzat kurmak, işletmek, kiraya 
vermek ve sair suretlerle kullan

ımlık; * •• . •••••>:• .".-.-- v 

" ' b)' Merkez--vey» yeVd yönetim 
- birimleri ile diğer kamu kurum ve 
*kuruluşlarınca -vücuda : getirilen-' 
V kongre sarayı ve benzeti tealileri*-
k* amacına uygun hizmetleri Qretrriekr 

: üzere, kiralamak veya'dlger oukuk-
• sal ilişkiler kurmak suretiyle isld-

mok^elistırmekvckonomik yararını 
' artirecak şekilde kullanmak, -">: 

'- e) Kongre nrrizrııi'bizrTOtlcıinhı 
; gerektirdiği her rMfl^orgetientneyi 
'gercekİcsjtirmek .ba konuyla ilgili 

; olarak izel ve'karatnal'nitelikli 
klıi, kurum ye kurulularla her 

'.'çeşit 'hukuki yatırımları, harca
nmaları :yipmak;-arxiiiç ve konusu 
' kapsamında yurt Içİ'yurt dt|inda -

her - çeşit -reklam,-- tanıtım.-ve 
' pazarlama:faaliyetlerinde bulun-' 
' mak: gerekli gorduğO takdirde bu ' 

tür faaliyetleri kuracağı, kuruluşu-
M katılacağı'veya paydaş olarak 
İştirak edeceği şirket yit da şirketler' 
vasıtasıyla da gerçekleştirmek. ' -

d) Hizmet aianma g l r e o i j ve 
İşlemlertçmjussell veya bagııüıız* 
taşınır ve taşınmaz mallan iktisap 
etmek, bu tür eşya üzerinde işynı ve 
şahsi haklar tesis etmek;kişl ve ku
rumlar lehine bunlar üzerinde aynı 
veya şahsi nitelikte haklar kurmak; 
İş ve alamet alanında cari olan 
düzenlemelin: göte, devir ve lisanı 
sözleşmeleri ve benzeri işlemlerle, 
fikri ve sınai haklar Özerinde tasar
ruf etmek, bu haklan iktisap, devir 
ve temlik veya Utkyid suretiyle 
Uuemıflanta buhmmak bu haklar 
ve mallar Özetinde ipotek tesis et
tirmek, testf edilen ayni hakları 
(İpotek, vb) fek etmek. 

e) Amaç ve konusunda hizmet 

alanına giren konularda benzeri 
yerli ve yabancı kuruluşlarla işbir
liği yapmak: bu tür işbirliğinin 
gerektirdiği her çeşit hukuki işlem
leri, sözleşmeleri, prulukoileri 
düzenlemek, imzalamak, çek 
taraüı ınlasmelııa katılmak ve sair 
suretlerle bağlamı kurarak 
ekonomik, ticari ve hukuki ilişk
ilere laraf olmak. 

0 Türkiye'nin turizm faaliyeti 
bakımından en önemli merkez
lerinden olan Kuşadası şehrinin 
uluslararası kongreler ve benzeri 
toplantılar için. coğrafi konumu, 
mevkii, tarihi ve kültürel değer
leriyle taşıdığı önem ve avanta
jların ekonomik ve ticari yönden 
değerlendirilmesine çalışmak; 
Kuşadası Dclediyesi'nin kongre 
turizmi alanındaki çatışma faaliyet
lerine destek almak, katkıda bulun
mak, belediyenin bu amaçla kur
duğu yapı ve tesisleri bu alanda uz* 
numlaşmış bir şirket olarak kirala
mak veya benzeri hukuki İlişkiler 
kurmak sureliyle işletmek: işlet
tirmek; bu tür yapı ve tesislerin 
gelişmesini, modernleşmesini 
sağlayacak her çeşit faaliyette bu
lunmak ortaklıklar kurmak, 

g) Amaç ve konusu kapsamında
ki iş ve işlemlerin gerektirdiği 
diğer lıer rüriü Ucati ve hukuki 
konularda faaliyetle bulunmak; 
resmi ve özel kişi, kurum ve kuru
luşlarla bu konularda ilişki kurmak, 
sözleşmeler akdetmek, sı 'tiyle 
çalışmalar yapmak. ' 

. 'h) Türkiye'nin iç ve dış turizm 
potansiyelinin gelişmesi ve mevcut 
kaynaklamtın daha verimli bir şek
ilde işletilmesi ile turistlerin din
lenme. ': e|)enrtıe ve diğer 
İhtiyaçlarının karşılanması konu
larında hizmet üretmek. 

•' ı) Turistik yorclerde.Turizme 
elverişli alanlarda hakiki ve hükmi 

' şahıs ya da devlete ait arazj ve ar-
"talarv otel, motel tesislerini yalnız 

* veya hiaaeil olarak astın almak, ki
ralamak, kiraya vermek salmak, bu 
ana ve araziler Özerinde'turistlik 
otel, motel,.tatil köyü, oberjkamp, 
plaj, termal ve sportif tesisler, 
konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, 

, gazino, sntaurant, pastanene gibi 
> tesisler kurmak; inşa ermek yada-: 
ettirmek, işletmek. 
tşleıtlrmck.mevcut tesislerini ki
raya vermek yada salmak. 

i) Yun İçi ve yurt dışındaki turis
tik yerlerde yada turizme elverişli 
alanlarda hakiki yada hükmi şahıs
larca kurulmuş turistlik telisleri 
işletmek,' satın almak, kiralamak, 
kiraya vermek yada satmak,' 

J) Turistik yerlerde turistik eşya 
satımına elverişli mağazalar kur
mak, bu maksatla kurulmuş 
mağaza ve iş yerlerini astın almak, 
kiraya vermek, kiralamakıişletmek, 
utmak. 

k) Her nev'I turistik eşya, kilim 
re baldan yun İçinden laitn almak, 
imal etmek, ettirmek, teşhir etroek, 
yurt içi v« yurt dışı ticaretini yap
mak. 

I) Kenedeniz ve hava yobıyıa-
charter ve diğer anlaşmalarla turist 
taşımak.tophı turist gruplarına yurt 

içi ve dışında geziler tertip etmek 
yada bu kabil gezilere aracılık çi
mek. Bunlu için gerekli uçak, oto
büs, gemi ve benzeri laşıt araçlsn 
yurt içi ve dışından salın sunak 
veya imal ettirmek, kiralamak, kul
lanmak, kiraya vermek icabımla 
saımak. 

m) İlgili mercilerden izin almak 
tartıyla, yabancı av kulüp ve ekip
lerine Türkiye'de avianmalanna 
aracılık etmek. 

n) Yurt içinde ve dışında turizm 
acenıaları kurmak yada kurulmuş 
turizm ecentalarıyla devamlı yada 
geçici ortaklıklar lesU etmek yada 
bu kabil acenulıklan işletmek, de
vralmak. 

0) Her nev'i deniz tekneleri ve 
yalları ile sürf ve benzeri deniz 
sporları araçlarını tunu almak, ki
ralamak, kirayı vermek, lulmok. 
bu teknelerle turlar tertip cıınck. 

p) Uluslararası alanda yeni 
geliştirilen yeni turistlik formülleri 
taıbik etmek suretiyle ülke turizm 
potansiyelinin arttırılmasını sağla
mak. 

0) Elektrik enerjili üreten, dağı
lan, pazarlayan kurum ve kuru
luşlara katılmak, iştirak amacıyla 
bunların hisse senetlerini analık 
faaliyeti ve portföy işletmeciliği 
niteliğinde olmamak üzere almak 
ve gerektiğinde elden çıkaımek. 

r) Yetkili makamlardan İzin at
mak kaydı ile gümrüklü ve güm
rüksüz eşya satış yerleri kurmak, 
işletmek ve bunların alım aaumıoı 
yapmak. *• "v.-.. 

a) Her turlO gıda maddesinin , 
ticaretini, İthalat ve.ihracatını yap
mak. " 

1) Amaç ve konusuyla ilgili ol
mak üzere her türlü yayın, matbaa, 
reklam, fotoğraf, baskı, tanıtım re 
grafik sanatları işlemlerini yapmak. 

u) Yabancı Sermaye Teşvik Kı-
nunu'nun ve kararnamelerin kap
samı İçine tiren Turizm konulanı) 
da Yabana Sermaye ile her türlü 
yardımlaşma, ortaklık ve taahhütte 
bulunmak, .konusuyla .İlgili;şir
ketlere ortak olmak . 

ŞİRKET: . A M A Ç - V E 
KONUSU İLE İLGİLİ 
OLARAK 

e) İthalat, İhracadır, iç ve dış 
ticaretler yapmak . 

b) Yurt içinde yada dışında 
mümessillik, lemsılcilik, tcetualık, 
distribütörlük, bayilûk almak yada 
vermek. 

c) Yurt İçi v» yurt dışında kurul
muş yada kurulacak sirkatlere ortak 
olmak ve bunlara alt menkul 
kıymetleri analık faaliyeti ve port
föy İşletmeciliği oileilğinde olma
mak üzere; almak, T*̂ *nlr 

d) YOotüm Kurulu Kararıyla; 
Her turlu menkul, gayri menkul re 
gayri maddi ataç ve mallan Iruttan-
mak, İşletmek, kiraya vertnek^nfta-
takJl veya bindi olarak sana al
mak, satmak, İpotek w retua almak 

yada vermek. Şiıkct'in leh ve aley
hine gayri menkule müteallik 
levhid. ifraz ,tcrk.ıriifak.ıalifa 
hakkı tesis etmek ve bunları fek ve 
tadil etmek. Şirket leh ve aleyhine 
ayni haklar tesis etmek yi da 
kaldırmak, puıcnı ve lisans haklan 
taun almak, kiralamak, kullanmak 
ve icabında saımak para istikraz et
mek 

cj Konu ile ilgili eğilim 
faaliyetinde bulunmak, eğilim ku
ruluşlarıyla işbirliği yapmak ve 
bunların faaliyetlerini iştirak et
mek. 

0 Şirketin amaç ve konusunun 
gerektirdiği her turlu ticari, sınai ve 
lair iş ve işlemleri yapmak 

Yukarıda gösterilenlerden başka, 
ileride şirket için faydalı ve lüzum
lu görülecek işlere girişilmek is
tendiği takdinlc. Yönelim Kurul'-
nuıı teklin Özere keyfiye! Genel 
Kımıl onayına sunulacak ve bu yol
da karar alındıktan sonra. Şiıkct bu 
işleri yapabilecektir. 

Ana Sözleşme değişikliği 
niteliğinde ulan iş bu kararın uygu
lanması için ilgili nıeıcileıe ve 
Sanayi Ticaret Bakonlığı'ndan 
önceden izin alınacaktır. 

MERKEZ VE ŞUBf:LEH 
Madde -I: 

Şirketin merkezi Kuşadası • Ay-
duı'dır. Adresi: Oayraklıdcdc Malı. 
3l'ler Mevkii Tusaıı Oteli İçi 
Kuşadası. 

v. .Adres değişikliğinde yeni adres 
ticaret ıtcibne tescil ve Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinde İlan et
tirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret 
. Bakanlığı'n» bildirilir. Tescil ve 
İlan edilmiş adrese yapılan tebligat 
şuket'e yapılmış aayılır. .Tescil ve 

. İlan edilmiş adresinden ayrılmış ol
masına rağmen, yeni adresini süre, 
si içinde, tescil ettirmemiş şirket 
için bu'durum fosih sebebi sayılır. 
Şirkel Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-
.na bilgî;vcrmck şartıyla yurt içinde 
ve dışında şubeler açabilir. 

,., ŞİRKETİN SÜRESİ:.., 
... Madde. 5t 

... Şirket, luresiz olarak kurulmuş-

SERMAYE VE TAYLARIN 
ÇEŞİDlı 

: MatMst: .;-..-: ;: 

Şirketin kuruluş sermayesi 
(mwM.00O.0OO-) TL'dlr. Bueer-

.tnaye, ,ber biri IW.0OO.000 TL 
nominıl değerde 3.000 paya bölün
müştür. Bu sermayenin; 

I. 130 adet pay karşılığı olan 
IJ.OOO.OOO.OOO.-TL'lik . bolümü 
Arter A.Ş. AYDIN TURİSTİK 
TERMAL TES.A.Ş. 

X 150 adet pay karşılığı olan 
13.000.000 000-U'l ik MlümO Fu
at AKDOĞAN 

3. 429 adet pay karşılığı olan 
42.9O0XOO.0OO-TL,Uk boluma 
Tımab Türkiye Ser. Acenteleri 
Birliği 

4. 330 adet pay karşılığı olan 
33.000.000.000-TL'lifc bokuna Şl-
u s l HURDA 

5. 120 adet pay karşılığı olan 
llOuO.OOO.OOO.-TL'lIk bolümü 

Tursav Tur. ve Scy. Accnulan 
Vakfı 

6. 30 udcl pay karşılığı olan 
3.00O.0O0.0O0.-TL'lik bölümü Uk-
lnş Uluslararası Kuııurc Şurayı 
Tesisleri İşletmeciliği Tic. AŞ. 

7 361) adcı pay 'Karşılığı olan 
36.0OO.OÖO.0O0.-TL'lik bolumu 
Mehmet Nuri Göçen 

8. 300 adet pay karşılığı olan 
30.000-000.000-TL'lik bolümü U-
maş Kuşadası ve Çevresi Liman 
İşli. Ve Hiz. Tur. San. Tic. Ve özel 
Soğ. A.Ş. 

9. 300 adet pay karşılığı olın 
30.000.000.000.-TL'lik bolümü 
KUSTUR Kuşadası End. A.Ş. 

10. 300 adet pay karşılığı olan 
3ü.0O0.00O.OOO..TL'lık bolümü 
Marmara Uluslararası Inş. ve Tic. 
A.Ş. 

11. 130 adet pay karşılığı olan 
li.000.WO.000.. TL'lik bolümü 
Tovfik Hağcı 

I-. 120 adet pay karşılığı olan 
l2.0ÜO.OOO.0ü0.-TL'lik bolümü 
Gürhan Abdurralımon Hurda 

13. 30 adcı pay karşılığı ulun 
l.OOO.OOD.OOO.-TL'lik bölümü 
Kuşadası Ticarcı Odası 

14. 150 adcı pay kaışılığı olan 
I5.0UU UOü.COO.-TL'lık bölümü 
Fatma Kurgun ÜÇLER 

15. 30 adcı pay karşılığı olan 
3.00U.OOu.OOO.-TL'lik bölümü 
Emre HURDA 

16. 30 adcı pay karşılığı olan 
3.00O.000.OOO..TL'lik bütümü Ali 
Yaşar GÜNAYDIN 

17. I adet pay karşılığı olan 
lOO.OOO.OOO.-TL'Iik bdlüraü Ege 
Soğutmaahk Kiüna Soğuk Hava 
Tes. Ihr. Iıh. San. ve Tie. A.Ş. 

18. 1 adet pay karşılığı olan 
J W.OOO.uOO.-TL'ü'k bolümü Hülya 
Aslantaş 

19. I adet pay karşılığı olan 
lOO.OOO.OOO.-TL'Iik bolümü. 
Hasan EKER 

20. 1 adet pay karşılığı olan 
lOO.OOO.OOO.-TL'Iik bölümü 
M.Talha ÇAM A.Ş. 

21. i adcı pay karşılığı olan 
!OO.OOa.O0O.-TL'u'k bulürul Os
man Alille ERSAN . 

22. I adet pay karşılığı olan 
lOO.OOO.OOa-TL'uk bolumll G01-
günERŞAN " (

r . ,;.... 
23. I adet pay karşılığı olan 

lOO.OOO.OOO.-TL'Iik ' ^ l imiû 
BasamnULUSOY: i-,!, 

24. I adet pay karşilığı olan 
IOO.OOO.OOq.-TL'lik bolümü Tahir 
TayyarCENCıZ .'•; 

23. I adet pay karşılığı' olan 
lOO.OOO.OOO.-TL'Iik ' bolümü 
Mehmet Nihat BOYTOZUN ,.'.."' 

26. 1 adel pay kaışıilğı olan 
lOO.OOO.OOO.-TL'Iik bolümü Cahit 
EROL . . ''";:."••': 

27. I adet pay karşılığı o l u 
100.000.000.-TL'lik bolümü Blrol ' 
TÜREMİŞ ;.' 

28. I adet pay karşılığı olan 
100.000.000.-TL'lik bolümü Bar-''. 
boros K C Ç Û K O C L U 

29. I adet pay karşılığı olan 
l0O.0O0.000.-TL'tik bOlÜmO Ah
met Oğuz ŞAHİN 

30. I adet pay karşılığı o l u 
lOO.OOO.OOO.-TLTtk bolümü Yıl
maz MOLA 

31. 1 adel pay karşılığı o l u 
lOO.ÛOO.OOO.-TL'lik bolümü Tanju 
İÇTEN 

3 1 1 adel pay karşılığı elan 
lOO.OOO.OOO.-TL'Iik bolümü Ott-
verOAZEZ 

(Deraaaı «30 Sayfada) 
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>ta£SAY^;:63Ö^,;.,K ;,;•;••' 

^:(D4?ltttfl;;İSÎ9'-S^ft(il)'"'-.;.-: -i..,' 
''*.•.'!>-.,33!M adet pay ksrjılıjı'olan-
.»,d:İ;100,000.000.-'n.'lllt bölümü Sehap 
JŞ-AKIN,:''^;-; ';:;:>';.;-•;- ...-. 
'•\'İZ~.''•' 3*~I »der'psy. karşılığı 'alan 
'?•'*; IM.OOO.OOO.-TL'Ijk bölümü Sayın' 
i5'?'"^TtttTfeitd:ŞtL -.i" ̂ . • v^,( , ' : 
:''r.ır' '.35,'v.l'.»clei p»y tarjıl'ıjı'olan 
r;

;' i'','.lÖO.OOÖ.aOO.:'n,'l!k bölümü Yom 
;'„<,";•; Tut. J l t 3«H."£IHI ve IsL Ltd.StL. 
'•"' 'A',^36^.1 '»del' pay kargılığı olan 
•'. VC-'lOO.OOaOOO.-TLMIk':-:- bölümü 

• • , ' M O J ' U Ü K . U T L U O Ö L U . •";.. ; 
: " '" 37i , l '«*tt pay: kargılığı 'olan 

; '.'100.000.000.-TL*Uk' . bölümü 
;• •••-.' Aakcr Turizm San. ye Tic. Ltd. Şii. 

':••'•"": ' jsklinde muvazaadan ırl olarak 
, tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket 

•'. sermayesinin %'ü }irl?etin tescil 
',; 'tarihinden itibaren 30 yün içinde-

'•;••;>'"• * geri kalan 'A'i 22î.000.000,Î0O TL 
'"•'"'." J0.09J002 tarihine "kadar 

. Ödenecektir.,, Sermaye- taahhüt 
,. (

;"'borçlan Yönetim Kurulu'nüıı ala-
"cajı kararlar dairesinde ve tüm or-

;';'>o;:.ıaklanm yazıü .'olurları alınmak: 
.;•'.'. auretlylc belirtilen tarihlerden önce 

••:^ istenebilir. Hisse senetleri NAMA 
'('," yazılıdır.,,. Sermayenin, tamamı 
•'.'' ; ödenmedikçe hamiline yazılı hisse 
•-.i/iennij .^ıkanlânuz. Bu husustaki 
y- K ilanlar ana sözleşmenin İlan mod-

..,:>'.:'desl uyarınca yapılır.. 

.'•'••? PAY^ SENETLERİ: ( HİSSB 
. ^ • ' S E M T L E R İ ) •,•".'.•' • • : : •' 

• _'Ma<idı7: '"." • 

'^.'" JHer biri tOO.OOÖ.rJOO.-TL notni-; 
-Vıriniâl eteg^.t^ısymo. pay senetleri no-
.^s^nu'^Vİııdır. 'Nama yazılı pay 
^^jftainetletirıta dayrt .Türk Ticaret Ka-
W;§"ıruroimra '4İ8/2. maddesi gereğince 

K^lS^pırtua^kıiruli ı aebcp.gostı _ 
' gy:mekılün^<levro muyafakıı'erraey-' 

?ieıt^'^irrt|p1ay/ç>ft«ruıa.kayıttan 

.TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 12 EYLÜL 2001 SAYI.-5330 

." -ESAS :•. SERMAYENİN 
AZALTILMASI: — --.•'••:. 

MADDE »ı •'•. 

••" Şirket ısas sermayesinin azaltıl-
• raasıj -TiT.K. ve • bu kanunlar 

uyarınca çıkantmi) lebligler İle İl
gili diğer-mevzuata- uygun olarak 
gerçekleştirilecektir. '• 

..YÖNETİMKURULU: '"" 
•MADDE 10:. 

Şirket 0; kişiden az dokuz kişi
den çok olmamak ve en çok üç yıl 
görev .yapmak üzere Genel Kurul 
taraftndan seçilecek Yönetim Ku. 
rulu tarafından temsi! ve idare ol
unur. Oç kişiden az. Dokuz kişiden 
fazla olmamak üzere Yönetim Ku-
rulu'na. seçilecek Oye sayısını ve 
görev suresini, Yönetim Kurulu'
nûn üyelerinin seçimi. sırasında 
Genel Kurul belirler.. Görev 
süreleri biten Yönelim Kurulu 
üyeleri tekrar seçilebilitler. 

. tik. bir yıl için Genel Kurul 
toplantısına* kadar1 görev yapmak 
üzere aşağıda İsimleri bulunan 
kişiler •'••' Yönetim .Kuruluna 

'seçilmişlerdir. '•' 

I- Emir Durmaz. 
2' Fuat Akdoğan.' 
3-Basanın Ulusoy . . ' • ' ' 
4-Yılmaz Mola -
J-ŞinaslHurda • 
6-Mehmet Nuri Göçen : 

'.':7- Davut Selçukr]' -
'••" 8-AHErgül,: '•"'-•'• } • ; ' : . • 
•VJ-TacettiaûzdcB .-.-'": 

l 'İYÖNETtM '•'KURULUNUN 
CcÖREY.TAKSİMl;-.-::-î;V!';'j'^^ 
» İ M A D p E n : ^ ; . ' ; ' . ; j * ^ l . ; . ; 

Yönetim Kurulu, ber yıl yapılan 
'Otağın Genel Kurul toplımısntdan' 
i sonra açık oyla üyeleri ırasından, 
"btroaskan ve bu Ilınmadığı zamaâ-; 
Jarct^ona ^Vekalet etmek Ozers-Jbir 
ibaaluivveİdİİ seçer! tffîfâe&vf 

^^öoelıi.<Kı»fulu-^ruıain;ilrİ-
f .k : et^do^>#^İİU, ( İ ı Ie> i ı ım' 
«TJJC^rİ'tÛâ^IealIny^uVba' 
.^ki^!ft^iH1ıra^VkSırâcıJti'b«:' 
-^CT«i"kçröll«^|Vey'afMurılıhas' 
^ f^A^.Oy«lerav^sa iM"oUn~ 

; J B t n ^ I n j i w h w ^ ^ r l u ^ ^ 

zlejmelerin geçerli olabilmesi için, 
' bunlann,: 

Yönetim Kurulu kıran.ile-lespit 
• edilecek esaslar dairesinde, -yetkili 

kılınacak imza'veya imzalar İle Ş!r-
ket'in unvanını...-Ihtlvaı.etmesl 
lazımdır. ..... 

' 'Yönelim - Kûnitu, Murahhas 
Oye'yi- müdür ve sıir kimseleri de 
şirket'"namına"'tanı veya sınırlı 
olarak "imzaya yetkili kılabilir, 

ı Yönetim Kurulu'nûn bu hususta
ki kararlan mevzuata uygun olarak 
tescil, ye ilan ettirilir. • . 

YÖNETIM KURULU'NUN 
GÜREVVEYET;V;L:X': 

MADDE 1-1: 

Yönetim Kurulu, kanunlar ve bu 
esas mukavele ile Gene! Kurul'ca 
karara bakınması zurjıılu ol
mayan; tüm yönetim, isletme ve 
temsil konularında karar oluşturma 
yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu 
ayrıca, Şirket tüzel kişiliğin yürür
lükteki mevzaal gereğince yap
mayı yclerli ve yetkili bulunduiju 
tüm hukuksal İşlemlerin, bu arada 
Şirket Müdürlerinin atanmalım ilo 
İlgili işlemleri, Şirket'in finansman 
ihtiyacını:karşılamak üzere.her 
çeşit kredi müessesesi ile yapılacak 
sözleşmelerin, tafıntr ve usuımaz 
mal iktısUKnı, elden çıkanlmasinı 
bu İlanlar üzerinde rehin ve ipotek 
ve başkaca ayni hak tesisine iİEskln 

, löalesmeleri yapmaya, verilmesi 
gerekli taahhütname,.kefaletnamel
er yapılmasında yeya:.akdbıde; fit-. 
keti.temsile yetkilidir.. >':••• ?!••*-„ '•' 

• ':.Yöneti^o/., Kurulu;; yetkilerinin 
- tûmünfl veyi bir kum'ım kullanmak , 
02ero üyeleri ;iranııdan'.bir .veya'-
birkaçını, .w"Murahhas"..:çlarak 
görevlçnoirebillr..V;',i ."',• .v'î>>.'-. 

''l'.Mıaranlııs üyeler, Yönetim Ku--
.•fdu'narkar^'iorumludurla^.:'-'-;V-: 

JV^ÖNEVI»T^S»?-'XMUİ;-. 
. TÖPJLİMTTLARIİi;*5&;y &i> 
İ̂ TVtABDEJSv-i ISîK-ıV^Sfe; 

^>Y8neSte'Kmmtı/T.fX^lii^l; 
'diJeı̂ menT r̂iülcOrniê e'-uygOT 
-.çJarak'föp'Unır ve Icaırr'jlır.'.'-'* '̂, 

*Vt3ra™*mi^ü;ûYıîL% 
j.iRiNî ^yAyAfvuyA^Aftiii 

"' ' i lklADıine^»^!^!^. 

' •'.YKeWICııiW.U^^ t̂lCİ5 

meligi" İle belirlenen e:aslardı 
ödeme yapılır.. 

YÖNETİM • KUKULU 
ICVRARDEtrîRİ: . 

MADDE 18:, 

.yönelin. 'Kurulu '. kararlan, 
mevzuata uygun olaıak tutular, 
karar defterine, yazılır ve allı 
kanlan üyeler tarafından imzalanır. 
Karara muhalif kalan üye, kararın 
altına muhalefet sebebini yazıp 
imzaladıktan sonra durumu Dene
lim Kuruluna yazı ile bildirir. 

Karara muhalif kalmasına rağ
men bu kurallara uymayan üyeler, 
alınan kararlardan doğacak sorum
luluktan kurtulamazlar. 

.YÖNETtM- KURULUNUM 
SORUMLULUĞU: 

MADDE W: 

Yönelim Kurutu, T.T,X'da belir
tilen, hususlarda, Genel Kuml'a 
karsı sorumlu olup, kusurları 
Sürülen üyeler. Genel Kurul 
tarafından görevlerinden alınabilir 
ve gerek görülürse haklarındı adli 
rakıbal başlatılabilir. 

. MÜDÜRLER: . 
MADDE Mı, . 

'irrket > muamelelerinin "icra 
. safhasını ilişkin kumun, kanun ve 
Ana Sözleşme hükümleri iie üenel 
Kurul kararlan. dairesinde yUrüt* 
mek -üzere.- '.Yönetim. 'Kurulu 
Üyelerinden, -Pay sahiplerinden 
veya hariçten bir Genel Müdür-vc 
Müdürleri uyln eder. Genel Müdür 
.ve-.Müdürlerin ;layin -.ye. azilleri' 
yönetim 'Karuİil'ndvalttir,', Genel 
Müdür ve Müdürlerin görev süresi. 

. Yönetim KururununvgOrev' süresi 
ile sınırlı değildir. ;C: .-- ..::.- . 

-,.. DENETÇİLEjİt] 
-';; A1ADDE î|:'.^".ı-jt Vi-: 

j,.!AOcnol..--Kunıt\ gerek/orsukl; 
;arasmdan;-gere ksc-rjıs andan biryıli 
.' içln.'görev yapmak"Üzett^b'tr'veya; 

'tbirdenııızia'denetçiscçer^Pene^çi-.! 
;lıyn--Myırt,.5ll;Sıi;cİm«\^;T,TJ{.J 

;-i';İŞeçllecek.!:denetçl;;iıyjıuıı<;vt''; 
fgörerjlttrcJirlI.'tdenelçKtjeçiın; 
•*ır(uino«.GonelKurul belirler..; İ-< 

'îj'O^jjllnjtliîllenfdtınatçr.-VeyaiJ 

DeMtei'vtyidenelçller» rSdencctüi"" 
^llç^OtaelKürai.'râAftj^ 

mayacık halde bulunması,, iflaı 
veya hacir slıma alınması gibi bi 
sebeple yahut yüz kızartıcı suçlaı 
dan biriyle mahkûmiyeti hallnd 
vazifesi sona erer. 

Du gibi hallerde, diğer ııcnelçjic 
Genel Kunıl'un ilk toplantısın 
kadar vazife yapmak üzere yerin 
denetçi seçerler. 

Hepsinin de vazifelerinin so 
bulması üzerine yerlerin: layi 
gerekliğinde: Buna Genel Kumlu 
ilk toplantısma kadar vazifeli ol 
mak sanı ile her münferit pa 
sahibinin veya Yönelim Kurul 
Azaîanr.den birinin laic'oı üz::ın 
Şirket nıerla:in:n cuiunauıju ye 
m:nksncsı layır. eder. 

DENETÇİLERİM GÖRE' 
VE YETXİI.E:tİ: 

MADDE V-: 

Dsnîiçıler. T.T.K. ve ilgili dije 
mevduat ile kendilerine verile 
SÜrev-jri ;• ir.e bu mevrjallaki yetit 
ılcrie ycruıe getirmekle yükün: 
lOdür 

ÜZıNEL KURUL TOPLANTI 
LARI: 

MADDE 24: 

, Genel Kın-.M-t olağan v 
ulaljnılıtıl olarak toplanır. 

Genel Kurul loplantılannd 
T.T.K-'nun IW. Maddesi ile i} b 
esas ..muknvcicdc yazılı hususi: 
müzakere edilerek gerekli kerorlr 
alınır, • -- • 

A) TOPLANTIYA DAVF 
ŞEKLİ VE GÜNDEM: .' , 

• Genel Kurul toplantılarını dım 
ve gündem ile ilgili olarak, T.T.K 
37. maddesi ile diğer yasal bükün
ler ve'lebligler uygulanır:. 'yw \ 

'•' B) TOPLANTIZAMAm:;r;! 

^•rOİajan-, Genelv;Kurûl,ıî}irl« 
rhesfip dönemi sonundan itibarenü 
'ay içerisinde;ye yıldı fn.az.:blr,'dı 
- f> Olıjınûstü Genel Kurul ise.Şlı 
.".ket" İslerinin; gerektirdi Jl .̂ rudlen! 
.-.ye zamanlarda lof̂ antA r i^: !^ . 
SS!ÎK '^••A^^&li' -;*ÎJİ:ŞFİ4V 

K^jovvumMiMfr ?;>' 
,,;Oen>l^*Kııntn«.i'k;^ılrk| 
m«kt̂ m<l«.v«yı |lrta rıuniezitıi 

ibulu^gUil^budutltriA^nde) 
•,''elv«i|ll t*.yerd« topUnrr:̂ 'f;l; 

^f») DİVAN I ^ K İ İ J K - ^ A 

ç.jj^eıi|:Kııriü;ic^l(iıtismı.Oj^ 
^g^^lat^'-yün*^?0^^^^ 
-^bi|a^;>blf^ftK*(lyi^fl'.l-lç 
:;tıipl»wılin«lıi^ 
.^; ;)^^ıııtı^.-,r»ıwîb«ı« 
ılijsaıtifi^'.Kiı^ijrlınt!!^^ 

'BMk^biranB^kınroUfillni.'; 

„Jo»H-KunılJ^to,tiınrW» 
^ l i ^ b r ^ r i r i a i ^ e f t a k l 

^ıg^ı^ t ı rWkS^, 
' ^;^tsi5İK|rjp«ticattÖ ÜtSay»İl 
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(BestaraA 630 Sayfada) 
olduğu oylan kullanmaya da yetki
lidirler. Velulcrnamenin şekli, 
T.T.K. v« gerekhae S.P.K tebliğ
lerine uygun olarak eynca Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı yönetmelik
lerine göre Yüncüm Kırnılu'oca 
tespit ve üan olunur. 

F l O Y t T A H d : 

Olağan ve Olağanüstü Genel Ku
ra] toplantılarında, pay sahiplerinin 
veya vekalet edenlerin her 
100.000.000.-TL değerli hlaee İçin 
bir oy hakkı vardır. 

G) OY KOLLANMA ŞEKLİ: 

Genel Kurul toplantılarında, oy
lar el kaldırmak suretiyle kullanılır. 
Ancak toplantılarda hazu* bulunan-
lonn onda birinin talebi ve Genel 
Kumlun kabulü halinde gizli oya 
başvurulur. 

H) TOPLANTI VE KARAR 
NİSAPLARI: 

Genel Kımıl «planlıları ile bu 
toplantılardaki gorusme ve karar 
nisapları hakkında, T.T.K. hOlcflm-
leri uygulanır. 

D K O M İ S E R ' BULUN-
. DURULMASI!•-• '•• 

Oerek olağan,' , gerekse 
- Olağanüstü Genil Kurul Toplan- • 

Ularında, T . C Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Komiaeri'nitt bulunman 

'«' zorunlu olup buluncruuJlgı tdptan-
1 ularda alman kırarlır'jeccrtizflir. . 

' / 1) Yönelim' Kumlu azalarının 
* bliMscn'eüeriblbnçonuntudikiııo ; 
•' ve kendilerinin i r ^ " edilmelerine • 
* karar verilen toplantılarda, toplantı 

nişafaınuî.tcaphlıukjnâzanı alınır, 
' ancak »»alarmda dikkate alınmaz. 

' • • • • : • ; . : ; - : • # • • • • • . • - • . ? . • • 

' • l ira ^ p t t t e a ' - v w ı rnOrireril' 
I'' olarakyamlabitJr. : V ' • . - • - < 

, . . • ; ; • ' • . ; • • ; ; ' ? • • ' : • } • ' •: ' 

• Yönelim KupHıC İbrada kul-
' lanılaNlir oyların ekseriyeti ile ibra 

> edilir. '" . : \ ^ , ' f ' . : ' ; > ' ' ' 

J) H A M İ L İ N E ~ HİSSE 
•'•• SENETLERİ! :k' :. ;. 

OeneJ Kurul Kariri llo Ücrl yıl-' 
' larrk Urrullııe hiıı^'iCTcdi Irrrac 

edilmeli halinde, bubisi» senetleri 
lahiplerrnln, •• ' • : " . ' ' • " > ' - • ' 

Oerid Kumla katılma ve oy k u l ' 
lenma gibi haklarını koUaomalann; 
da Türk Ticaret Kanunu bükümleri 

• «ygutatur. ' ' ,'" i' /'",v. i ":'\-:' '•• 

MALUMAT (BİLGİ ALMAV 
HAKKI: r.-'-J.-.-.-•:... •••• 

MADDE U t 

Şirket ortaktan, T .TX , msn 362 
ve 163 maddelerinde düzenlenen 
malumat (bilgi) «İma hakkına sahip 
ohıp.ortakların bu haklan kaldırıla
maz veya sıtnriandınlamaz-

KARARLARIN M U T E B E R . 
U K SARTLARIl 

MADDE 34: . 

Gcoei Kurul loptaaulannaa ver
ilen kurarların geçerli olması için, 
T.T.K-'ljun 378. Maddesindeki 
bükflmkrlnm yerine getirilmeli 
gerekir. 

ANA SÖZLEŞMENİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ! 

MADDE 27: 

Bu ana sözleşmede, OcncI Kurul 
karan ilo yapılacak değişikliklerin 
gerçekleşmesi ve uygulaması. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iz
nine bağlıdır. 

Ana Sözleşmedeki bu değişiklik
ler, usulüne uygun olarak usdlk ve 
Ticaret Sicili'ne tescil edildikten 
sonra, ilanları tarihinden itibaren 
geçerli olur. 

ŞİRKETİN HESAP YIL': 
MADDE 23: 

Sirkelin hesap yılı Ocak ayının 
birinci günü baslar ve Aralık ayının 
31 .Günü sona erer. Yalnız. İlk 
hesap yılı. Şirketin kat'i surette ku
rulduğu günden başlayarak Aralık 
ayının sonuncu günü biter. 

K A Z A N Ç PAYI - ENVAN
TER VE BİLANÇO! 

MADDE W: 

Ker pay sahibi bu Ana Sözleşme 
hükümlerine göre pay sahiplerine 
dağıtmaya tahsil olunan safi 
kazanç payı nitbetinde iştirak 
baklana hfizdir. 

Kazanç paylan, Esas sermayeye 
mahsuben pay sahibinin Şlrkel'e 

> yaptığı ödemelerle matanasiben 
hesap ve. lesbtt edilir. 

Safi kazanç, ilgili ticari ve mail 
• kanunlar ve muhasebe usulüne uy
gun olarak tutulıcak defterlerden 
eıkanlaeak, yıllık bilançoya göre 

'_ hesap ve tespit olunur. 

. ŞİRKETİN HESAPLARI:' 
. . M A D D E J d ı 

Yönetim Kurulu, Şirketin hesap 
yılı tonundaki bilançosunu yap-

; maga-ve bunu atat ittihaz ederek 
kar ve zarar hesabını tanzim ve ona 
gOra safi kazancın nasıl dağrüla-
cagı ve her hisseye verilmesi 
gereken kar payının rntktaruıa alt 
teklifleri ve raporunu hazırlayıp 
Genci Kantla vermeğe mecburdur. 

- Ayrıca, Genel Kundun lopunu 
' gününden en az bir ay önceden mu

rakıplara (tetkik ederek raporlarını 
verebilmeleri için) tevdii gerekir.' 

• Kar ve zarar hesabı bilanço, yat-
.Itk.rapor ve safi kazancın nasıl 
dağıtılacağı hunıarmdakt teklifler, 
denetçi tarafından verilecek rapor 
ile bMlkto Genel Kurul toplamlım
dan' en ez IS gfin önce şirketin 
merkez ve şubelerinde pay ssbip-
lerinirı emrine amade bulundurulur 
ve her pay sahibi kar ve zarar 
hesabı ile bilançonun bir suretini 
şirketten alabilir. 

KARIN TESBİTİ VE 
DACITTMlı 

MADDE 31: 

Şirketin umumi masraflan Ue 
muhtelif amortisman gibi, Şirketçe 
bVhrmneıi ve aynlmast zaruri olan 
meblağlar İle Şirket toıtd kişiliği 
tarafından ödenmeai zorunlu 
vergiler hesap yılı sonunda tcsblt 
olunan gelirlerden düşüldükten 
sonra geriye kalan ve yıllık bi

lançoda görülen safı (net) ksr, 
varsa geçmiş yıl zararlarının 
düşülmesinden sonra sırası ile 
aşağıda gösterilen şekilde levzi ol
unur. 

Birinci Tertip Kanuni Yedek 
Akçe 

ı ] W İ Kanuni yedek akçeye 
ayrılır. 

Birinci Temettü: 

b) Kalandan birinci temelli) 
ayrılır. 

c) Safi kardan a, b bentlerinde 
belirtilen meblağlv düşüldükten 
sonra kalan kısmı Genel Kurul kıs
men veya tamamen ikinci temettü 
hissesi olara* dağıtmaya. Yönetim 
Kurulu üyeleri ile memur, müstah
dem veya İşçilere kardan pay verm
eye, kanun ve esas mukavele İle 
ayrılan yedek akçelere İlaveye, 
fevkalade Yedek akçe olarak ayır
mayı veya bilenendi geçmiş yıl 
karı olarak bırakmaya yetkilidir. 

d) Pay sahipleriyle kara iştirak 
eden diğer kimselere dağıtılman 
kararlaştırılmış olan kısımdan 
odenmls sermayenin •/• 5*1 oranın
da kar payı düşüldükten 'onra bu
lunan tulann onda biri T' : Ticaret 
Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. 
fikrası 3. bendi uyarınca ikinci ter
tip, kanuni yedek akçe olarak 
ayrılır.-

e) Yaaa hükmi. Jlc ayrılması 
geraken.yedek akçeler flo eıaa ad- .. 
zleşrnede pay sahipleri için belir
lenen birinci temettü ayrılmadıkça 
baaka yedek akça ayrılmasına, erte
si yıla kar ektanlroaıına Yönetim 
Kurulu üyeleri ile. memur, muştan- -
dem ve İsçilere,': imtiyazlı pay 
sahiplerine, çeşidi amaçlarla kurul- ' 
muş olan vakıflara it benler nlİç
likteki kişi/kurumlara kardan pay 
degıltlmejiM karar verlkroet. •••; 

- 0 Karm dağılım tarihi ve şekli. 
Yönelim Kurulu'nun teklifi ezer- , 
.ine Oenei Kurul tarafından karar- :, 
•aştırılır. • ' 

YEDEK AKÇELERİ 
MADDE 32ı 

Yedek akçelerin lynbmuıoda, 
T.T.K'uun 444-46». Merldelorindo 
düzenlenen bükümler İle diğer il
gili mevzuat huldantlarirıe uyulur. 

İNFİSAHI : 

• MADDE 33ı . . • [ 

Şirket, T.T.K-'aun 434 ile 
437'nci maddelerine yazılı veya 
mahkeme karan ile yahut Genel 
Kurul'un, şirketin feshine karar 
vermesiyle fesh olunur, 

İNFİSAHIN TESCİL VE 
İLANI; 

MADDE 34: 

Şirket'ln infisahı, Yönelim Ku
rulu tarafından Türk Ticaret Ka-
mıau'nun 43g, Maddesi hükmüne 
gire tescil ve ilan ettirilir. 

TASFİYEt 
MADDE 35: 

Şirket'ln diğer bir şirketle bir

leşmesi veya bir Limited Şirket ha
line çevrilmesi veyahut bir amme 

*hûkmi şahsı tarafından devrslın-
muı halleri hariç olmak üzere in
fisah etten şirket tasfiye haline gir-

Tısfiyc haline giren şirket tas
fiye sonuna kadar ve ehliyeti tas
fiye gayesi ile mahdud olarak hük
mi şahsiyetim muhafaza ve ticaret 
unvanını Tasfiye Halinde" İbareli
ni ilave errack sureti ile kullanmak
la devam eder. 

Tasfiye, Genel Kurul tarafından 
tayin edilecek tasfiye memurları 
tarafından yapılır. 

Genel Kurul tasfiye 
memurlarının lek veya toplu olarak 
tasfiye islarini idsreye mezun kılın
maları hususunda ayrıca karar verir 
Ydncılm Kurulu tasfiye 
menııırlanntn yalnız başına veya 
birlikte harekele mezun olduklarını 
Ticaret Siciline tescil ve İlan ettirir. 

Tasfiye rneraurian Genel Kurul 
tarsflndan her zaman azil ve ycrlcr.-
ine yenileri tayin olunabilir. 

TASFİYE MEMURLARININ 
CÖREVLKRİ: 

MADDE 36: 

. Tasfiye memurlan, T.T.K.'nuıı 
İlgili maddelerinde güatcrikn 
görevleri ve İcra ve ifa ile 
mükelleftirler. 

.TASFİYENİN NETİCESİ: 
.;' MADDE 37: 

.- Tasfiye neticesi dağıtma, 
, T.T.K.'nun 447. Maddesi İle ilgili 

diğer mevzuat bükümlerine göre 
.yapılır.; 

.DEFTERLERİN SAKLAN-
' MASIr • . . ., -'• 

MADDE38: " ,,. 

. Tasfiyenin sonunda evrak ve 
defterlerin saklanması hakkında, 
T.T.KÎ'nun 68. Maddesi i le ilgili 
diğer mevzuat hükümleri uygu
lanır. V 

.: BAKANLIĞA , BİLGİ 
VERİLMESİ! •• 

MADDE 3»t 

. . .Yönelim Kumlu, ' 'Şirket' ln " 
muamele ve işleri hakkında Ticaret 
Bakanlığı tarafından İstenecek her 
türlü snahunau en kısa zamanda, 
vermeğe ve göndermeğe mecbu
rudur, . .> 

5ELAHİYETÜ MERCİLER: 
MADDE 41: 

Şirket'ln gerek çalışması ve. 
gerekse tasfiyesi zamanında bilu
mum muamele ve islerinden dolayı 
Şirket İle Pay Sahipleri veya 
uçunefl kişiler arasında tahaddüs 
edip Şirket'ln hukukuna müeair 
olecak bet tünü niza ve ihtilaflarda 
ulahiyettar merci şirket 
merkezinin bulunduğu yerdeki 
mahkemeler ve icra daireleridir. 

KURUCULAR: 
1 AYTER-AYDfN TURİSTİK 

TERMAL TESİSLERİ A.Ş. 
2 FUAT AKDOĞAN 

/VEKALETEN HALİL ALKIŞ 
3 TURSAB TUR. SEY. ACEN-

TALARI BIRLtOt-vekill HAÜL 
ALKIŞ 

4 SİNASİ 
HURDA/VEKALETEN HALİL 
ALKIŞ 

i TURSAV TUR. VE SEY. 
ACENTALARI VAKFl-vekil-
HALİL ALKIŞ 

6 UKTAŞ ULUSLARARASI 
KONGRE SARAYİ TESİSLERİ 
İŞLETMECİLİĞİ TtC. AŞ . - vek
ili BAŞARAN ULUSOY 

7 MEHMET NURİ 
GOÇEN/VEKALOTEN HALİL 
ALKIŞ 

I LİMAŞ KUŞADASİ VE 
ÇEVRESİ LİMAN İŞLETMEL
ERİ VE HİZMETLERİ TURİZM 
SANAYİ TİCARET VE ÖZEL 
SAÛLIK A.Ş.- vekili HALİL 
ALKIŞ 

9 KUŞTUR KUSAUASI TUR. 
END. A.Ş.'VIKALETEN HALİL 
ALKIŞ 

10 MARMARA ULUS
LARARASI İNŞ. VE T!C. 
A.5./VEKALETEN HALİL ALK
IŞ 

II TEVFİK 
BAÛCI/VEKALETEN HALİL 
ALKIŞ 

12 GÜRHAN ABDURAHMAN 
HURDA/VEKALETEN HALİL 
ALKIŞ 

13 KUŞADASI TtCARET 
ODASİ/VEKALETEN HALİL 
ALKIŞ 

14 FATMA NUG0N 
ÜÇLER/VEKALETEN HALİL 

. ALKIŞ 
13 EMRE 

HURDA/VEKALETEN HALİL 
ALKIŞ 

16 ALİ YAŞAR GÜNAY
DIN/VEKALETEN HALİL ALK- . 
« 

17 EGE SOCUTMACILIK 
KLİMA SOĞUK HAVA TES. 
İHR. SAN. V 6 ÎİC. 
A.Ş./VEKALETEN BAŞARAN 
ULUSOY . 

11 HÜLYA ASLANTAŞ-vekili 
HALİL ALKIŞ 

19 . , . HASAN 
.EKER/VEKALETEN HALİL 
ALKIŞ • 

. 20 MEMNUN. TALHA ÇA-
, MAŞ/VEKALETEN HALİL 
ALKIŞ • • ' • ' . • .) . 

21 OSMAN • ATİLLA 
ERSAN/VEKALETEN HALİL 
ALKIŞ 

' 2 2 • G O L G O N . 

ERŞAN/VBKALETEN HALİL 
ALKIŞ 

23 BAŞARAN ULUSOY ..' 
24 TAHİR TAYYAR 

CENOIZ/VEKALETEN HALİL 
ALKIŞ 

23 MEHMET NİHAT 
B O Y T O Z O N / V E K A L E T B N 
HALİL ALKIŞ 

26 , CAHİT . 
EROLfVEKALETEN HALİL 
ALKIŞ 

27 BİROL 
TÜREMİŞ/VEKALETEN HAÜL 
ALKIŞ 

28 BARBOROS 
KÛÇOKOOLU/VEKALETEN 
HALİL ALKIŞ 

29 AHMET OĞUZ 
ŞAHİN/VEKALETEN HALİL 
ALKIŞ 

3 0 YILMAZ 
MOLA/VEKALETEN HALİL 

İÇTEN/VEKALETEN HALİL 
ALKIŞ 

(Devamı M2 Sayfada) 
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(Uaştaran 631 Sayfada) 
32 ÜNVER 

GAZEZ/VEKALETEN HALlL 
ALKIŞ 

33 SEHAP 
AKIN/VEXALETEN HALİL 
ALKIŞ 

34 SAYIN TUR. TIC. LTD. 
ŞTI./VEKALETEN HALlL ALK
IŞ 

35 YOM TUR. TİC. SAN. END. 
VE İŞL. LTD. ŞTİ/VEKALETEN 
HALlL ALKIŞ 

36 MUSTAFA KUTLU-
OÛLU/VEKALETEN HALLL 
ALKIŞ 

37 ANKER TUR. SAN. VE 
TIC. LTD. ŞTı.FVEKALETEN 
HALIL ALKıŞ 

Toplantının: 
Tarihi: 28.08.2001 
Yeri: Şirket Merkezi 
Karar N o ; 2001/01 
Toplantıyı Katılanlar : EMİR 

DURMAZ. FUAT AKDOĞAN, 
BAŞARAN ULUSOY, YILMAZ 
MOLA, SİNASİ HURDA. 
MEHMET NURİ C3ÖÇEN, 
DAVUT SELÇUK!, ALİ ERGOL, 
TACETTIN ÖZDEN 

Gündem: 
1 YlSneıim Kurulu görev taksimi 
2 Sirkelin temsil ve ilzamı 
Toplantı Tutanağı : Şirket kuru

lup mukaveleli' ile ilk yapılacak 
genel kurula kadr Yukandaki-iaim-
Itri belirtilen şahıslar yönetim ku
rulu .alarak ilk toplantılarını yapıp 
ilacıdaki kcmuls görüşmüşlerdir. 

1) Yohe<irn kurulunun görev uk
ıimi huaaısunda''yaptığı göruşrpcl-

' e r d e ; . ' " ' •;. "y 
Yonetînı kurulu beşlcaui'vc' Mu-

' rahhu azalıga Ernlr Durmaz. • 
Yönetim kumlu başkan vekilliği 

've'Murahhas azalığaBakaran Ulo-
soy, , ; ''v ; •']' "\ , '-; 

M u n M ı ı l » ı â y « Şrnal Hurda, 

. 'oybWIİJrylew;flmi«leru1r.' '• 

2) Şirketin temsil ve İlzamını İle 
İlgili' yapılan goVti^malenle yöne
lim kurulu baskını Murahhu aza 

'Emir Durmaz,.^Yönetim Kurulu 
' Başkan Vekili [ve Murahhas aza 

Başaran Uluspy, Yönelim kurulu 
' Oyeıi ve Murahhu « a Şinul'Hur-

dı'run şirket unvanı altında atacak
tan tek tek i m a İle şirketi: 

' Türkiye Cumhuriyeti huduttan 
İçinde ve dışındı başbakanlık, 
bllHta bakanlıklar ve bunlara bağlı 
her..birim ve kademede' uçunca 

'şahıslar nezdiode, (DPT, Hazine, 
'Kalkınma Bankan, PTT, SSK. 

Maliye. Defterdarlık, Bölge' Çallı
ma, Vergi Daireleri ve Mal MOdür-' 
lökleri. Tapu ve Kadastro Müdür
lükleri. Belediyeler. Tapu Sicil 
MOdûriOgO, BOtun resmi ve özel 
bankalar, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, ckelleştirroe ve teşvik 
uygulama v».) Şahıslar oezdinde 
bilimum resmi ve özel dairelerde 
şirketi temsil ve İlzam edecek
lerdir. 

Yukarıdaki kararların uygulan
ması tein gerekil tescil, ilan ve 
doyumların yapıhnejııuı ve buza 
ırrkûlerinin çıkarılmasına oy bir-
ligiyle kanr verilmiştir. 

EMİR DUKMAZ İMZA 
BAŞARAN ULUSOY İMZA 
SİNASİ HURDA İMZA 
FUAT AKDOÖAN İMZA 

MEHMET NURİ G0ÇEN 
İMZA 

YILMAZ MOLA İMZA 
DAVUT SELÇUKİ İMZA 
ALİ ERGÛL tMZA 
TACETTIN ÖZDEN İMZA 

(2a/AX 10/303279) 

RİZE 
RİZE TİCARET SİCİLİ 

MEMURLUĞUNDAN 

StCİL NO:M37 

Ticaret Unvanı 
ARTAR ÇELİK KAPI PVC VE 
METAL ÜRÜNLERİ İNŞAAT 

SANAYİ PAZARLAMA 
İTHALAT İHRACAT 
U M İ T E D ŞİRKET! 

Ticaret Merkczl-.Rİze'nin 
Müftü Mahallesi Dagdibi Yolu 
Keleş Apt. Altı 

Ticaret merkezi ile sicil nu
marası ve unvanı yazılı olan Limit
ed Sirkelin T.C. Rize Sanayi ve 
Ticaretti Müdürlüğünün 
06.09.2001 tarihli taıdikindcn 
geçen Ana sözleşmesinin tescil ve 
ilanı istenmiş, Noterden tasdikli 
imza beyannameleri İle 
memuriyetimize tevdi kılınmış ol
makla, Heyfıyetin 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine uy
gun olarak ve memurlugumuzdaki 
belgelere dayanılarak. 07.09.2001 
Tarihinde tescil edildiği ilan ol-

. unur. 

,. LİMİTED ŞİRKET ANA SÖ
ZLEŞMESİ 
. KURULU? 

MADOE 1-

'i Aşağıda adları, soyadları, 
ikametgahtan ve uyrukları yazılı 
kumcular arasında bir limltcd {İr
k a kurutmuştur. , 

I-HASAN ARTAR t lyu oğlu 
1960 dog.T.Ç uyruklu 
YenigüzelkSy Köyü RİZE 

2-YUNUS ARTAR Ayet nglu 
1966 doj.T.C.uyruklu 
YenigüzeDdJy Koyu RİZE 

StRKETİN UNVANI; . 
M A D D E 2- ; . . . 

Onvını: ARTAR ÇELİK KAPI 
PVC VE METAL ÜRÜNLERİ 
İNŞAAT SANAYİ PAZARLAMA 
İTHALAT İHRACAT LIMITED 

•ŞİRKETİ 

AMAÇ VE KONUSUı 
MADDE 3 -

Şlrketm amacı ve konulan şun
lardır: 

»-Şirket her turla PVC plastik 
malzemesi ve hammaddesi İle sarf 
malzemesi ve benzeri lOtn 
malzcmererbı imalatım, pazarla
ması İthalat ve ûtracaıı ile pazarla
manın yapar. 

b-Çdik ve metal ürünleri ile kapı 
doğrama İnşaatla 11(111 her türlü 
demir ve metal ürünlerinin İmalatı 
pazarlaması ithalat ve İhracatını ya
par. 

e-Komıauyla ilgili yurt İçinde ve 
yurt dışında yapılacak İslerle İlgili 
hizmetleri yapmak, bu huauıts 
ihale almak ve ihale vermek veya 

bu hizmetlerle ilgili kurulmuş olan 
firmalara oıtok olmak, bayilik al
mak ve bayilik vermek. Aynen her, 
türlü motorlu kara tatulan ile her 
türlü inşaat makine araç ve gereç
lerinin ithalat ve ihracannı yapmak, 
bunlarla İlgili bilumum yedek 
parça ithalat ve ihracatını yapmak. 

d-Konusu ile ilgili sınır ve kıyı 
ticareti yapabilir. Konusu ile ilgili 
kurulmuş ve kurulacak yerli ve ya
bancı hükmi şahıslar ve gerçek 
kişilerle ortaklıklar kurabilir. Şir
ketin ihtiyacı olan her türfu gayri 
menkulü salın alabilir, satış veya 
kullanma hakkı alınmış bu gayri 
menkuller üzerinde üçüncü şahıslar 
veya kendi lehine İpotek ve diğer 
ayni hakları tesis edebilir. Marka, 
patent, know-Uow, lisans, imtiyaz 
alcblllr. Teşvik belgeleri talep ede
bilir t; ve dış bankalardan ve fııuns 
kurumlarından uzun, orta ve kısa 
vadeli krediler alabilir. 

c-Turistik oteller, moteller, 
kamp yerleri (ati I köyleri veyn buna 
benzer inşaat ilanına giren bilu
mum islerin İnşaatını yanmak, yap
tırmak bunlara ait ihale almak ihale 
vermek. 

f-ŞirkelIn amaç ve konusunda 
yazılı bütün İslerle ilgili kamu ve 
Bzcl kuruluşların İhalelerine kalıl-
ınak teminatlarım yatırmak (hale 
almak ve ihale vermek 

g-Her türlü resmi ve özel lnşıat 
ve taahhüt işleri yapmak, inşası 
malzemesi, makine araç ve gereç
leri ile dekorasyon malzemeleri 
alrrn satımı pazarlaması inşaat için 
gereken her türlü makine ile tesisat 
ve inşaatta kullanılan çimento, 
demir, tomruk, islenmiş keresle 1le 
İnşaat malzemelerinin ithalat ve 
ihracatım yapmak, gereklisinde 
baş bayiliklerini atmak veya ver
mek. 

b-Yapı İnşaat alanında yurt içi ve 
yurt dışında resmi ve 6zel sektör 
için, bina, yal, su, elektrik, kopriL 
baraj, liman, karayolu, bava limanı, 
fabrika ve eski eserlerin onarımı, 
pissu, kanalizasyon alt yapı çalış
maları, tophr konut ve sosyal konul 
müteahhitliği ve UaJıhOt İslerini 
yapmak. Bu işlemler için gerekli 
olan her turlu makine ve teçhizat 
kiralamak, gerekliğinde yurt dışın
dan ithal etmek. 

I-Şlrkel amaç vs konusunda 
yazılı butun isletin yapımındaki 
teknik uygulama sorumluluğu 
(TUS) ve fenni mesuliyet ile rtr-
veyanlık ve kontrolörlük hizmet
lerini yürütmek, teknik ve bilirkişi
lik faaliyetinde bulunmak, idari so
rumluluk! almak, plan proje vesair 
benzeri tüm İsleri yapmak. 

J-Şirket'amaç ve konusunu 
gerçekleştirmek için gayrl-
mcnkuller alır, salar, kiralar, ipotek 
ve irtifa gibi aynı haklar üctissb al
abilir Ferağ, İfraz ve tevhid, kat ir
tifakı ve kal mülkiyeti tona ede
bilir, 

k-Bilgtsaysr malzemeleri İle il
gili her türlü sarf malzemeleri, bil
gisayar programları yedek parçası, 
makineleri, alım salımı İthalat ve 
ihracahnı yazanak. 

I-Sınır ticareti, şuur bölgemizde 
bulunan devletlerden amaç ve 
konuda y u h her türlü mal alım 
sarımı yapabilir. 

m-Ştrkcı yukarıda sayılan İsler
den başkaca isleri de yapmak iste
diği takdirde ortaklar kurulu karart 
De Sanayi ve Ticaret 1! Müdür

lüğünden izin alarak istediği isleri 
yapabilir. 

ŞİRKETİN MERKEZİt 
MADDE 4-

Şirkclin merkezi Rize ili Merkez 
ilçesidir. Adresi'.Müftü mah. 
Dagdibi yolu Keleş Apt. Allı 
RİZE'dir. Adtcı değişikliğinde 
yeni adres Ticaret siciline tescil ve 
Türkiye Ticaret sicili gazetesinde 
ilsn ettirilir ve ayrıca Sanayi ve 
Ticaret Müdürlüğüne bildirilir. 
Tescil ve ilan edilmiş adrese 
yapılan tebligat şirkete yapılmış 
sayılır. Tescil ve itan edilmiş 
adresinden ayrılmış olııiDstna rağ
men yeni adresini süresi içinde 
tescil alırmemiş şirket İçin bu du
rum fesih sebebi sayılır. 

ŞİRKETİN SÜRESİ: 
MADDE 5-

Şirkelin süresi tescil ve Han tari
hiden başlamak üzere doksnndokuz 
yıldır. 

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 
MADDE 6-

Şirketlıı sermayesi 
I.OÜO.0OO.0O0 TL.(BİRMİL-
YARLİRA) olup bu ermaye 4 0 
paya bulunmuştur. Her bir pay 
25ı0O0.000-TL (YİRMİBEŞMİ-
LYONLİRA) değerindedir. . 

a-20 hisseye karşılık ' ulan 
J00.0U0.00O TL. Ilyos oğlu Hasan 
ARTAR 

a-20 hisseye karşılık olan 
S00.000.000 TL. tlyaa oğlu Yunus 
ARTAR . - . - • - • 

'şeklinde muvazaadan ari olarak 
tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket 
sermayesinin 1/4*0 tescil tarihinden 
itibaren en geç Oç ay içinde, kalan 
3M'lük kısmı ise ortaklar kurulu
nun alaea|ı kararlar dairesinde en 

' geç 0Ç yıl İçinde Ödenecektir. 

İLANı , 
, İMADDE7- • . . • • ' 

'Şirkete ait İlânlar Türk Ticaret 
'-'Kanunu'nuA 37 maddesi hükümleri. 
: saklı kalmak şartıyla şirket 

merkezinin bulunduğu yerde en az 
bir gazete İle asgari (7) gün evvel 
yapılır. 

ŞİRKETİN İDARESİ: 
MADDE» : 

Şirketin laleri ve muameleleri, 
.ottaklaı.kurulu unundan seçilecek 
bk veya birkaç müdür israfından 
yürütülür, tik on yıl için şirket 
müdürü olarak Haaan Artar ve 
Yunus Artar seçilmiştir. 

TEMSİLt 
MADDE J-

Şlrketl müdürler temsil ederler. 
Şirketi İlzam edecek İmzalar ortak
lar kumru tarafından «sabit, tescil 
Ye ilan olunur. İlk on yıl için Haaan 
Artar ve Yuous Artar şirketi mün
feriden en geniş yetki ile temsil ve 
İlzam ederler. 

MÜDÜRLERİN DEĞİŞİMİ 
MADDE 10-

Mutturler şirketin Ödenmiş ana 

sermayesinin yansından fazlasını 
temsil eJen ortakların katan ile 
değiştirilebilir. 

HESAP DONEMİ: 
MADDE 11-

Şirketin hesap ytlı Ocak ayının 
birinci günü baslar. ve<arallk ayının 
31. günü sona erer. Yalnız ilk 
hesap yılı şirketin kesin surette ku
rulduğu tarihten başlayarak aralık 
ayının sonuncu günü biler, 

KARIN DAĞITIMI 
MADDE 12-

Şirketin safı karı yapılmış her 
çeşit masrallann çıkarılmasından 
sonra kalan miktardır. Saf kardan 
her sene evvela *ÎW ihtiyaç akçesi 
ayrılır, 

Kalan miktardan hissedarlara 
ödenmiş sermaye üzerinden 
hisseleri oranında dağıtılır. Kara 
işliruk edenlerle hissedarlara 
dagitilma.ii kararlaştırılan miktar
dan. Türk Ticaret Kaııuııu'nuıı 
466.cı maddesinin 2. fıkrasının 3 
numaralı bendi gereğince vilO 
ayrılarak umumi yedek akçeye ek
lenir, kardan bir kısmınm hissedar
lara dağıtılması veya şirket ıdtns 
i'lrtllmesi viya memurlara, 
hizmetlilere ikramiye olarak ver
ilmesi gibi kararlar şirket ser
mayesinin en az % SI. ini ıcnuil 
«den hissedarların kurarına . -
ballıdır. 

İHTİYAT AKÇESİ: 
MADDE 13-

Ihtlyaı akçesi şirket ser- • : 

mayesinin **420 sine çıkıncaya 
kadar ayrılır, bu miktarın azalması . 
halinde yeniden Ihüyıt akçesinin :.-
ayrılmasına devam olunur. Kanuni : 
ve ihtiyari akçeleriyle kanun ve bu . • 
ana sözleşme hükümlerine göre 
ayrılması gereken miktar safi kar
dan ayrılmadıkça .hissedarları kar < 
dağıtılamaz. 

BİLANÇOLARIN MÜDÜR- • 
LÜCE GÖNDERİLMESİ: •. ; ; 

MADDE I4r : '•:••. 

Ocak şayiama bağlı kalmaksızın 
her besap donemi sonumla tanzim '' 
edilecek bilanço ve gelir tablo-..'... 
lannın tasdikli bir nüshası toplantı . 
Ifürıüıulukip ede» bir ey içerisinde,- . 
Sanayi ve Ticaret il Müdürlüğüne " 
gönderilecektir. 

KANUNİ HÜKÜMLER ..:, 
MADDE 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan , 
hususlar hakkında Türk Ticaret ka
nununun hükümleri uygulanır. 

DAMCA VERGİSİ! 
GEÇİCİ MADDE 1-

Bu ana sözleşmeyle ilgili 
S.OOO.OOO.TL. damga vergisi üç ay 
İçerisinde İlgili vergi dairesine 
ödenecektir. 

KURUCULAR 
KENDİSİNE ASALETEN 

YUNUS ARTAR'A 
VEKALETEN HASAN ARTAR 
İMZA 

()0/AXIOV30USO) 
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{Bastıran 3 4 1 . Sayfada) 4 7 » -
Ticari Merkezi İh öcü numaralı 

ve unvanı yukarıda yazılı bulunan 
ÎLrirtin 23.10.2004 tarihli o-lgın 
puel kurul karannıa tescil ve Hanı, 
pay cetvelinin İlanı istenmiş ol
makla 4762 sayılı THA TicuM Ka
nunu hüM-mlcrine uygun ol ınl ı ve 
mcmurlugunıuıdakl vesikalara 
dayanılarak 21.10.2004 tarihinde 
tecil ediküfii ilan olunur. 

Ranktem Temizlik V . İhtiyaç 
M-.dd«larl Ssaajrl V ı T k ı r t l 
A..<ınlm $lrkıt l 'ala 23.10-2M4 
Tarihinde Yapıla» OUfaa Genci 
Kanıl Toplana Tut*aa | l . 

Rcnfctcm TcrolzT-k va İhtiyaç 
Maddeleri Sanayi va Ticaret Aaoo-
im Sirkcu'nin 2001-2003 va 300] 
yıllarına alı «latan iane! k imi 
loplennsı 23.10.3004 tarihinde n a l 
IO.OQ.da | irkn merkez adresi olan 
leblebici Sok N o J 2 EraiooolVİs-
anbul adresinde T.TJC 370. Mad
desine gire üannz olarak İstanbul 
İl Sj-r-ıyi va Ticaret MCUroriCgCnun 

22.10.2004 tarih w 3 9 9 » sayılı 
yanU-nyla gorav.exwiîr-lea Bakan
lık Komiseri Sayın Ferit Ozrûrk 
goıttifl-lr-de yıpılmujZtr. 

Hi. i Cetvelinin IcÜtUcnden. 
Sirkelin toplam 2J.OO0.0OO.OOa-
TL. lik ıcrmayeaioa tekabül «den 
500 adcı bine cahiındcn 300 adet 
hine nhihinin toplantıda temsil 
edildiğinin lesb-l • edildiği y t 
toplantıya herhangi bîr itirazla c4-
madı|tnıa ınla|ilmaıı üzerine 
Toplantı ibrahim Artukarslan 
tarafından acıtarak a^Ltt^cmla 
l^rusubi-caiaa fecltmiallr. 

1- Divan beskanlığma ibrahim 
Astukarslan, Divan Katiplisine 
Eyflp Dcs ıes ik . Oy toplama 
BMraurlugtma Verici • Ar-
U l u n l u ' m sevilmesine oy birliği 
3c kırvvtrüdi . 

' 2- Genel kural mtUaUaruın 
rnnlınmm iç in-urna bcytdne 
rcüu vtrilmcjtot oy kirlili Be 
tarar vcrildL 

3- Yönetim kuruhi faaliyet ra-
•onı ite .-nurakıp taraT-odın verilen 
apor cir.ncu ve müzakere edildi. 

4- Biîa.-.co v t Kar Zarar 
< l otendu VT muzaker: 
£... r'apıUn oylama aontıcuscU 
I1U1.Ç0 ve Kır Zırır bcuptan oy 
irliji İIo tasdik edildi. 2OOI-2O0: 
e 2003 yılları kan tasdik edildi 

3-YıpıIan oylama sonucunda 
önelim kurulu üyeleri ve tnuralcp 
f birliği ite ibra edildiler. 

6- Yönetim kururu fryelikjeruıs 
; yu tün pe tbrahim Artukanlan. 
eyıei Aıtukzrılaa ve Menli Tılr-ı 
ıbıuvaroglu'aun tecilmcılnl.-ı 
l i - m u ı ı u ve İbrahim A--
kır.lan VT Mesul Talha 5-.Sr.i-
ırci-u'nua a-unlcr-Jcn atacıkUo 
ıra ,1c ıtrkrd vnusil va Uza.T~ı 
rjı:lı k)lı£nu]ina oy birtıji i l : 
m ver.îui. 

7- Sirke! »ennayeıi;»-ı 
I ÎOO.OCO.COO.-TI. I i s . ' ı l 
».000.000.000.- (Dirtyul M.:-
7) T L tına çıkarblnusıu ve tır-
t ana sâzıcamaaiam 6.oud-
aioin dejiıtirilmeliûe a ıaj ıd ı 
n l ı gUuttı ıcklUc yooeı in kuru-

6 3-ÛJ5-
lan'venl'ıckUnekab-

Vlilııe oy birOiH ile karır verildi 

Y n l ŞeUl Serauy ı .' 
M a d d e * 

ŞIrkctifl lermayaal 
4OO.0O0.0O0.O0O.-TL ildir. Bu 
aermaye ber biri (00.000.000. TU 
dejeriode 300 adet paya 
aynlmııtır. Cnccki aennayeyi laik
li eden 25.000 0O0.0O0.T1 ıınuı 
tamamı ödetuni|o>. Gu defa art-
tınlan sermaye ortaklar tarantıdan 
muvazaadan ari olarak ve taahhüt 
edilmiştir. Aroınlaa sermayenin 
1/4*0 icscü nribinda ttibırea en 
gec 5ç ay İçerisinde kalanı İse 
13/10/2006' tarihinde Adenir. Bu 
huauataki ilanlar ana ıflTİesmenin 
ilan maddeai uyarınca yapılır. 
Hlaae aenelleri ToamılİM yanlıdır. 
HUıe amelleri IO0.0O0.000.-
TUlık kupürler halinde basanla- ' 
bilir. Sermayenin tamamı Öden
medikçe hamfllne yazılı bine «me
çi çıkanlamaz. . 

( - İyi dilek v ı ırnvnnilrrdsj 
lOnra Dtvra başkanı toplanoya 
(atirak cdeulcra teackkur ederek 
tAplanoya aoo vcnldL 

Sanayi w Ticaret 
. Bakanlığı Komiseri 

Ferit Ozturk ırnza * 

Divaıı Başkanı 
tbrahim Artukaralaa imza 

Divan Kani» 
EyllpDerıa^ıikbuza,.,. . , . , ' , 

Oy Toplama Mcmetra *-''--. ..'._•-
• ' Vayael Armlnnltn lrBaB.-îı»-''ı-? 

Şirketin Onvanc BrnkTrm Temi
zlik V . İhtiyaç Maddeleri Anonim 
Şirketi 

Şirkztiri Adresi.- leblebici Sole'' 
N e ) 2 EmmaefJ-latıabul 

Ticaret Sicil Memm-hıju: latan-
bol T B . S k . Meta... •; •;-.. *••?•. ' 

Osceld • ' . Sermaye 

i3.ooo.ooo.ooa-
Simdild Sermayeli' 

400.000.000.000.-
Gencl Kural Tarihi: / /20O4 

Sermaye Arünmıoa İştirak Edea 
Pay Saitrplcrînm; ' 

Adı Soyarli'frvahrm Artukanlan 
. Artuım Oneasl P ı y - , M S -

tm:io.ooaooaooo / 
Artırım Sonraaı Pay Mut-' 

ta--ı:l 60.000 000.000.-
Amnmdakl Taahhüt EtdJİ Mik

tar: 13O.OOO.O00.000.. 

Adı Soyadı-2evisc Arukanlaa 
Artırım önces i Pay Mik-

tan:7JO0.0O0.0O0.-
Artırım Sonrası Pay Mik-

tan:l20.000.00aOOO.- ' 
Artırandaki Taahhüt Ettiği Mik-

tariı-uoaooo.ooa.-
Adı -SoyadıA. Meihar Ar-

tciMralaa 
Artırıra Öncesi Pay Mik-

ta.-:-i3O0.0Oa00O.-. 
Artırım Sonrası Pay Mik-

tu-.-uj.ooo.ooo.ooa-
Arunmdaki Taahbm EniJJ Mik-

tarJ7JO0.OO0.00a-

Adı SoyadcVeyatl AnJranlaa 
Artırım öncesi Pay Mik-

urajoo.ooaooo.. v 

Artının ' Sonrası Pay Mik-
un-40.00u.0OO.0O0.-

Arrırundaki Taahhüt Ea'gi Mik-
;tarJ7J0O.0O0.0O0.-..,'•'.'..., V .... 

Adı Soyadı':M.Talha' $ahsu-
vara|lo 

Anınm öncesi Pay Mik-
tan-X300.000.000.-

A n t n a Sonrası Pay Mik-
lan:40.O00.0O0.0O0.. 

Artınrndald Tuthül Em'Jj Mik-
tar37JO0.0O0.0OO.-

Toplara 
Artırıra öncesi Pay Mik-

anOS.OOOOOO.OOO.. 
Artmm. Sooraar Pay Mik-

•an440O.0O0.000.000... 
Artırımdaki Taahhüt Eni ( i Mik-

rarJ73.000.OOO.OO0.-

Yukandaki bilgilerin dojruhıju 
tasdik ohımır. 

Renktco Temizlik' Ve' Dıüyıç 
Maddeleri Anonim Sirkeci , 

Yo^atio Kanım Başkanı . ^' , 
: llrabmt Aıtııkanlaıı,[nıım .. 

0y« 
Mesut Taflu Sahaınraroihı tmaa 

Oy 
Veyad Artukartlaa imza . 

(3/AXV4M9TI) 

' tsuabıl .L -Tleartt > .̂ Skin 
Memarhluanaat^ÖV^.- :-.-•' 
r-. , i , . •Vft'»;;»*V.-.t,İV»>-.y.''."V.';..<. ' 
'i SIcH V N İ m * r a a l V ^ 1 7 0 t t : . -
•UI9M ; ."""' ' : • " ' • ' - . - . ••>".,-" 

TlcamOnvanı 
TCLERKO KABLO 

P L A S T t K V t T O R İ Z M 
SAKAYj ANONtM StXXETt . 

• .."•.• ;••/ . . i.- ;ı/*ı.-«'I;:-, :-vJr>^' 
.' "Tkart Merkazb İstanbul BesOt-> 
tas 4. Uvent SeiviU Sok. NoJ /2 v 

'• Tlorl Merluzl B» i ld i nmaraat 
vf Unvanı yukarıda yas l ı buhtnan 
Sirkelin I110JOO4 tarihU olsjan 
genel kural kararının. Betiktaş 
l&Nınerltgindcn I3.I0J004 tarih 
107221 layı Da onaylı yönetim ku
rura katartun teşci] ve l lu ı , pay 
ectvriuun Dam baenalş, olmakta. 
<7{2 aıvut TOrk Tkaret Kamanı 
bulrtaitriın :. oygua ' olarak '•• ya 
masnıariBgumtızdaJti' ' vesikalara 
ılayajularak 2.11-2004 Urlhindn 
leacil edildiği Han oruour. 

Tattrko Kablo Plastik V ı Tur
tan Sanayi Anealm Sirkati 2903 
Yılı Olağan Cen.l Kurul Tsplan-
trTutaaıf ı •• - * . . " . . ' . 

: Telerkn Kablo Plastik w Turizm 
Sanayi Anonim Şirketinin 2001 
Yılına Ut Olağan Oentl kurul 
Toplantısı 12.10^004 gOuu saat 
1130 da SeiviU Sokak No:9/4 
adresinde Sanayi ve Tkaret Bakan
lığının istanbul 11 Sanayi vo Ticaret 
MUOrU|0nua 11.IO2004 tarih ve 
37137 uyt l ı yazUanyia 
lörovlradlriloa Bakanlık Komiseri 
Recep Demlr'la • gflrarimindt 
yapılmıştır. . . . . . 

Toplantıya art davet Iranun ra 
ana atzleysod* ooıoruldûgO |ib< 
v* gOndtml da ihtiv* edecek »ek
lide, nama yanlı pay sahipleri ile 

Aoeedeo bisae aenedl tevdi ederek 
adresini bildiren hamiline yazılı 
pay tabiplerine taahhüdü oatlan-
ple, toplantı gOn va al-usdcrzuaia 
budirumcai auretryle aureai letnda 
yepılnuanr. 

Hazinm Cetvelinin Irtüklndaı 
Şirketin Isplam I_S26.OO0.OOO.0O0. 
•TL'lik Scrmaycaine tekabül eden 
S.I2-.000 adet hisseden. J.I26.0O0 
edet ^'««^'•r' asaleten toplantıda 
temsil edildiginia ve böylece gerek 
kanun gerekse ana aorjesmede 
öngörülen asgari toplantı oissbuıın 
mevcut o-dugunun anlaşılması üz
erine toplana Yılmaz Korkmaz 
taraftndau açılarak gündemin 
gorOs^UmesitM a^lnurtir. 

1-Dlvmn Baakanlıgına Yılmaz 
Korkrnaz'm oy toplayıcılığına Nu
r u Knrkmaz'tn ve Kadpllge Cen
giz Knckmaz*m aecîlraeaiaa oy bir
liği Da karar verildi. 

2-OCTKI Kurul l o p t u n ru-

van bayatta* yetki vsa-ua-e-U-e oy 
bMİJİUe karar verildi '. 

• 3 - 2 0 0 1 yıb Yonetira Korulu 
Faaliyet Raporu ila Murakıplar 
tararmdan vtirilaa laporUr e4nındu 
vu rmtzakaara ediUİ 

4- 20O3 yılı bilanço va kar-zarar ' 
hesaptan oanmdu va t-nO-Eakcre edu-
di yapılan oylama eonucunda Bî-
tauço va kar-zarar hesaplan oy bir-
ll{! ila tasdik edildi. 

''S-.-Yapılan en/Uma aonunBirla. 
'-f-ooerlm faarula lyukri v« ınuranp 
oy birUJİ |]̂ JbemjıattıWte.0.- * , ^ 

a^irket Sat-maytsûun atrkatm if 
bacrnmc rasas-B a>bnadı)ı â riTıauna 
vanUı|ında-B f Idaamif 
I.I26.0O0.0OO.0O0,' -TL Ser-
nuyttıra I3.t34.000.000.000.-TT. 
artırılarak 0Z6«..OtX).O0O.OOp, • 

^"IVYa^cıranlnıııına bu lebepla^ 
. Ana Sfa-camcun.7,rruuvlrTİnin vaj.; 
ang aazlaırrjrÂm 4* **">^fft1"'rı dt-
leid ' tadil' makavalesİM fora 
driiştirumcsüıe oy blrll|l İh karar 
verildi. 

7- Yooctua Kurulu oyeliklcrina 
ftç yıl aura ita gorer yapmak uzara 
Yılmaz Korkmaz, Cengiz Kork
maz, Ruhi K-srknuz. Nuran Kork.. 
Baz , Erbaa Korkmaz v ı Muafla 
Wrkmax'«C : ' Dofleüm' Kurulu 
Oytllguvı 1 yıl girev yapmak Ozan 

. Mahmut MOctaha özcr'Ln <->cıl_n*. 
sioa oy birU|i Da karar varildi 

t-Ybnalim kurulu üyelerine 
Türk Ticaret Kırmam 334 ve 333 
mel marlrUlarlnda bclbtilcu Itoau-
lanh izin verilmesin* oy birliği ile 
tararverOdl. . 

9-Dilek v» hctrjanniltknı geçildi 
gundamde gortaulıcak baskı Icost) 
olmaâimdan loptattüya son veru-

Bakmlık Komiseri 
Recep Demir usıxa 

Divan Baakanı 
Yılmaz Knrlmuz imza 

Oy Toplayıcı ' , 
NuruKotfarıulnrzı ' 

T . l . r k . K a b U V* r u a d k 
Sanayi Aneaüa Sirkati 

TadU Mulumlaal 

. Eakl$eklt ' - '" '. 
Amae Va Kona ^ 
M'Ai'* î 2 kM 
Şirketio amıe ve konurunun . 

baflıcalan fimlarnir 

A) Sanayi 

a) Kabcrlerme 

Her tOriO ' yapay vu doğal 
malszznelardau, balar. B -̂mfif ülger .. 
metal ve alaşımlardan, aclttoz, . 
İpek v* sentetik mııMalrrdan. her 
eina v* ahalta, Uatbjuaı 
lelakomufukaayon, alcktrîk, alca> 
«recuk va diğer alam kabloları De 
aynı grupta mevcut otaa tOrn 
anduatrial uıOzıleritı ve bunlara ara 
mallanom Oretimlnl yanmak. 

b) Otoanatrn . ' * . ' • ' ' 

Her turla yapay va ' d o ğ a l . 
malzemalerden, her turlu ıaldl 
•nclarmm va otmnoov aaıurjraıial 
ihuyaa va tffluroml olan elektrik v» 
alaktronik kablu v« donaams-
laraım, ardınlaıma, aûryalrzasyoa, 
etcalcm» ye fren rlatrmlerl dbaz ve. 
Icablouruun va) her tftr etıduatrlai 
urunlerûl ve bunlarm a n cadbrmrjs 
UfctirnJju yapmak, 

OPtaaUlu 

Yukarıda aay^laadarm ana va tali 
glrdlkrinl taarU adca kar « r -
ıa-play>cı,yız«et]iTav»ıanaplaa- . ' 
uk Orunlcrin poUselle-L; poryatnraı, 
propoilpllen, pollvtniklanlr r» 
dg^plastUt ve nayioonlrv» türev- . 
terinden aiaktrik boruları, tamlz va 
pla au barulan, gaz banılan, auhv-
ma bcfulan. eojelcnyoa ve lifbnoo 
emtia W aayajarta aauayi g idl - . . , . 
terinin va. takatim'anad^leriain'7; 
Crrtiml, ticareti ttbal n i uVicatmı' . ' 
yafesaktv vo bulun auluıtriytl W • " 
ticari, (allrytajeru^-burjtttraztt.. 

Yukarıda sayılan Orun, mal «a 
truuzcmeieria ilgili hem yan ma
mul mallana araç, farec, " « ' T " . 
taalsatı va tfacuuıımlartnuı 
Ihttı'lasesi umaabt —*rr"i lrtı«n ya .' 
ir«ca-_aı yapabilir. ' - . '^. ...;• ;..,; 

Yukanda aayılâa ft>ılımlaTİıı 
yapılabilmesi İçin gerekli sanayi 
tcslılerLniıt in-pıim.^ ye butuann • ' 
Islcnlnıesi, tum bu Sıunlerin fason 
olarak üretilmesi vaya larvtlirilriicsl 
l|inl de yapabilir. Stricet korum Ha 
İlgili har tflriû atvdustritrl ' 
Oallyetlardc bulunabilir. . . 

BjTkarah '.. ' .' " ' • • ' 

Sirkat aalcMt Ya | t«usx»mı 
s^rçeldestWIıtıeaı va raatrrt^eriam 
yuruulebitmeal Icin; 

• ) Tasuıır ya taaronaz ttüs mal 
va baklan iktlıap edebilir va ra-a-
Mltr 

Elektrik tTalzemelcri, ekatronik 
malzemeler, elektrik motorlan. 
aafitral va trahlar. etektrik va alak-
tronik don itamlar, cihazlar, bilgi 
i|lem «salzarnekri, plastOt arya 
IkeUmmakİKİcrl, brıdhiazlar, lete-

•/ (Devamı 3 3 a SaYSah) 

594-

http://IO.OQ.da
http://2J.OO0.0OO.OOa-
http://5-.Sr.i-
http://i3.ooo.ooo.ooa-
http://tarJ7JO0.OO0.00a-
http://un-40.00u.0OO.0O0.-
http://tan-X300.000.000.-
http://tar37JO0.0O0.0OO.-
http://�an440O.0O0.000.000
http://rarJ73.000.OOO.OO0.-
http://I_S26.OO0.OOO.0O0
http://I3.t34.000.000.000.-TT
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.SAYFA :3J0 TÜRKİYE TİCARET SlCtÜ GAZETESİ I ütA^2Ws^:Ii$z 
(Baştana 349. Sayfada) 
(bo rpnylari, telefon santralleri vt 
Mm iletişim, telekomünikasyon 
alet, cihaz vt donanımlarının 
Harflini, Itbsliai vt ihracaası yt -

Q I n t u l l|Jırl: 

Şirket 1001» 3t (İpil {ibrik» bi-
u û n , sosyal binalar, mcagcnlcr. 
depolar, hangar ve bankalar atölye 
vı bakım evleri İter türlü ticaret bi
ndin ve benzerlerinin haberleşme 
ve ik(i |im tcsiı ve yapılarının. 
sanıraUcrio tûm tepak tin imU vt 
sanatsal fanlara rjrojelendirilroesi. 
insaesı vt kontrollük isleri üç yapı 
taahhüt ve l/« İşlemlerini it 
jcrçtUcsurtr. 

D) Pazarlama; 

Şirkti gerek ürettiği ve gerekse 
konun İle ilgili tum mallan yurt 
kinde n yun dışında pazarlar. 
İthalini vt Ibracannı yapar. 

Bunun için gerekli pazarlama 
ıcskileunı kurar veya mevcutlara 
iştirak eder. 

1- 'Şirketin konusuna girtn 
İslerde DJcoonlLklcr, distribütör
lükler, tayillklcr, acenulikJcr. l a » 
silcUikicr el* lirked temıilen ku
rum vcyı ksrohısUrı veya fir
malara bu yetkileri verir. 

2- fena De ileli olarak reklam
cılık vt tamuna bj ve bizraeticri ya
par. Fuar vt tcrgilcrt l|tirık eder. 

î - Şirke*, konma île illi 11 om bel 
yiyişler yapabilir v« avaTknğindt 

• ; sanala k u n r r t iıkrîr.. .-.•; .*.;. 

-. Q tsilrnUcr Ye finansman İt
leri: 

> • 
I- Şirket yarı İçinde vt yurt 

depoda koraauaı ve kurutarak lir* 
kellen iştirak ederek. gerçek ve 

. ookıni fahişlerle koçusuna girta 
tilerde, bcbrll bjlcrl yapacak ortak-
tıklar kurar veya mevcutlara Çdrak 
eder. 

2< Şirket ınevzuatm, kıymetli 
evrik olarak niteledi | i menkul 
dcjvricri ( ınoUk yapmamak kay
dı/ti) iktisap edebilir vtyt devir 
edebilir v t özellikle kıanıknus ve 
kurulacak yerli ve yabancı karan v t 
azal kurılusUra ticaret firketierist 
eiı hisse senetlerin*, tahvillerini 
aracılık yıpcvanuk kaydıyU » u n 
alabilir veya uabilir, 

3- Şirket yun içi ve yurt dışı ku
ruluşlardan uzun. orta ve kua 
Vadeli krediler, kefaletler alabilir, 
mali tanal vt İcari diler rirt tilere 

• kurulurlara bot;!*ıunıleeeJİ gibi 
bunlara tuna Hnzami iflesûcr, ke-
CUct, rehin, Isouk, İ4letme rtbnl vt 
diğer {erekli sözleşmeleri yapa
bilir. 

Şirket tum smeelanua erîıa* 
bilmesi Içûr, . 

1- AJU emici ile İI|İU olmak 
koruluyla Buıyeç duyacağı r.caJnıl. 
fayrinıcnlrul ba* jrîa tüm aynı vt 
şahsi hsklsn u c a re ikam? ede* 
bilir, u u r vt devredebilir. Bu 
n}lcoUouea dolayı borçhı v t ala
caklı elabilir. 

Bere T « alacağım teminata 

bağlayabilir. Bunun için her cins v« 
atrada ipotekler verebilir, alabilir, 
devir ve fek edebilir. Gayrimenkul 
mülkiyeti ila tüm aynı baklada il-
cpla tapu dairelerinde ter turlu 
[elemleri yapabilir. Kat UuTata kat 
mülkiyeti kurabilir. gcucl W fak 
haklan tesis edebilir. Gerektiğinde 
tevhit ve ifraz yapabilir, kamu ku
ruluşları lehine yol terklerinde bu
lunabilir. ' . • . : . ' • • . .•.-•.'. 

Tafıoır ve la)iomaz mallın ki
ralayabilir, kiraya verebilcce ji -phi 
bu haklan devir ve temlik edebilir. 
Satıı vadi -ekleşmelerinin lehten 
olabileceği gibi aanf vadinde de 
bulunabilir. Tura bu lılcmicri 
tapuya |erh ettirebilir. . .-, .'. 

. Tum Uuzajni vt lajanufl leletn-~ 
leri yıpabilecefti pbi kalun, tesel
lüm vt temlik ve temellük i-lonleji 
de yapabilir. 

2 • Şirket ikliıadl amacı ile ilgili 
olarak markalar, patentler alma w 
teknik yardım gibi gayri maddi 
fikri vt eınai haklar edinebilir, 
tescil ettirebilir. Bu haklan devren 
iktisap edebikeegi gibi devir V* 
temlik edebilir., . • 

J - . Şirket IkUıadi emecuuıı 
gertbirdlgllıer turla mali, t ınai 
dctrl vt idari i | vt tuhbullen ğjr-
Iscbilir, bunlar İçin tüm hukuki ve 
kanuni telemler) yaparjiler. 

FiTnrisru 

. I-Turistik oteller, moteller, 
kamp yerleri, tatil köyleri, panery-, 
on, apart otel, lokanta, torılrlımı, 
rekreasyon leıialtri, günü birlik 
teaialer." goİ? & l i e r l ^ g 5 f u î ü S * 
lerialcri inşa'etmek, aatın atmak,' 
Ocûncu kititero kiralamak ve bura-
uuTjankJralamak.rurirUk i|letroeyi« 
İI|İIİ' ayni fahsi haklar kabul v« 
tesisi etmek, turtan işletmeciliği 
Taşmak. 

3-Turİ2mv»tıırtrnılsIetmaculji 
gtrc j i her turla nalları, kara deniz 
ulastuma aralarını yurt İçinden v t 
varı atfından uglarnak. ' 

Yukarıda gCnıerilen konulardan 
başka ileride (irket Icm Hrydalı v t 
gerekli görülecek baık» İslere glr-
iaitmek istendi (Ende Yflneıim ku
rulunun tektin Özerine keyfiyet 

' Genel ' Kurulunun'' onayına 
sunulacak ve bil yolda karar 
alındıktan sonra şirket bu illeri de 
yapabilecektir. 

Yeni Ştkll 
Amaç Ve Konu 
Madde 4 

Şirketin amaç v t konusunun 
bejlıceJan«unlardır • ' •_ • 

. A) Sanayi ' •'•" > ' - • > 

a) Habertarme 

' Her tarla yapay vt doğal 
uul ıcmeknkn, bakır, rumu) dijer 
metal v t aleıımlardaa, Mİuloz, 
ipek v t sentetik maddelcsucu, ber 
cins .vt abatta, '• :.lledelnı 
ttleketnOrıikasvon, elektrik."ale«;-' 
tronik ve dijvr akım kehtolan Ut 
aynı grupta tnervcut olan i f l o 
trıc^uatriytl Otünlcruı vt bunlara 
ara mailannm İretirninl yapmak. 

.B}OtemoUvs 

Her ttrlfl yapay ve doğal 
malzemelerden, ber türlü nakil 
•raclarsua vo otcezıociv sanayisin 
İhtiyaca vt tüketimi olan ıtekîrik ve 
elektronlk kablo v« dooanım-
lartniA, aydınlaona, amyalizaayon, 
alcnleme v t tren datarslcri c i h u vn 
kablolarnun vt her tfbr endüstrisi 
urunlerû) vt buniarm ara nvallancun' 
Orttirami yapmak, . 

O ? lu t lk : 

Yukarıda sayılanların ana ve tali 
girdilerini teşkil tdeo her rür 
kapLayvcı, yspıatırtes v t sanci plas
tik ürünlerin poiUolea, poly-ttirin,' 
pnpollpi lea, "poUvisikJorur ..'ve 
dijer plastik vt naylon tür vt türev-' 
Icrindcn elektrik boraları, temiz v t 
pis su boruları, gaz botulan, sula
ma boruları, enjeksiyon ve flılr-ne 
emtia ve eşyaların sanayi girdi
lerisin vt tüketim maddelerinin 
ürerimi, ticareti ithal ve Dıracttuu 
yapmaktır ve botun endüstriyel v t 
ticari faaliyetlerinde bulunmaktır. 
Şirket; 

Yakanda sayılan Oran,' mel v t 
''msazcrAelcrie ugüi b e n yan' ma-. 

mal sallarla araç,' gene,' maidoe,' 
' bulantı * *Vvt ."'.rkKuuıırnlnnnın 

üretilmesi iktisabı asommı ithali r» 
ibracarmı yıpabUir. 

Yukanda sayılan uretlmlerin 
yapılasibncei Icin gerekil sanayi 
Uaislcrmin Irurulnaesı ve buniarm 
lsietflmrri, tüm bu Oruokrin fnaoa 
olarak ftmUıneel v tra &ronirilm«-rl 
leinl do yapabilir. Şbfcet kanun Ut 
Ugi l i - ber tortu endüstrici 

B)Th-artt: 

Şirket maksel v s konusunun 
gerc^kitfOnlmcaî vt taaUyttieruun 
yttrutulthilmeel için; < 

t ) Tasâmr v t taazB-naz Jûm rraal 
v t haklan ikuaap tcjetnllr Vt sata
bilir - ;*T. ' •i. :•• ,••• ;• -„•-.;•" 

Bckırik ıruılzemeicri, elektronik 
malztrmeltr, elektrik motorları, 
santral vt trafolar, elektrik vt elek
tronik dohjuımlar, cihazlar, bilgi 
lalem nsaizemeleri, plastik eşya 
firctinl makineleri. eocUnozlar, ttlc-
foa sp-tyleri, uleton santralleri v t 

.tüm Uttiflnt,'' ultkc^uztikaevon 
alet, elhaz - v t donınımlınma 
dcareoni, hnallnl v t utracnonı ya-' 
pei.Hr. 

C) lneaat l|lerit 

a) Şirket konuru De ilgili fabrika 
binaları, sosyal binalar, mcegculcr, 
ocpQ.Ur, hangar v t Urakalaraıotya 
v t bakan erleri her turla ticaret Û - . 

'imlan v t beıueıfauinn, haherle-gna 
v t üttifun tesis v t ytr/ılarunn, 
aaotrallcrin, tüm toprak altı vo 
sanırsal yapıların projelcısdİrilme
si, inşaaıı. kontrollük inleri v t her 
türlü İnşaat taanbol v t yapım 
l ı lemloial dt prîcsJeıtirir. 

- b ) Sirkat, yurt İçi v t yurt dısmde 
Her tOviO injaal v t eecisat isUri Be 
UgiU-prajeler'a^s-rnltvtlrlIır ve 
p r o j * M n l e n kurabuhr..-..<•.. 

c ) Şirket bet turla mimarlık 
hJTrnetlrrl yapabilir. 

O) Pmxarlamat 

Şirket gerek ürettiği vt gerekst 
konusu Ut ilgili rûra mallan yurt 
içinde v s yurt di l indi pazarlar. 
İthalini vt ihracatını yapar. 

Bunun için gerekli pazarlama 
teşkilatım kurar veya. mevcutlan 
İştirak eder, •-. .••>.-.' 

!-• Şirketin' konusuna giren 
njlerck mOmessillikler, dlscribOlor-
lökler, bayilikler, ecenteilklcr. tem-
likilllder ılır lirketi lemsilen ku
rum veya kunıluılara veya fir
malara bu yetkileri verir. 

. 2 - Konu ile Ptrjtl olarak reklaıo-
cılık w tanıtına Ljvt hi ımel lc i ya
par. Fuar re ser-pİcnı lltirek eder.' 

3 - Şirket, konusu İle ilgili tanıtıcı 
yayınlar yapabilir vo gerekliğinde 
Icaiakr kurar ve isletir. 

E) İştirakler Ve Finansman İl
leri; 

1- Şirket yurt İçinde ve yurt 
utsında kurulmuş vt kurulacak lir-
kdlert iştirak ederek, gerçek v t 
liflim.! - | . l . . . t . . l . Ir^m.,-,,^ « U m ' 

: rjlerde, belirli taleri yapacak ortak-
hklar tnaır veya tDevcntlara iştirak 

'toerV •'. ' • 1 •:::•?> 

2- Şirket merrualın, kıymetli 
evrak olarak nitelediği menkul 
değerleri (eractlık yarjmarnak kay
dıyla) iktisap edebilir veya devir 
edebilir v t ozciUklt kurulmuş v ı 
kurulBcak yerli vt yabana kamu vs 
ezel bamtu-lara ticaret ıtrkıtserise 
•i l bltsej aenetieritu, tahvillerini 

«aracılık^yartjTrrnık^h-rdıyl». z a n o . 
"alabilir Vtyt sernbillr;V>:' ,. ,'- ,T-'^' 

î - Şirket yurt İçi ve yurt dışı ku-
nılualajdea uzun, orta ve krsa 
vadeli krediler, kefaletler alabilir, 
mali atnal vt ticari diğer airketltr* 
kıaruruslara. horçltrıabilecegi g u t 
bunlara tOm Ulirami işlemler, ke-
taJct, rts ia , İpotek, İşletme ıthni m 
dl |er gerekli 'aazletmcleri yapa
bilir. ' . 

Şirket tum amaçlarına ertse-
bilrne-si için; 

I- Ana arasa ila Ugili olmak 
kotuhıyfca fluiyac duyacağı menkul, 
•nyrlo-n-akut naaBarlt tum aynı vt 

' şahsi naklen saıuı vt' iktisap ada-
- bilir, u u r v t devredebilir. Bu 
Iglerrılerdca dolayı borçlu v t ala-
eaklı olabilir. 

Borç v t alacağını teminata 
bağlayabilir. Bunun için her cins ve 
tunda İpotekler verebilir, alabilir. 
devir Vt fek edebilir. Gayrimenkul 
mülkiyeti Ua tüm aynı saklarla il
gili tapu dniralerlndt" ter turlu 
bjlemleri yapabilir. Kat İrtifakı kat 
mulkryetl karabilir, genel irtifak 
hakları tesis edebilir. Gtnktiğinae 
tevhit v t ifraz yapabilir, kama ku
rutuşları lehine yol lerklerinde bu-
huıabillr. 

Ts ı sur v t taauvnu mallan ki
ralayabilir, kiraya verebileceği gibi 
bu baklan devir vt.temlik edebilir. 
Sanı -vıdl 'ıcalttroeleruun lehten 

Vadinde .da 

leri yapabileceği gibi tealim, toei-
tüm v t temlik ve temellük i|lemleri 
de yapabilir. 

2 • Şirket iktisadi amacı Ilı ilgili 
olarak markalar, patentler sima ve 
teknik yardım gibi gayri maddi 
fikri v t sınai haklar edinebilir, 
tescil ettirebilir. Bu baklan devren 
iktisap edebileceği gibi devir ve 
temlik edebilir. . . . • • .• .'. , . ' 

3 - Şirket iktisadi amacının 
gerektirdiği her türlü mali, ıınai, 
ticari ve idari i) ve taahhütlere gir
ilebilir, bunlar İçin tum hukuki ve 
kanuni isfemicri yapabilir. 

FîTortjnt 

l-Turütik--otel!er,-' ,.'Bioteller,--
kamp yerleri, tatil Uylcri , pansiy. 
on, apart otei tokanla, konaklama, 
rekreasyon tesitleri, günü birlik 
tesisler, golf tesisleri, gibi turizm 
tesisleri inşa etmek, satın almak, 
flçuncu kifilere kiralamak ve bun
lardan kiralamak, turistik etmeyte 
İlgili ayni şahsi haklar kabul ve 
tesisi etmek, turizm İşletmeciliği 
yapmak. 

2- Turizm ve turizm tyetnsocillğj 
gereği ber turlu maflan, kara deniz •*-, 
olajtınrı» araçlarını yurt içinden ve ';• 
yurt dızmdan a*ğ'"it*^ *- '*' 

Yukanda gösterilen komıUrdu 
başka, ileride airiut İçin taydalı ve 
gerekil gorOIacek kalka islere gir
işilmek eşlendiğinde Yönetim ku
rulunun teklifi üzerin* keyfiyet 
Genel Kurulunun onayına eırmla- * 
tak vn bö yolda karar « I H ' ^ 1 
sonra şirket bu Islai dt yspebile-

Şirkztiımzia ene sözleşmesinin 7 
İnci nuddesi aşağıdaki şekilde 
değittuiirnistir. 

Eski Şekil* 
: Ş irket i . Sarmayas) '' • '• •* . 

M a d d . 7 " . . . . . '•-' .-:••;• 

* Sirkatin • -'.aenna'ytsl 
I. JJS.00O.O0O.ÛCO, -TL (Sekiz Trl- -
iyon Sekiz Yuzyirmialtt Milyar) 
TOrk Liran değerindedir^u Ser
maye, her biri l.OOO.ÛOO.-Tllık Li
rası dtğerindt I .Rn.000 Hisseye 
aynlmıaör.Bu Sermaye u r u k t u 
larafıstdaa, 

3 .M1.790 Pey • karjüığı' 
).M2.790.00aoOO, -TL'si Yılmaz .-
Korkmaz • .*. - • 

J I>»1 .720 Pay ' •' karıılığı 
IJ4l.72a000.OOO, -T l ' s i Cengiz 
Korkmaz 

1.441.720 Fay karşılığı 
1.941.720.000.090, - T l ' s i Rohi 
Korkmaz 

«41.950 Pay kanılıği 
ool.9S0.000.0O0, .TL'si Kursa 
Korkmaz .• • - . . • '»• - ^ . • • . 

5 2 9 J « 0 • P a y " ' kar) ılıiği"' 
53yJM.0O0.0O0. .TL'ei Erhan .. 
Korkmaz S U M f a y karşılığı 
«SJ6O.OO0.0OO, -TL'si Mualla Ko
rkmaz 

Şeklinde muvazaadan art olarak 
Üryanca laahoul «simittir. 

Önceki sermaye tamamen Men- ' ' 
ensjtir. ••• • / • •.'•'' ' • • •• 

Bu defa artıntan 
<.03a.Itz.097.oly.-TL Yergi Usul 

(Devamı 331. Sayfada) 
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http://pei.Hr
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http://ool.9S0.000.0O0
http://53yJM.0O0.0O0
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(Btıunfi lMLSajr&U) 
Kanununun, 4003 sayılı kanunun 9 
meal Enaddcsiyie degişarileo Mük
errer 29t kod msddain* göre Bi
lançoda . kayuiı MsanismAcı tabi 
iktisadi krymrr'trm yeniden ieger-
todirilmçn' »cooaı ortayı çıkan 
değer araş fonundu karşılıo-
wstir.39Z7ll.7M, -TL 
Olağanüstü Y dekindin, 
MI.1H.I90.JJ7.-Tl Geçmiş Yıl 
karlardan lczrıtlaarrııı olup tescil 
talihine mıVaVip tanıamı,6deDccek-
ür. 

Defrsrnşfocaı 13/06/2002 Tsz-
ih M YMM I43J-I6J9/2Ü0Î-03/J 
»yılı Olağanüstü Yedekler 
27/OV2O02 Tarih vt YMM 1633-
l«J9/J«riA>3/4 ayılı Geçmiş Yıl 
kartın 27/OJ/2002 Tlrih ve YMM 
I633-I6J9/2002-03/3 sayılı Simge 
Denetim Yeminli MaH Müşavirlik 
Limited Şirktd, Yeminli Mili 
Müsrif Rıponı İle tespit 
edilmiştir, . 

YanlŞaU 
Sirkatle Sermayesi 
MaddeT 

Şirketin sermayesi 
EL66û.0OO.0Ca0OO.-TUYimi Od 
r-' <ı ita yüz limtj milrırJTark 

* 1̂  ' değerindedir, Bu sermaye 
her biri 1.000.000.T5rk Urut 
Jcjtriade 2Z6M.D00 Hisseye 
lynlrnışttr. Bu Sermaye ortaklar 
tarafından, 9.443.900 pey kjrj.li Jl 

9.«ajfra.ooo.oo«.-'n.'ıi Yıt-
m u Korkmaz 4JIJJO0 Pay 
karşılığı 
. 4jujoaooo.ooo..u'ıi c«-

;.. giz Korkmaz _4.SU.2QO Pay 
•:''"brplılı' " .', '"-' 
•"• ~- 4JUJ0C.0O5.0rx, .TL'»! Ruhi 

Korkmaz 1.699JO0 Pay karşılığı 
1.6MJOO.K10.000, -TL'si Nü

n e Korkmaz IJJ9.6M Pay 
karlılığı 

UJ9.600.0OO.OO0. .U' ı i Erhan 
Korkmaz 226.600 Pay karşılığı 

2İ.600.000.000, -TL'a Muall» 
KorfcmU 

Şeklinde ramzaaden eri olarak 
t̂ ıp̂ MiMi tsahluu cditroiştif. 

Önceki Semayı Umameo Jden-

Sn defa artırılan, 
T-,.W3.9r.lT3, -TL Ceçuıij Yıl 

. (U-J.-İU. n.7«UM.u4.rn, • 
"* '. Sermaye Düzeltilmesi orundu 
^-..arklaneiu, r.00l.«7.4U.9M.-

TL Kır Yedeklerinden 
karşılaşaııar. 

Geçmiş YJ kartın 97/10/2004 
Tarih w YMM 1633-1639/3X3*-
03/132 sayılı Simge Ymwıii Mali 

. Müşavirlik Ui. Şn' Yeminli NUH 

. Müşavirlik Rapor» ile Uspiı 
edilmiştir. 

Kır Yedikleri OI/IOCOO* Ttrls 
«t YMM 1UJ-I6JK0O4-O103 
aeytlı Simgı Yrmioil Mail 
Müşavirlik Ltd. Şd-Ycoıioli Mali 
M3|avirUk Raporu ila tespit 
edilmiştir. 

Somayı dOztldlmcsi olumlu 
farklan 07.10.2004 tarih w YMM 
U3J-I6J9/20O4-O310I ayılı 
Simge Yeminli Mail Müşaviıiij: 
Ui. 5ü Yanma Mili Milsavirul 
Raporu la tespit tdümirar. 

Sermayeye Hare edilca semayı 

düzeltmesi olumla farktan ve 
geçmiş yıl karları karıılıjtıada 
tacil Tıriljl Ujtartrlt ortaklara ta-
raaye_ bisaeleri onoıoda bedrlıiz ' 
pay vtrilecckıuY .' 

Bakanlık Komiseri 
Recep Dctrur Bara 

Yılmaz Korkmaz kıua 
DivınBatkaru 

. Nuru Korkmaz buza 
Oy Toplayıcı 

Cengiz Korkmaz Emza 
Katip 

Şirketin Gnvuı: Tclcrko Kablo 
Flaatik Ve Turizm Sanayi Anonim 
Şirketi 

Şirketin Adresi: Selvili Sokak 
9/4 4ixvent-tjtanrAil 

r ı c Sicili İstanbul: 274322-
221904 

ûoceki Sermayesi: 
S.126.000.000.000 

şimdiki * Sermayesi: 
2t6M.000.000.000 

Genel Kurul Tarihi: 

Scrmaya Arnrumna tıtiVak Eden 
Pay Sahiplerinin 

Adı Soyadı Onvana: Yılmaz Ko
rkmaz 

Artırım öncesi Pay Miktarı 
(TL).a662.79a 000.000 

Arnnm Sonrası Pay ftiktan 
Ca):9.4O3.9OO.000.000 . 

Taahklı ErrjJİ pty Mik-
tanJ.74t.IIOJXO.000 . . 

CTL):l>ll.72a0CO.0C0 
A l t o n Srnmıı Pay Mutan 

OX):4J«JJOO.COaO00 
Taaalıut EBİ|i Pay Mik-

tanJ.04J.4ja0C0.0O0 

Adı Soyadı ÛavanLlUıhi Kork* 

' Artırım Öncesi Pay Muttan 
cn.):i^4i.72aooa.ooo 

Ararını Sonran Pay Miktarı 
(TL):4JtU0a 000.000 

TaıhnUt E0J1İ Pay Mik-
tanJ.04J.4M.0O0.000 

Adı Soyadı OanınzJuna Kork-

' Artırım Öncesi; P ı / Mikluı' 
CU):6M^3ai)oaooo • •"•. , l V. 

Ararım Sonran Pay Miktarı 
ra>l.699JO0.0fAO00 

Taahhüt Enl|i Pay Mik
tarı: 1.037 J5fl.000.000 

Adi Soyadı Oemnı£rhan Kork-

^rurun Öncesi Pay Mlktan 
ca)-J»j«.ooaooo ':''-'.' 

Arnnm Sonran Pay-Miktarı 
CJL):lJJ9jMaOOaO(» 

Taattor Ealll Pay Mik-
taru 130.040.000,000 

Adı Soyadı OavmordMualla Ko
rkmaz 

Artmm öncesi Pay Miktarı 
(TL):UaS0.OOO.0O0 

Artmm Sonrası Pay Miktarı 
(TU3Î6.600.CO0.000 

Taahhüt E0İ|( Pay MDt-
ta<vl3U40,COa000 , . . ' . . 

Toplam . 1 
Arana öncesi Pay Mutan 

CTL):tno.000j30a000 
Aronta Sonrası Pay Mlkun 

CTL)Jİ6«O.0OO.0O0.0O0 
. TaahhU - Etnti Pay Mik-

tmpXMJ3OO.OOO.0O0 y - \ - ,•'' 

• Yukarıdaki Usplerin dojrulutu 
tasdik otunuz. 

Talerks Kabta PlasaV V< Tir
emi Sauyi Aaw«lu Şirketi 

Ytaetlm Kanıiu Karan 

Karar Tarihi: 13.10.3004 •'•• 
• KararNo-.ia • •.•"•• 

Konu: 'Yooetlm'' Kurulu 
Oyelcrinin secimi ' 

12/1072004 tarihinde yapılan 
olağan fenci kurul toplana tu
tanağında alman kararlar doğrul
tusunda (ilkti yfocdm kurulu vaz
ife taksimi, şirketin temsil ve ilza
mına aşağıdaki seklide olacağın! oy 
büiigl ile karar verildi 

Yönetim Koruluna Qc yıl görev 
yapmak Ozan seçilen: _ .1 

V Yttosaj Korkmaz •:'" 
YSoctûa Korulu Bafkanı 

2- Ruhi Korkmaz 
Yönelim Kurulu Başkan 

Yardımcısı 

3-Nuran Korkmaz 
Yönetim Kurulu Baskao 

Yardımcın 

4-CenaizKorkmaz : - • .,' 
^.Y»»elimajarul^0ye.İ : / ^ >; 

**Y8oetlm Xısnılu Ü y e i / ® * ^ * * 

J-' Mualla Korkmaz 
YSoetira Kurulu Oyai 

olarak görev yapmasına oy bir-
• UJİJla kanı Terilmilür... 

• Yılmaz Korlonaz iiBza "'. •'•'' •• 
YooatlsaKuruluBaalcuı • '*; f' 

Ruhi Korkmaz koza ' 
Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcın 

Nantı Korkssaz knza 
'Yonetka Kurulu . Başkan 

Yardımcısı '•-•• • • . <- •-• -,-f 

'A'-Cfiıjrfr' K/Trtann'1^ "•^"- '̂•V-
Oya " . • ' • ' - • . ^ : ^ y > 

Erhan lCrırkznaz fanza 
' Oy» „ • 

/ 
MuaUa Korksnaz İmam 
Oy . 

tılaabul Tkar.t Sitili 
Mrmartujıadsı 

3X0 Namaraıı: S30U4 -
477116 

Tkarrl Oavaaı 
SENTEZ TEMEL ÜntYAÇ 

MADDELERİ PAZARLAMA • 
. . ANO^^aMJt»JCETt 

Ticari Marketlı' "İstanbul 
Kıfmaraı Eoaurytlnrlcıi Man. < 
Leveal Yeniçeri Sok.' No J Kat 4 

Ticari Merkezi ile akil mımarası 
ve unvanı yukarıda yanlı bulunan 
Sirkecin 2S. 10.2064 tarihli 
olağanüstü »enel kurul kararuun 
tescil ve Ham, istenmiş olmakla, 
6762 sayılı TBrk Ticaret Kanunu 
hükümlerine uygun olarak ve 
tncmurhıgumuzrıaki vesikalara 
dayanılarak 2.11.2004 tarihinde 
tescil edildiği Han olunur. 

2L10JDO4 Tarihli OlaJanüstO 
Genel Kurul Totanajı 

'Sentez Temel thnysc Maddeleri 
Pazarlar» A 4 . OlajanOscl Genel 
Kurulu 2J.I0J0O4 Perşembe gün 
saat IOJ0 da şirket merkezinde ts-
tanbul Sanayi ve Ticaret İl MOdûr-

27.10Jİ004 tarih v« 601J2 sayılı 
yazılaft İle görevlendirilmiş bulu
nan Hükümet Komiseri Sayın Isıl 
Kavsaaglu'nuoda hazır buhtoduğu 
toptaanda daha 6oee hissedarlara 
duyurulan aşağıdaki gündemde 
toplanmışlardu*. 

' Toplantıya ait davet kanun -ve 
ana soıleşm«W ong r̂iHdügO gibi 
vt gündemi de ihtiva edecek sek
lide, Türkiye Ticaret Sicil Cazete-
li'ela 14.100004 tarih ve 6IJ7 
aıyılı nüshuıoda (sayfa 133 de) 
ilan edilmek suretiyle ve ayrıca na
ma yazılı pay sahipleri Ue önceden 
hisse senedi tevdi ederek adresini 
bildiren hamiline yazılı pay sahip
lerine taahhütlü mektupla, toplantı 
gün vı gündeminin bildirâmeai 
suretiyle süresi içinde ys^mustır. 

• llaıina cctvcUnfn tetkikinden,* 
;sl ı ietj^Wj(»0«3.rX)O,O<X) | , 
^L^taepnâ}isiMYallrabU^İ4ea-
-n0tyadet'blia<deor9J.rXXL000.000' 

TLUk sermayeye karşılık 9J adet 
bisterJn asaleten. J.000.000.000 
TLBk sermayeye karşılık 5 adet 
glasenin de vekalatsa olmak uzara 
100 adet bisseoia mpuuıada temsil 
edlldlğiııîıı ve bdylece gerek Ka~ 
HBUO ve gerekse ana «özleşmede 

'öngörülen asgari toplantı nizahının 
sıevcut ttlcJugtBTua anlatıhmıt üz
erine toplana Ali Serdar Balaban 
taraiindau açılarak g l̂ısdcmiıı 
lOnlşütmalne geçilmiştir. 

I. Başkanlık Dtranı Secimi 

Ocnel Kurul toplantısına katılan 
hissedarlar tarafından oluşturulan 
Divan Klırora, harul beş kanlığına 
Sayın AD Serdar Balaban, Katip 
«ytlltine Saya Sedat Yasar DereJJ 
ey toplayıcilıgıoa'Sayta Haldun 
Hamza Öüvelisglo oybvrli|i ili 
seçilerek ohrtuıujtur. 

i. Cnel Kurul Tutanaklaemın 
unTSIınnısTi kcio. divan bcyetlne 
yetlrj verilmeline oybirliği u» karâr 
vê l̂nıiftu•. .•- j , 
»; ı ı»- •' : , . -J" ' ' - .."•'•*.;-'••, • 

' 3. Ana sözleşmesin Amaç Vt 
Konusu başlıklı 3. Maddesinin 
yeniden dfztcnleruncsL 

Hiasedartar. tutanak fklndt 
sunulan, Yüoctim Kuruhmıııl S'u> 
ket Ana Sözleşmesinde Amaç Ve 
Konusu'ua llişkJu Madde SJJln 
yeni lekllni tartışmaya açarak' 

OorOsmeler aonucunda 3. Mad
denin kurula sunulan bu yeni sek-
liyie lobulüne.oybirUiJ De karar 
VerdlleT. ' '•''-, : 

Oy TopUyscı " 
Haldun Kanua Güvetioglu imza -

KatipOye ' • . . ' . . 
' Sedat Yaşar Dereli İmza >. 

. Divan Başkanı 
Ali Serdar Balaban imza 

HOkümet Komiseri 
Işıl Kavsaoglu imza 

YlnlSekll 
Anaç Ye Kaoesa 
Madde 3 

Şirketin amaç ve konusu başlıca 
Şualardır; 

»•) Dayanıklı tüketim oıaflan, 
her türlü mekanik ve ılektrikli ev, 
mutfak gereçleri ve ti aletleri, spor. 
hobi alet w gereçleri, her türlü giy
im eşyası ile bunlara ail aksesuar
lar, kozmetik ürünlerinin pazarian-
ması vesaoşL 

b-)Blteisayar donanan desteği 
ve ticari uygulama yazılımlın 
(Sipariş, nuıtreletna, f,*"*ı*'ı taksit 
takip gibi &zcl yazılımlar) tasar
layıp geliştirerek desteklerini ver
mek. . 

Şirket, amacmı f̂ rçckleşrlrmck 
için aşağıdaki konularda taaliyelta 
bulunabilir. 

I- Şirket amacı De ilgili olarak 
ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili 
ticaret, korniıyoe, taahhüilûk iç ve 
dış uluslar <ıruı nuncessilllk, 
pazarlamanlık, • rcklamcıldt, .top-. . 

.eaosaU.aaM; (4ık»roztşijkeılertV , 
'eaut^eau)K.'°(siparl| 'Ic^^jrrn^-r.'-
Ur«nril«'WırboVtniarma"oe.' '^"' 
vap) hizmeti vermek, ..." 

I- Şlrkctu Isteti leb İç ve drş 
piyasalardan uzuo , orta ve km 
vadeli Ulûmlar akdetmek. Emval 
ve kaCalet kredüert, eroria, akrcdl-' 

'tlf. yafirun aTedlıefi, senet üzerine . 
avans kredileri vt benzeri kredileri 
temin stroek,';"•? ' l ^ - v i - / , ', 

3- Şirket asliye! konulana 
giren ticari yatıranlarda buluııaak. 
Başka şirketlere ortak olmak .şirket 
kurmak vı İsletmek, 

4- Şirket amacuun gcrcekkstır-
Oıbilmesl İçin, bar HM raaH. 
tfcari, İdari tasarruf ve nalrredardt • 

S- Şirkraa aratana »UpSilmrri 
İçin lüzumlu makine ve tesisleri ue 
pytirnetıkıılleri iktisap eanek, e» 
vir ve ferağ etmek, kirayı vermek, 
kiraya almak, 

gayri menkullerin üzerinde itti-
tak, bulla, lükna, gayrlnıeakul 
mOiaflaflracl, kat snllkiycd ve kat 
İrtifakı setle etmek, Ittsap, deri 
ve ferağ etmek, fabrika, depo, lan» 
mağazaları ve idari binaları tost es
mek; 

6. Şirketin amaa ue arill olarak 
marka, ihtira beratı, Frarjchislnr, 
atalık (knovbotr) vı diğer a u l 
mOOdyet baklamı "kasap etmek, 
devir ve (erıg etmek ve bunlar tz-
erinoe Usana ınlırmalan yapmak, 
aîaleşmefl sirkatlerin laİMİeüanm 
yıpmak, tozlsfzneli fhlalkriaı 
nazarlamasuu yaptığı ü^üolcrin 

(Devamı Jfl.Sayfıda) 

- 5 9 6 -
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(Banaran 270. Sayfada) 
Yeni Şekil 
Yürtclim Kumlu 
M adılı 7 

Şirketin yrinetim kumlu genel 
kurul unfıııdan TTK ve bum una 
*sozlcsme uyannea hısscdaılar 
arısında seçilen dört üyeden 
oluşur, Şirket isleri bu yönetim ku
rulu tanrından yürütülür. Yönetim 
kuruluna sevilenlerden herhangi 
birinin bir nedenle, üyeliğin boşal
ması halinde yönetim kumlu ilk 
genel kurul onayım sunnuk üzere 
bos üyelik :çin seçim yapıln-. 

Cahısan Tekstil Boya San. Tic 
A S i m a 

Müstafi , .'lekeli imza 

Şirketin Unvanı : Çakısın Tek
stil. Boya San. Tic. AŞ 

Şı.kct.n Adresi : Kar.iea.-ui 
Mc-.k-ı, K.ıraçay Yanı - IV65 K. 
Maıas 

Ticaret S: :-| Memurluğu : 

Ö ' - l c i Sermaye 
2C Ofltı 1)00. TL. 

Şimdiki Sermaye 
I 950 000 000.000 TL 

Genel Kurul Tarihi : 2? II.2002 

Sermaye Artıranına Isıııak Eden 
Pay Sahiplerinin 

Ut Seyidi .'Unvanı Şahın Bul-
ClOijl'U 

Ar»r*n-. Öncesi Tay Mil l in T!. : 
5S. 9-0.000 000. 

Anınm S.ınrası Pay Maları Tl.. : 
<1S5.500 DOHA'N) 

ArmımtisVı 
TaaJıhût nıtıji Pay Mil-an TL, 

SO7.S0O.OOn 000. 
ödedi gı V-kt-ır: • 
Ödemeyi Vuptıgı Danka, Hesap 

No • 

Adı So-.-ıdı .Vlivanı Mıula» 
Sekiclı 

Artırım t';i!ecv.ı i'ay M'ltan Tl..: 
SO.SOO.OOf) -lll) 

Artıran S.- ır.ıs. Pay MArurı Tl. . . 
4«: J75.OCf-.0OO. 

An 'ıkı 
Ti; l:lııji Pay Mikıarı TL. : 

441 375. OTO 1)0(1. 
Ödrdigı Miktar -
Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap 

•\ !ı Soyadı /Unvanı Fatma 
Sckk-li 

Anınm Öneesi Pay Miktan Tl.: 
4«.500 000 000. 

Artının S.wası PayMıkıan TL.: 
4:12 625 C-00 OOO. 

Anırımdaki 
Taahhüt Hıliji Pay MİVtan TL. : 

433 125.000 OOO. 
û'edigi Miktar: • 
0 İçmeyi Yaptığı Banka, Hes-tp 

No. • 

Adı Soyadı Ajnvanı . Mchmn 
Seviln 

Anınm öncesi PayM.VMrı Ti.: 
33 .i'.-') 000,01)0. 

Arının So-ırusı Pay Miktarı TL : 
321 "JOOOOüOO. 

Oıl-dıj iMı' . ı ır . -
ıVıh-ıneyi Yaptığı Danka, Hesap 

Adı Suyadı /Unvanı : Mehtap 
Dnlcnjlu 

Anınm öncesi Pay Mıkun TL: 
9 .OOii.O0O.00fl. 

Anınm Sonrası Pay Miktarı TL : 
S7.7.OI.00O.0U0. 

Anırımdaki 
T.ı ıhhılı Etııiı Pay Mıkıan TL. : 

:» . ; •n.oM.cuo. 
f\l -dıji Miktar : -
Ödemeyi Yaptığı Danka, Hesap 

Ne: • 

Y'iVandaki bilgilerin doğruluğu 
taşılı- ulunur. 

Çü'isan Tekstil. Doya San. Tic. 
Anınım Sirkeli Yönetim Kurulu 
Haslını ve Üyelennin Adları ve 
Soyadları ve Itnzaian 

Voıı. Kuıl. Bask Yard. 
Mıı .lafa Şekkelı .ınza 
.(.'y.-
Mehtap Balcıııjlu imza 
Yün. Kur. Bsk. 
5.ıf-n Balcoglu .mza 
Oy: 
Fatma Şekjteli imza 

Kütahya Tleırtt Sicili 
Memurluğundan 

Sicil No: 77 

Tieartı Onvanı 
t.f'UOK TITJİİM t t • 

MADENCİLİK ANONİM 
ŞİRKETİ 

Ticari İkametgahı : Sanayi Böl
gesi No: 153-K.iluiıya 

Tuvırı merkezi, unvanı ve sicil 
nuıtıaıvu yııkutıda yazılı bulunan 
«ııkcıın 20.12 2')02 lanhıııde 
yapılan ulaman genel kurul ^plan
lısı de ilgili olarak Kıjljhya Birinci 
Nnicılijınden Jl),: 3.2002 tarih ve 
327*.* ıayl il-.' :.i':-i:kli genel kurul 
(uıan.1^1 ile hlııl ihya Sanayi ve 
rıcaıol İl MÜJİırlû^ünüıı 
IV. 12:002 tarihindi: onayından 
K<V'-n anasıSztcjn-rsinin 7. mad
desinin derişikliğin tescil ve ilanı 
islenmiş bulunmakla, keyfiyet key
fiyet Türk Ticaret Kanununa uygun 
olarak ve dosyasındaki mahfiıır. 
vesikalara dayanılarak 31.12.2002 
tarihimle tescil cdıld'gi ilan olunur. 

COrok Turizm ve Madencilik 
Anonim Şirketinin 20.I2.I0U2 
Tarihinde Yapılan o la j . i i Genel 
Kurul Toplantı Tutanağı 

G Ü M Turırm ve Madencilik 
Anonim Şirketinin 2001 yılına ait 
olağan genel kurul toplantısı 
20.I2.:00: tarihinde. 'Jal 15.00 d» 
Atatürk Bulvarı ı'.ûral Porselen 
Fabrikası 5. r.m. Kütahya 
aılrrsııule. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının Kütahya İl Sanayi ve 
Ticaret Mûdiirlügü'ııün IH.12.2002 
tarihli ve 3472 sayılı yazısıyla 
görevlendirilen Bakanlık Temsil
cili Sayın Münir Onıç gü/eti-nıı'ıat,' 

Arıtımdaki 
1 lüılıtil l l l ı j ı Pv 

••tü - ,.o ıa». "1)0 

T.ıpt, t.: yapı 

Sirkelin toplam 
4.400.000 ÜO0.OOII. TL sermaye
sine -tekabül eden 
4.400.000 OOO.adcı hisseden 
1.04.1 091.SÎO.OOıl *Vlik sermay
eye kandık 1.043.091.850 adcı 
hissenin asaleten, 
3.356.908.150 000. TL'İlk ser
mayeye karşılık 3.336.908.150 
adet hissenin de vekaleten oIm.sk 
üzen.- toplara 4.400.000.000. adet 
hissenin toplantıda hazır bulun
duğu. 

Toplantının TTK'nun 370. mad
desine güre yapıltîıgt, hisse senel-
Icrinin nama yazılı olduğu kanuni 
Uygulamalar ve anasdzlesmc 
hüVûmlennin yerine getinldiji, 
toplantı için gerekli niaahın 
varolduğu anlasıt'Jı.Gundcm mad
delerinin ^cnlsü'-ııcsine geçilerek 
aşağıdaki iarartaı jlındı. 

Karar I : Otıi ın genel kıı.-ıl 
toplantın jirket yönelim kumlu 
baakan vekili linet GUrıl taratiıı-
dan xtldı. İsmet Güraruı so/lâ 
önerisiyle Dîvan Bajkaaltfına 
Muttaltp ' Kork-naz, Katipliğine 
Levent Gûltckin Tnpcr ve oy topla
ma memurluğuna N. Nevzat Şer
betçi'nin seçilme-ine oy birliğiyle 
karar verildi. .Seçilen Divan 
HcycîiTic U bu ırplaniı tutanağının 
Genel kural adına imzalaması 
hususunda .-y birliğiyle yetki vcril-

Karar2 : Yönetim kurulu başkan 
vekili Ijmct Gilnl jırkclin 2001 
yılına diskin faaliyet raponıntı ve 
a>m yıla ait bilanço ve gelir tablo
su hesaplarını ayn ayrı okudu. 
Sabahattin Tufan'da 2001 yılına ait 
denetici raporunu okudu. Divan 
Başkanlığınca okunan raporlar ve 
hesaplar hakkında müzakere açıldı. 
S"* alan niTi.ıdı. Yapılan oylama 
snnueunda okunan raporlar ve 
hesııplar grr.:) k'arulda nybiri^ıylc 
kabul edildi. 

Karar 3 . Divan baskanlıîmca 
yapılan ayn ayn aylama sonucun
da, 2001 yılı çalıvmulan dolayısıy
la yönetim kun-.lu flyclcri ve 
detıetçılcr oy birliğiyle ibra edildi. 

Karar 4 : 2001 yılı raaliyeılen 
neticesinde elde edilen kar payın
dan kanuni vercâter. kanunla telnkı 
tereken fonlar ile TTK'mın ve'Jir-
ket anasdzleşme ^ere^ince ayrıl
ması gereken miktarlar çıkıldıktan 
sonra kalan kar p-ıymın dağıtılma
ması ve dağıtılmayan kar payının 
olağanüstü yedeklere alınmasına, 
bu genel kural 5. gündem mndjesi 
ile bitlikte sermayeye ilave edilme
sine oy birliğiyle kan* vcnldi. 

Karar 5 : Şirket anasozlcsmesinın 
sermaye ile ilgili 7. maddesinin, 
Sanayi ve Ticaret İl Müdür
lüğündün alınan /.1.I2.2O02 tarih 
ve 3968 sayılı on izini Katip Lew 
enr- üûllekin Teper tarafından 
okundu ve zene! kuruhin yuna 
sunuldu. Şirket ara sözteynesinin 
sermaye ile ilgili 7. maddesinin 
ajagıdakı yeni sekli ile tadil 
edilmesi oy '»itliği ile kabul edildi. 

Yeni Sekil 
Serin*ve 
Mailde 1 

Ş.lkct sermayesi 
IÜ.V«000'!n0.uW (Ons-kıflnly-

Bu sennayenın her biri 1.00ü 
(bin) Tl.. kıymetinde 
ia.9O0.00O t)00.(Onsekizmilyar 
ıloku/yûrnııryon) adet hisseye 
aynlnustır. 

Ömıeki sermayeyi teşkil eden 
4.400 000.000 000 (Dıimn-
lyondünyuzınıly*/) TL'nın tamamı 
ödenmiştir. 

Bu dcnı amınlan 
14.500.000.000.000. (Ondümrily-
onbesyikemılyar) T L nın 
II.050.000.000.000. (Onbırtrily-
oneJİHnily>r) TL Geçnıu; Yıl Kar
larından 3.4:0.000.000.000. 
(Ûçtrilyondortyuzcllımılyar) TL 
amortismana tabi iktisadi kıymet
lerin V.U.K: mm mükerrer 298 
maddesine güre yeniden değerleme 
sonucu doğan M.D.V. yeniden 
değerleme arns Tonundan karşılan
mış olup sermaye antınm tanhın-
deki ortaklara bisselen oranında 
bedelsiz pay dağıtılmıştır. An-
tınlan sermaye ortaklar tararından 
muvazaadan ari olarak ve tamamen 
uukhhut edilmiştir. 

His senetleri Hamiline 

Sermayenin tamamı öden
medikçe hamiline hisse senedi 
çıkanlamaz. 

Karar 6 : N. Nevzat Şcrhetçi'nın. 
teklifi üzerine tonlantıJa harır bu--
luıun ve şirketin dcneticıltgıne tal-
ip olan Sebaluttin Tufan ve Yalçın 
Erkisi bu* y.l gürev yapmak üzere 
detıetçılı^e oy birliğiyle seçildiler. 

Karar 7 : Levenl Gulu-kın Top-
a'ın sözlü önerisiyle: 2001 yılı 
çalısnraları dolayısıyla yönetim ku
rulu üyelerinin her bınnc 2002 yılı 
Aralık ayında ödenmek üzere yıllık 
9.0O0.GO0.0O0.TL brüt ücret öden
mesine, deneticilere ise 2002 yılı 
aralık ayında Sdenmck üzere her 
biranc yıllık I.SOO.OCO.OOO. TL. 
brüt ücret »ilenmesine oybirliğiyle 
karar verildi. 

Karar S Türk Ticır-ıt Kanunu'-
nıın 33-1 ve 351 maddeler 
gereğince şirket yönelim kurulu 
hafkan ve ûyclennc şârketin iştigal 
konusuna giren ticari is ve 
muameleleri bizzat kendisi adına 
veya başkası hesabına yapa
bilmeleri hususunda izin yenime 
sine oybirliğiyle karar venidi. 

Karar 9 : Şirketin ilişkili olduğu 
şirketle mali kefalet vcsuır teminat 
ve diğer kullularda birbirlerine 
kaısılık destek olmaları hususunda 
yönelim kuruluna oy birliğiyle yet
ki vcnldi. 

Karar 10 : Dilek ve lemeıvnilcıo 
geçildi. Söz alan hissedar sahihi ve 
temsilcisinin olmadığı lesbit edildi. 

Karar 11 : Gündemde günisüle. 
cek başka bir husus bulunmadıg'n)-
dan, divan başkanı tarafından 
toplantıya sun vcıtldi. 

Ifhu tutanak toplantı yerimle tu
tularak taraflarca imza edildi 
20.12.2002 sual 15.45'de Küuhya 

Bai.ınlık Temsilcisi 
Mı.ııır Onıç imza 
Divan Ba-kanı 
Mmulıp Kurtnuz ım/a 

Oy Toplayıcı 
N. Nev..jt Şerbetçi imza 
Kalıp 
Levent G. Toper imza 

Şirketin Onvanı : Gilıok Turizm 
ve Madencilik Anonim Şirketi 

Şirketin Adresi . Sunayı Bölgesi 
No. 3S.s Küuhva 

Ticaı.-' Sicil Memurluğu : Kü
tahya 

Öııccvı ' Sermaye 
4.400.1)1)0.000.000. 

"ıcnel Kurul T.ıtihi-. 20.1:.2002 

Sermaye Artırımına Ijıır.ak Hilen 
Pay Sahiplcnnııı 

Adı Soyadı Cnvını: Rıza Güral 
Arttnm öncesi Pay Mıkınn TL.: 

687.H0.7S1 OCI) 
Artınrn Sonramı Pay Mikun İL . : 

2.95I.5JI.993.0OO. 
Artınmdaki 
Taahhüı Emgi Pay Miktarı TL.: 

2.264.441 J12.0G0 
Odcdigi Miktar : -
ödemeyi Yapujl Banka. -L'şup 

No:-

Aılı Soyadı .Unvanı : Nail Güral 
Antnnı öncesi Pay Miktarı TL.: 

I.J72.1I9.36SOI». 
Anınm Sonrası pay Miktan TI_ . 

5 »97 312.728.9)1). 
Altınıriduki 
Taahhill Ertiıi. Pay Miktarı TL. : 

4.524..">i 363.000 
Odnlı.-ı Miktar: -
Öden-rvı Yapiıîı Banka. Hesap 

No: . 

Adı S. yadı .LV.-anı: İsmet Gürül 
Altın:: Öncc-i Pay Miktan TL.: 

I.O43.0'-I.S50.0C'0 
Artını' Sonrası Pay Miktarı TL : 

4 480<ıl.625.ut:ı). 
Anırifid.ıki 
Tnah1:,: Em-!: Pıy Mikun TL.: 

J 437.41-1 775.0011 
Ödedi :ı Miktar : -
Ödeııu-yi Yapıcı Bunka. Hcsup 

No:-

Adı Soyadı Ajnvant : Sevim 

Anının Öncesi Pay Mikıarı TL : 
261.30*-114.000 

Artınn Sonrası Pay Mıkun Tl..: 
l .i:2.4is657.IX». 

Anmr-daki 
Taahlı..! Eniği Pay Miktan TL. • 

B6l.!|4-:43 000. 
Ödedı.ı Miktar -
ödemeyi Yaplı-Jı Bankı, lle>ap 

No:-

Adı S»vadı Tjnvmıı : Erol Güral 
Artırın Öncesi Pay Miktan TL.: 

342.97' -34 CO0 
Artınnı Sonrası Pay Miktarı TL : 

1.473 2)5 Slû.OOO. 
Aruınulaki 
Taahhüt Ettiği i'ay Miktarı TL. : 

1130.2on.2S2.orn. 
Ödcdı'ı Mıkur . . 
Ödemeyi Yaptığı Danka, Hesap 

Nıı:-
Adı soyadı /linvaııı : tisin Güral 
A:-ınm öncesi Pay Miktan TL-

3-t.: >"5 5'4 illin 
tlJeV'iı.11 .'!;. S.ıCa.la| 
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(Ua*ırnTı 371. Sayfada) 
AguüOk 2006 Uıihlı YenifiOiı adlı 
gv.efc ilan edildiği 

Yflnctİm kurulunca 1163 sıyılı 
kooperatifler kanunun 26.mad-
dcstndtkİ niteliklere ve ortaklaı 
kıyıl defterindeki uygunlumu onay
lanarak tuzjrlııun ve ortakların İn
celemesine aunulan ortaklar li*-
İdindeki 26 ortaktan 19 unun 
Mileiuı hazır bulunduğu bu du
tum di toplantının açılman için 
yiBAİ toplantı niaahtnıı. ıncvcul ol
mam ü/erinc lopla/ılı açılarak g(tn-
dcın maddelerinin gorüsülıneanıc 
gevildi 

1- Oıvaıı Baıkanlıftıııa Zıynttin 
Sekmen yazmanlıklara Musa 
Akcay ve Onman Çalışkan oy bir. 
ligi ik HcyiMilci- Divana toplantı 
lıKanaklarını im/alama yelim oy 
biılijti ile verildi. 

2- .Saygı dıınJŞLmdı bulunuldu, 

3- TaaTıyc Yönetim ve Denetim 
kurulu 2002-2003- 2004 .2005ve 
JtVKİ yılı raporları ve 2DU2-2003-
2004-2005 ve 2000 yılı bilançoları 
okundu raporlar üzerinde müza
kere ayıldı söz ılın olmadıkından 
bilanço ve raporlum kabulüne tas
dik dÜlmettjnc ve ihramı» oy bit
liği ile karar verildi. 

4- Kooperatifin 22/(KV2002 tal
ihli ıtond kurulunda tasfiye karan 
aldırı. laaûye karan İle ita.il) ilamn 
2<M)7/2i")02 üjıih ve SnJil aayılı 
Türkiye Ticarci Sicil ftazctcaınin 
426 ve 427.My(Aİannda yayın
landığı, »İJicaklılara ilanlarımla 
lVaVZlKU urih 3864 aayılı TOrkiye 
Ticaret Sicil Gazeicvimn 95 wy-
fasında I ilanın, 22/K/20D6 farîri ve 
5R69 Kavili Türkiye Ticaret SMÜ 
Oazukuniıt *>5.sa> faaında 2ilı.uıı 
ve 2W2UÜ3 Uıih 5874 sayılı 
Türkiye Ticaret Sicil Ga/etcıiniı. 
95.»t)Taıunda da ,1. i lanın yayın-
londigı grtıfllmO? kooperatifin tas
fiye işlemlerinin tfonuelandınt-
ntanıw Ticaret Sicil Ticaret Odıuı 
ve Verpi Daireni nezdinde kapanır 
işlemlerinin yaptlmasın*. leMigai* 
U/ın 10 yıl mire ile Zıyattın Sck-
ıncn'ifl Merdivenkfly Molıalleai 
Onıkilcr C'-ami Sk. No;M Kadıköy 
İataııbul adreyinde tebligattan kab-
tılanc evrakların muhafazasına oy 
birlimi ile karar verilmiştir. 

5- Dilek ve temenni IcrJc «A* 
alan olmadığından toplantıya sun 
verildi 

Saııuyi Ve Ticaret Daknıılıgı 
Nebatattın Kora inim 
Divan Batkını 
Zivattiıı Sekmen nııza 
Oy* 
M U M Akpy ın.7j 
Osman C^lıvkaıı m u . 

I8.S2ûfl6 T/HrJhJJ Mu I 
Btyamdır 

Aktif 
Yoktur 

Patir 
Yoktur 

Fiı ııımım ftlncn£ı ve bortu yok
tur, 

f i m » Sahibi 
Kase ve imza 

ı5/AX22'S274.T.) 

STATÖ TADİLLERİ 

"İSTANBUL * 

lılanuul Ticarrt Sicili 
Men urluğu rul an 

Ski. N n m u w : 4İKI035 -
347617 

Ticaret G D V « U 
ERA SERVİS TURİZM 

İNŞAAT VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ 

TkurJ Merimi : İstanbul Şi».ı 
fcsenlepe Gazeteciler Sitesi 
Dergiler Sok. Nn.fl 

Ticari Morke/j ile titil numarası 
ve unvanı yukarıda ya/ılı bulunan 
Sirksin lİcfİktat 8. Noterliğinde» 
15.11.2006 tarih 24630- 24611 
sayılar ile onaylı yönetim kurulu 
kararlarının incil vc ilanı İnlenmiş, 
aynı noterliğin 16.11.2006 l-ı.lı 
24671- 24670- 2466(J- 24668-
24667* 24666 ııyılı imza beyin-
nameleri memuriyeti mi/e vcritnıi» 
ol maki», 6762 »ayılı Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine uypun olarak 
ve memurlugumuzdakİ vesikalara 
dayanılarak 21.11.2006 larihinde 
tescil edildiği (lan olunur. 

E r i S t r v l ı Turtam inşaat Vc 
Tfcarel A-5-

YAnetfcn Kurulu Toplantu ı 

Topiantt Tarihi: 25.092006 
Toplantı Nu • SKKVJ 
Toplantı Yeri' Şirkel Mcrku2t 
Toplantıya Katılanlıır : rellıi 

Çalık, Caıuin Kaymnkcan, ftlıh 
TUhtNıglu, Alı Yuk.scl Uzun 

GOndem. Adres değişikliği. 

Karnı-: 

ŞirİcltruiKİn merke/, mircsı ulun 
"Yıldi7. P M U Cad. Koza An. No:9 
(layıctıepc-'l ıianbut" aürcMiKİL-n 
vtııe ayıa jj,tup «ilkellerinin ikatnel 
ettiği "Gazeteciler Sıteat Dergiler 
Sk- No' Jt RKittcpe - Sie!i,1«anbul" 
adresine tajUnnuaınn. 

Oy birliği ile Varnr vcrİlıııijitı. 

J-ciltı Çalık im» 

Canan Kdymnkuın İIH/J. 
Unslum Vekili 

I alili TUhihoplu mi7j< 
0>c 

Ah Yükutl U/mı utun 
İKc 

Em Str\ | ı Turlum İnşaat Vc 
T k ı r r l A.Ş. 

YOnrtinı Kurulu Tuplanlnı 

Toplantı Tnrihi: 25 I1V.2.KK» 
Toplantı Nu 2O06'4 
Toplantı Yeri Şirket McrU'/j 
Tnplanlıya KatdpnUı Ketlıi 

Çttlık, Cıııuın Kayınakcan. Ali 
YOkael Uanı, Talih Jlabıbuglıı 

Cıtindcm- lıi!7o Sirkıılcri. 

Katar 

YOndinı Kumlu Ba^koıtı J-ctlu 
Çalık Ita^kflnNAijvda topla im n 

Ylinctim Ku/uiu tlyelcri'nin yap-
tıjı Inplanlı nclıccaİııde, 

Aşağıdaki imza sirkülerinin 
yürürlüce konularak Kscii ve ilan 
enırilmeuıte, 

Oy bitliği ita karar vcfilmujtir. 

Em Scı-vU Turizm Insaal Vc 
TkaretA.S. 

İm i ı SlıitOfcrl 

Tiearel Sicil No. 10477-H 
Merkezi. Yıldızoosta Cad. Kain 

Apt. No. 9 Gayrettepe $İ»J>'Uw/ı-
Inıl 

Jjırkctımi/m temsil vc il/anıına 
ılukıtı cuhslar asajitduiu gibidir. 

1- Sirke! adına buu-iru edilecek 
evrakın ve yırkett tcnıulen yapıla
cak ınukıvck ve îmuınclclenn 
nıulcner (îObilınca için bunîann 
Şirket Tivari Onvanmı yOslcren bir 
İbare, dumgfl veya kase allına 
konulmuş yetkili iki imhayı ta>ı-
maları lazımdır. Yetkili iki 
imttdnn bir taneninin hrrinci 
derece imza yetkinine haiz. bir >ah-
Na ait bulıııunası şarttır. 

2- Yönelim Kurulu Başkanı, 
Ynoeiim Kumlu Maskan Vekili vc 

Yüncüm Kumlu Oyclcri bilcümle 
muamelelere mlUenÜk vc $anul ut-
uıuk Üzere lorunu edilecek her lOr-
lo vtKİka ve mukivnleyı sniccl adı
na birinci derece imyjılaınıyı yetk
ilidir. 

V S'rkel adı im gayrimenkul 
alımı ve salımı, alınan gayrı-
ıııcnkulieriıı hiı hak ile takyidi veya 
bunlunu kaldırılman. |>rkct lehine 
bir gHvnmenkul û>,cnnr iptıiek 
veya ayni link tCMİ*İ veya bunların 
fekki için Yönetim Kurulu 
flydermduı İKTIMUDI ıkiwıtc ait iki 
birinci dcrcL'c imza ucrcklidır. 

4- Sirkelin makuıl vc konunu ilr 
il^Üİ olarak sirkcl adına akdedile* 
cek sözleşmelerin yerine 
gelebilmeni «MIACIU> yondik olarak 
kıymetti cvtHk taıyim ve cîrınu ve 
lıutıkalaılu lıer lürtu islenıiennde 
vaV. cdilcvck ııreuların ikijonİıı de 
bıniK-i dcıeue imza ulnınsı 
lanındır. Çirkcfcc yiirülülcn itim 
ımumclelerlc aiakalı olarak lurr/itn 
edilmiş vesika Vc mukavele birinci 
derece imza yetkinine İmiz iki miza 
veya birine» derece ııtıza yetk
ililerinden herhangi birisiyle, ikin
ci derece im/a yetkililerinden Iıcr-
lıaııuı himînin şirket ticari ûıı-
vaıuıu gösteren btı ıbaıe. dnnıgH 
ve\a kafesi nltııulv vn'z edeceği 
\'ifl imza ile ncvcrli olacaktır. 

5- Sirkcl namına imzaya yetkili 
kılııııııı digcı elemanlar kcııdi bir-
ımlcıiııcc yuıOialcıı ııutriiııeidcde 
ulukıilı olmak iunzinı edılmi) her 
Kirin evrakı. mııkovDİeyi. (şirket 
ndınu «lınnvFj mdlkiycilcn juıyri 
avın haklann lekki v -̂vuva Icraualı 
hririç) yukanduki liutddelet csıaına 
uygun »Uıuk kayıt ve şartıyla (İr
kçı adına imzalamaya yetkilidir. 

6- Htı Unhc kadar yürürlükte 
ulan tcnıul vv ilzam yetkilini ipi«l 
edilmiştir. 

Ulrlm'l Ueıvre İni; a Vrlkil ikri 

Ketin Çalık 
Yönelim Kurulu Havain 
ImzalnuuJmja 
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C.ııon Kıymıkun 
YAncıim Kurulu HÜJUII Vekili 
Invj İma I r e j 
Ali Yakacl Uzun 
Yfinebm Kurulu Oyai 
Im/ı lıııu l,nu 

Fılihll>hibcı{lu 
Yönelim Kurulu Üyesi 
W ima inu. 

/ . Oznur Konaryı 
(renel Mlhlar 
İ m » I m / j lm,M 

İkinci Derere Imzı YrtliUUI 

Alp Orun 
Operntyım Vc Mili l«lcr Yo;ıcl-

k ı u İma Imzı 
Falıi Çalık iııuı 
rızkım 
C«ıwıı KKymıkcaıı inıu 
Uırftıuı Vekili 
Ali Yüksel Uuuı İm» 
0y« 
FoMıIlJhıVıJluırmı 
0ye 
Ali Yüksel Uzun imi» 
Üye 

(S/AX22/5271IY.) 

Itl.nbul Ttcarel Sicili 
McmurlııguntİRiı 

Sicil Numara» : SL3077 -
4<i0659 

Tlrarrt Onrıııı 

/ AKSA T l / B İ Z ^ 
1ş£irİTMEMW«isrİ0NlM -
«•-, v¥BKttl^"-!l.Vv 

Ticari Merkeıl : lılanlıul 
n«(cıUrnurıe)li. l-vren Malı. Crftl-
balıaı Cad I Sok. No.: K.2 

lıearı Mcrlc/i ile aietl nutnartısı 
ve üııvmıı yukniKln yanlı bulutlan 
Sirkelin 17.11.2006 ım.hlı oiagaıı 
uenel kurul kararının, Reyoglu 
S.ıullcrlijiııill I7.II.2IKYI urih ve 
nyx> »ayı ile onaylı yönelim kuru
lu kararımı! leacil.va ilimi, pay 
cetvelinin ilanı iateıutuı olmakla 
|-ı7fı2 «ayılı T(lık Ticorcı Konunu 
hukllıulchnc uygun olarak ve 
mcmurluguınuzdaki vcaikalam 
üayanılarak ?ll 11 JtHMı larirıiııde 
tescil «lildifli ilan olunur 

Aksa Turizm Isletmrkrl 
Anunlm Sirkeli H / l i aHM T«r-
llıH Yıllık Olağan Gentl Kural 
Toplantıiı Tutanağı 

Akan Turizm lalelinden 
AS nın 3IKM ve ;iK)S yıllarına alt 
genel kurul toplantın l7 /miXI6 
ızıhlııruJc SSBI (UMU (iünc«li. 
tvıeu Malı. Oültalmr Caıl I.Sok 
No2 Islanlml adıesiııâe Istantıu! 
Sanayi Ve Ticuıel İl MlKİUr-
lUSUnOo Kı/'l lOlHki larih vc 611IX. 
sayılı yazılnlıyls gclıcvlendtrilcıı 
Hakanlık komiseri klalice Önder 
iflirakiylc toplandı. 

.•jıılclın loplaro Sil «10 -
YTL'lık scıııuıvesiııe karşılık olan 
1.UK1 hissenin laınoııluan asaleten 
lopluıılıda tcırudl edildiği Ivuuıııı 
cetvelinin iınzalaoması ile tespir 
edilerek, durunu lachir orlajın iti
razı bulunmaması n/cıiııe lo|4antı 
İ.T.K.'nun 370 maddesine Köre 
açılarak atlndcıııin gnılljlllnıcsinc 
bfl}]aııdı 

N Oencl kıeul [aplanlı haskan-
lıjır.» Ali Metin Kız.no,. ıcy 
toplama memurluğuna Neczlı 
Uaykal. tutanak katiplisine de 
Çetin Yalcın accilerek tutanakların 
İH17J1SI için divana oybirliği ile yet
ki verildi. 

2- 20U4 ve 2U0S yıllarına atı 
yöneltin kurulu faaliyet raporu vc 
murakıp raporu okundu ve kab
ulüne oybirliği ile karaı venldi. 

T- MU vc 2005 yıllınnı ail bi
lanço ve kar-zarar hesaplan okun
du \t kabulüne oybirliği ile karat 
verildi. 

4- 2(KM vc 2!XIS yılları 
faaliyetinden dolayı yönetim kuru
lu üyeleri ve murakıbın ibra 
edilmesine oybirliği ile karar veril
di. 

5- Dviııem içinde istifi ile 
boaulan yönelim kumlu üyeliğine 
Ali Metin Kalancı'nın seçilmesine 
ait Yönetim Kurulu kararının onay
lanmasına oybirliği ile karar veril
di 

6- Yönetim kurulu üyeliklerine 
nç yıl nıOddetle Ali Metin Kazancı 
(TC kimlik no. <UO6719S«50J, 
Ncc.1i Heykel (TC kimlik no: 
1423440.1124) Sedal Siverek (TC 
kimlik nu: 1517(072046) (Son 0ye 
Kazancı Holding A.Ş- temsilcisi 
olarak) oybirliği ile sevildiler 

7- Murakıplığa Üç yıl müddetle 
görev yapmak Özete Velin Yafçııı 
oybirliği ile seçildi 

K- Yönelim Kutulu uycicrıne 
T 7.K. J.14 vc 335 Maddelerinde
ki ı/.in vc yetkilerin verilmoainc oy
birliği ile karar verildi. 

9- Şirket sermayesinin 50.001).-
YTI.Mun 6.OO0.U0I).- YTI.'ya 
aıiınlmnsına ve ans aö/le^mcnin 
sermaye ile ıluili 6. nıasldesinilı 
ajngıda yazılı yeni sekli ile 
dcgiyhrilıncımc 

Yeni Sekil: 
Stnnayt Ve llisae Senetlerinin 

Nevi: 
MatluV C,. 

.Şirketin sermayem 6.0WI.(XHI-
Y IL kıynıelindedil. bu sermaye 
her bııi I.- YT1. kıyınelinile 
6(KXII«MI adel llisaeyc ayrılımı». 
Sirkelin bundan önceki sernıaycııi 
olan 5O.0OU- YTI. nİHcdarUı 
tarafından laııısmcn ve mıkdeıı 
ödcnıtııslir. 

Dıı ılclb seıınayeye ilave cdılaı 
5 950(1(10. YTL nakdi sermaye 
lıısscdorlaı unalindaıı muvazaadan 
ari oturak Unııuncıı laolılıul 
edilmiştir, [lave edilen sermayenin 
"/. 25'ı aermayearlınınının teaeıiin-
<kn itibaren en geç üç rry içinde, 
gcıiyc kalan % 75 sermaye 
31.12.21X18 tarihimle ödenecektir 

Sermaye taalıblll borçlan yöne
lim kurulunun alacağı kararlar 
dairesinde vc tum orlakiann yazılı 
olurları alınmak sureliyle belirtilen 
uııthtcn Oııce islenebilir Mu husus
taki ilanlar ana sözleşmenin ilan 
nıadıicsi uvarınca yupılıı. 

Hisse senelleri hamiline 
yazılıdır Sermayenin lamsıııı 

(Devamı 37.1. Sayfada) 
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(flsştarah .173. Sayfada) 
(kjenrnedikçc hamiline yn/.ılı hisse 
senedi çıkanlamaz.. Hisse scnelleri 
birden ful» hisseyi knpasyan 
ktipuller talinde hasttntuhiliı. 

Saroıvi Vo Ticaret Uuksıılığı 
Komiseri 

Halice ftnder ım7j 

Rey Toplama Memuru 
Nccnli Heykel un/j 

Tutanak Kâtibi 
Celin Yıılçın imza 

Akü* Turizm Islrtnırrcrl 
Aminim Sirkeli 

Yıinrtlm Kurulu Kurarı 

Yönelim kurulu oyelori huğun 
sıtkcl merkebinde toplandılar. 
Oorcv bakımlı ve mı/» yetkileri 
hakkında sşıtğırla ytı/ılr kararları 
aldılar. 

1) Yapılan oylama sonuulırıdn 
Yönetim kurulu başkanlığına Ali 
Metin Kazancı (TC kimlik no: 
M(Y.7|958W), başkan yardım
cılığına Nccnli Haykal (TC kimlik 
no: 1423440.1124) üyeliğe Serili 
Siverek (TC kimlik no: 
ISI78'J72066) nybiıl.J, ile 
seçildiler. 

2) Dozenlenccck imza sirka-
leıinde: 

A- Yönetim Kurulu baakanı Ali 
Metin Kazancı'nın efağıda B-C 
maddelerinde Kayılan ve bunun 
dışında kalan tüm kutlularda sirkd 
Onvanı altına atacağı imzası ile tek 
hasına şirketi her komıdn sınırsa 
bir yetki ile teımil ve ilzam etme-

D* Şirkete ait gayrimenkul, 
makine. Ictirral, hisse senetleri, 
unvan, marka devri ve Batışı, 
ipntek ve rehn«dilıne«i, fekki, 
gayrimenkul alrrru, arrkel adına 
umumi vekaletname verilmesi, her 
tortu borç aenedi Ian7.irrû. temlik 
verilmesi, bankalarla her turla 
ticari, mali kredi mukavelesi tanz
imi, okreditif açma islemlen. çek, 
senet keşidesinde, sirkelin 
bankalardaki hesaplarından; para 
çekme, havale, virman ve EFT tal
imatlarının verilmesinde, akreditif 
açılmasını ilişkin işlemler, poliçe 
düzenlenmesi, bankalarla her ItlrlU 
ticari, mali kredi sözleşmelerinin 
dlbenlenmeaindeemtia alım satımı 
ile ilgili olarak şahıslarla veya tüzel 
kişilerle protukul ve sözleşme 
yapılmasında, ihalelere leklif ver
ilmesinde ve lıunlann dışmda kalan 
lıer konuda, yönetim kurulu 
üyeleri nlaıı Necati Bavkal ve Se
dat Siverek şirket Onvam altımı 
ıııuştcrokcn alacaktan imzalan ile 
airketi sınırsız bir yetki ile temsil 
ve ilzam edeceklerdir. 

C* Rankslajda hesap açına, ka
pama, çek ve senet cim etme, 
ihaleloro teminat yatırma, pey 
snpne, teminatları geri alma, ift-
lihkaklan tahsil etme, her Kırla 
resini ve nre] dairelerde şirket adı
na paru yalırma, para çekme, nhzu 

kab?.a, rosmi dııirclerle yapılmak 
her lürltl yazışmalar, sukut adına 
muhaberat ve her titrlO beyanname, 
fatura imzası, şirket adına 
tahakkuk eden tom alacakların tnh-
silntı, şirket adına banknlsra gelen 
havalelerin tahsilatı istemlerimle 
yönetim kurulu llyvlcri ulan Necatı 
Bayknl ve Sedat Siverek'ten her 
biri şirket unvanı allında lek basına 
atacakları imzalan ite şirket temsil 
ve ilznm edilecektir. 

Ali Metin Kazancı im/n 
YOnelim Kurulu Dasknnı 
Necati Dayknl imzı 
Tlaskan Yardımcısı 
Sedat Siverek mra 
Üye 

.Sirkelin Ûııvnnt : Aksa TıtraAf 
.ItTol.mcJrJıİ'Jt'J'. 

Şirketin Adresi : Gulhalıaı Cad 
I Sdk.No:Kal 2l»«ftıl»ı • İF.U.D-
bııl 

Ticaret Sicili Memurluğu ' Islntı-
bul 

Önceki Scıınovcsi : 50.1)1)0.. 
Y IL 

Şimdiki Senıınvesı :i.WO.UW-
Y İ L 

Ocnel Kurul Tarihi : 17.ll.20uo 

Sermaye Arttırmama işılrnk 
Bden Pay Sehifncrlıılıı: 

.Adi StryaJl.TTıiyanYS^nr.stfı 
H u l l i i t ^ * ; ? ' / ^ ^ ^ 

. Arltinm*(Öridr)fcFnVv;.MİkUiik' 

r> Artımın Sonrası Pay Miklan 
Y IL 5.760.UUU.-

Afflırımdnki Tnajılıtll Kıtıği Pay 
Miklan YTI. 5.710.200.. 

Arttırımdaki Od. Mik • 
Arttırımdaki Banka rts.No:-

Adı Snyndı/TJnvaııı Ali Metin 
Knrsneı 

Arıtırım Öncesi Pay Mik tan 
YTt. 50.-

Arıtırım Sonrası Pny Miklan 
YTL ûü.OUt».-

Arttırınıdaki Tuhhtlt îîrtiği Pay 
Miklan YTI. 59.95(1 -

Artlırıındaki Od Mi l -
Arllrrıınuakı Banka H.tNo;-

Adı Soyadı/Unvanı Mehmet 
Kazancı 

Artlırım öncesi l'.y Miktarı 
Y l l 50.-

Arlıtrım Sonrası Pay Miklan 
YTL 60.000.-

Arttınmdaki Taahhüt Ettiği Pay 
Miklan YTL 59 950.-

A!ttınmd»kı Öd Mik • 
Artlınnıdaki Banka lls.No.-

Adı Soyadı/tJnvniiı S Cemil 
Kazancı 

Arttımıı Öncesi Pay Miklan 
YTL 50- , 

Artımın Sonrası Pay Miklan 
YTL niı.ıtnı.-

Anunmdaki Taahhüt Elliği Pay 
Miktarı YTI. 59.950.-

Arllırımdakı Od. Mik • 
Arttırımdaki Hanka İla No -

Adı Snyadıfhıvaııı Necati 
Haykal 

Altlının Öncesi l'sy Miktarı 
YTL 50.-

Arltırım Sonrası Pay Miktnrı 
YTI. 60.(100-

ArtlıniTHİaki Taahhüt Rltıği Pay 
Miklan YTL 59.950 • 

Artlınnıdaki Od. Mik -
Aniııınıdskı Danka I İr. Ne 

Toplam 
Arınrını Öncesi Pay Miklan 

YTI. 511IKIII.. 
Amirim Sonrası Psy Miktarı 

YTL 6 UOO.OOO -
Arttırımdaki Tanbhllr Etliği Pny 

MikUn YTI. J'MUlKIt).-

Yukandaki bilgilerin doğruluğu 
tasdik olunur. 

Aksa Tun/m İsletmeleri A ? 

( I 5 A K 2 2 ' 5 2 7 İ 2 I I ) 

TİCARET UNVANLARI 

İstanbul Tlcsrrt 
Mrırrurluğunılıııı 

Sicil Namm ası: 6UM«)-S544H5 

Thnrrl Onvnnı 
l l .HANAKAD 

U Adreal: İstanbul Kadıköy 
İçerenkov Avdmlık Sok.I'^itiın 
Apl No. 20 Knt.J T) 11 

Ev Adresi: İKlaılbul Kadıköy 
IçcıenkOy l. Aydınlık Sok.Lgilim 
Apt No. 20 Kol 2 O.ll 

14 II.2001i tnnbındcn itibaren 
acrvil lasımauılığı isleri ile mcyuııl 
olduğunu ve T.C. Dovlcti tchıuısın-
IİB bııluiHlııgıınu Nülerden tasdikli 
mirası ılc lıildircıelr tescil iste
diğinde bulurun tacirin Ticaret Un
vanı yukarıda yazılı şekilde 0762 
aayılı Türk Tıcarcl Kanunu hüküm
lerine ıryuun olarak 20 11 2U0o tar
ihinde tescil cdildi&i ilan oluııuı. 

(5 A)(22 5775H3) 

İstanbul Tlearrl Slrlll 
rVlcnıurhıiluudan 

Sicil Numarası: 6HA49J-SS4077 

Ticaret Oıvuııı 
YllSUr* KURuTLUCA 

I) Adresk Ituıııbul IlUyılkçek-
meçe I. Uolrje (Juıpınar 14bd Ada 
llPırırd 

Ev Adresi: İstanbul (Jutıgoren 
Ocnçosınan Mah. Alcındaı Sok. 
No. 13/6 

211112006 larıhirıdcn itibaren 
İler IlIrlU taahhüt ve inşaat illeri ile 
meşgul olduğunu ve TC Itevlcti 
letnıastndo bulunduğunu Noterden 
tasdikli imzanı ile laldircrek tescil 
iaıeüiginde bulunan tacirin Ticaret 
Uııvnm yukanda yazılı şekilde 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm
lerine uyo,un nlorak 20.11.2006 tar
ihinde tescil edildi*,! ilnıı olunur 

(5'AK22.5255»II) 

İstanbul Tieaırt Sicili 
Memurluğundun 

Sicil Nuı : 6M514-5S4IM6 

Ticaret Onvam 
ÖZGÜR DAĞITIM VE 

PAZARLAMA MELAHAT 
ÇAÛAN 

l | Adıcsl: İstanbul (lı 
pass KUçOkkAy Kn7iln Karshckir 
Mah. S25. Sok.Nn. I 

I ,V 10 2006 tarihinden itibaıcıı 
gazete mecmus ve konıısnu knn-
Isrı daiılınıı (lıhlge havı) islen ile 
mcsuul olduğunu ve T C. I>evlclı 
tebaasında bulunduğunu Noterden 
tasdikli imzası ile bildirerek leacıl 
istediğinde bulurum tacirin Ticaret 
llrıvonı yııkartd» yazılı seklide 6762 
sayılı Ttırk Ticaret Kurlunu hüküm
lerine uygıuı olarak 20 11 2IKX, lar-
ilıiıale Icscil edildiği ilan otumu 

(5/AX22,5255';i) 

İstanbul T l r . r r t Sinil 
tVkmurhı|lunılwn 

Sicil Numarası: «OMtU-SMIKİS 

Tkarrl flnvanı 
RAMAZAN ARS1.AN 

İNŞAAT RAMAZAN ASLAN 

İS Adresi: istanbul Gn/iosınnn-
paja Haraççı Kflyll 2 Pafta 4417 
Adı, 12 Parsel 

Ev Adresi: Istnnbul KtlçUkçck 
inece Kayabaşı Mah istiklal Cad 
ıın. 11/7 

20 112006 tarihinden itibaren 
hur türlü insani ve taahntıl islen ile 
meşgul nldııgııııu ve T.C. Dcvlcıi 
tebaasında bulunduğunu Noterden 
lasüikli imzası ile biMirerok lesvil 
islediğinde bulunan İncirin Tıcarcl 
Unvanı yukanda >«7JII tekilde 67Û2 
sayılı Ttırk Ticaret Konunu hüküm
lerine uygun olarak 20. i I 2006 lar-
ihindc tescil edildiği ilan olunur 

(5/AX22-5255l!d) 

İstanbul Tlcsrrt Sicili 
Memurluğundan 

Tlcurcr Onvanı 
SALİH KUZU 

İS Adresi: Istaııbul Usziosınaıı-
pcaa Poligon Cad. 1006 Sok. No. 7 

Ev Adresi: İstanbul Uaziosnıan-
pasa ÜJI.Pasa Mah Puligun Cad 
no. 47 D.2 

20 11.2006 tarihinden itibaren 
inşaat isleri ile meşgul olduğunu ve 
T C . Ucvlcti tcbsasında bulun-
dıaJuıruNutcrdcn Uadikii imzası ile 
bildirerek tescil islediğinde bulu
rum tacirin Ticaret unvanı yukanda 
yazılı şekilde 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hokıanlcrine uy
gun olarak 20.112006 tarihinde 
tescil edildiği alçısı olunur. 

(VAX2M255».l) 

İstanbul Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Sicil Nomarıısı: 6IK4fi7-354l>l» 

Tlearrl Unvanı 
GÖLHAN AYAZ 

Is Adreal: İstanbul Silivri Sc-
liınpasa r'2(K.MBA-.1|) Patta No. 
67J Ada No. 6 Parsel No 

Ev Adresk lıınntıııl Dııkırkny 
Hasınkov Moh. Ozcr Snk. Alkaıı 
Villa No. t. 0.3 

20 11.2006 tarihimlen ilıburaı 
inşaat laalılıUI isleri ile mcyuul 
olduğunu ve TC. I3cvleti tebaasın, 
üa bulunduğunu Noterden lasdikli 
iınznsı ile bildirerek tescil iste
diğinde bulunan tacirin Ticaret Qn> 
vanı yukanda ya/jlı «ekildc 6762 
sayılı Ttrık Ticurcl Kanunu lıflkOrn* 
leriııe uygun nlanık 20 11 2006 tar
ihinde tescil edildiği ilan ulunur 

(5/AX22.-52S58<) 

İstanbul Ticaret Sklll 
Mrnnırlugundaıı 

Siril Numarası: 6<nV!24-5,<.4ll06 

Tlrarvl Unvanı 
TANRIVERDİ 

TAŞIMACILIK AHMET 
TANR1VEROİ 

İS Adresi: İstanbul htcjiklas 
Dikilitaş Yeni Gelin Sol. Ugıır 
Apt. No. 49 

Ev Adresi: İstanbul Hagcılar 
Pııısclleı Yıldızlepe Mah. 10.14 
Sok No 3 > US 

17.11.2006 tarihinden itibaren 
rıkul ve personel taşımacılığı islen 
ile ıtıcsgtıl olduğunu ve T.C De
vleti tebaasında bulunduğunu No-
Icrden lıısdilli iııussı ile bildirerek 
Icscil istediğinde bulunan tacirin 
Ticaret Unvunı yukarıda yazılı şek
ilde 6762 sayılı TOrl l'learel Ka
nunu lıllkfjııılcrine uygun utsrak 
20.11.2006 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 

(S.'AX22/52SS7B) 

İstanbul Ticaret Sklll 
Memurluğundan 

Ticaret Onvam 
FUAT YETİŞEN 

I) Adresi: İstanbul (iaz.ioanıan-
pııja Ugumıumcu Mıh. M Cad. 
Nu 24 

Ev Adresi: Istajıbul Uazicaman-
pasa İrceııtepe Moh. 2391 Sok. Nn. 
3I>4 

17112006 utihiıtden itibaren 
insani işleri ile rnc|gul olduğunu ve 
TC. Devleti lebaaııııda bulun
duğunu Nülerden lasdikli imzanı ile 
bildirerek lencil istediğinde bulu
nan lauiıin Tiuarel Unvaııı yukarıda 
yazılı şekilde 6762 sayilı Ttırk 
Ticaret Kanunu hükümlerine uy
gun nlarsk 20.II.20Q6 tarihinde 
tescil edildiği ilan olunur. 

(>.'AX22/525579) 

İstanbul Ticaret SkiN 
Memurluğundun 

Siril Numarası: 6V6443-S54n23 

Ticaret Onvnnı 
KEMAL 

USMANOCULLARl 

l | Adresi: İstanbul KüçUkçck-
nıeee tırihıo Malı. Hakan Cad No 
II 

Er Adresi: Islsnbut Bayrampaşa 
Terazidcrc Mah. Ûztekin Cad. No. 
10 D T 

(Devamı 374. Sayfada) 

- 5 9 9 -
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(Baıtaıari 62. Sayfada) 
Dıver Sokak No:5/] 
Çankays/Ankara Adresinden 
Abidin Dsver Soluk No:5/4 
Çankaya/Ankara > Adresine 
nakledilmesine, 

2. Adres Değişikliği İla ilgili tüm 
kanuni sorunduluklanu en kısa za
manda yerine (ctiriijaftaîoe, 

} . Adres' Değişikliği Ankara 
Tioaret Sidll Memurluğuna tesel
line vt Umma müteakip, ihjül bu
lurum kmaıu Irutuluşlanoda gerekli 
bildirinucrin ytpdniMjoM, oy biri 
lifi ile karar verilmiştir. 

Ortaklar 

Hlkteyta Erman İmza 
AK Mete İmza 

(J(VAX25/300206) 

Ankara Tlcarat SkUl 
Mcuıarlata'ndaa 

8MI N » 0 3 T 7 « 

Ticaret Çareni 
A S U M A N OTOMOTİV. 
MAKİNI SANAYİ V « 

T t C A U T L t M t T K D 
ŞİRKETİ 

AdresıAbldia Davar Sokak 
No: J/4 Çankaya/Ankara 

Yukarıca üceret sicili Burnnrası, 
unvanı :v« adresi yazılı firkete ait 
aşağıdaki hususların 22/06/2007 
tarihinde tescil edildiği ilen Muriiav 

Toplantı TüriLOrtaklar Kurulu 
Toplantı YerfcSIrket Merkezi 
lXoMiiAdree Değişikliği 
Kararlar v* Onay-Ankara IS-Nt-

ıım 20/06/2007 Tarihli i729«Nolu 
Yevmiyeliyle Onaylanan 
17/06/3007 Tarihli 2 Nolu Karar 

Baki AdresıAbidın Davcr Sokak 
No:VI Çankaya/Ankara 

Aşerata* Oteaaatlr Makine 
Sanayi »e Ticaret U d . ŞrL , 

Ortalılar Kara l ı 

Karar TarlhulJ.D6.2007 
Karar No;2 
Ouodem:Mcrtez Adretiııin 

Değiştirilmesi, 
Toplantıya KaAlanlarHtbeyin 

Ermen, Piliz Erman, özge Erman, 
Sinem Erman, 

Karar 

Aşermen Otomotiv Makine 
Sanayi ve Ticaret İM. S i Ortak
larının yaptığı vaki toplantına 
aşağıdaki kararlan almışlardır. 

1) Şirket Merkezinin Abldin 
Oaver Sakak No:S/l 
Çankaya/Ankara -Adreıinden 
Abldin Dayer Sokak No:5/4 
Çankaya/Ankara. . adresine 
nakledilmeaine,. 

2) Aorea petUikliSl ile ilgili tora 
ksrmni sorumlulukların enkıaaza-
manda yerine gelifilmcalne, 

3) Adres Değişikliği Ankara 
Ticaret Sicili Memurluğuna teacl-
tinc ve ilanına meteakip'. İlgili bu
lunan kamu kurmuşlarında gerekli 

bildirilişlerin yapılmasını, oy bir
liği ile karar verUmiatir. 

Ortaklar 
Httacyin Erman İmza 
Filiz Erman İmza 
Özge Erman İmza 
Sinem Erman İmza 

<20/AX25/30OI64) 

UMUMİ H t Y t T TOfLAinP-AJU 

Aakara Ticaret Sicili 
MatMiiağıı'Bdaa 

T k a m O v n M 
B E G O M V b . TURİZM 

OTELCİLİK İNŞAAT 
TİCARET ANONİM 

Ş İ R K E T İ ' 

AdrcetBoyb» Sokak, N0.VI6, 
lUvaklulcre. ÇaokayVA«k»ia :, 

Yukarıda ticaret sicili mımaraat, 
tavanı ve adreai yazılı firkete alt 
aşağıdaki husularm Î1A16/2007 
tarihinde tescil edildiği İlan olunur. 

Toplantı TuruOinğan Genel Ku
rul Toplantun 

TctuanuTariW:2Oru«72O07 • 
Toplantı Yeri:Şirkot Merkad 
Konu.-Olağen Gouei , Kurul 

Toplannaı, Tcmall ve İlzam ,. .. 
" l W E d i M l ,",•'.. "'..'" •'.'•'.• 
'ileçün ve SttreatS'Vıl Sure' İle 

Yunus Alan, Bolent Ağaçcuğkı ve 
Faik Cudl Egemen Ünal'ın Dene
tim Kurulu e d i k l e r i n e 
seçilmelerine • -' 

Tutanak. OnayL-Ankara 21., « t 
20rO6/7007-25768 Nolu Yevmiye 

Kararlar ve-Önay:Ankara 2 1 . 
Nt'nûı 20/06/2007 Tarihli 15769 
Nolu Yevmlyeaiyle Onaylanan 
20/06/2007 Tarihli 010 Nolu Karar 

Btgemvl l -Turizm OtolcUik 
İnşaat Ticaret Anonim Şlrke-
tlnlB J v . M J 0 0 7 Tarikinde 
Yapılan 260T Yılı Olağanftllu 
Genel Karni Toplantı Tutanağı. 

Begomvil Turizm Otelcilik 
inşaat Ticaret Anonim Şirketinin 
2007 yılma ah~ Olağan uttd genel 
kural toplantı» 2O.O6.20O7 tari
hinde aaat 14.-00 da Beykoz Sokak 
3/16 Kavaklıdere Ankara adresinde 
Ankara Sanayi Ticaret 11 Müdür
lüğünün. 20.06.2007 tarih ve 
26J71 .. sayılı yanlarıyla 
görevlendirilen bakanlık eşmiseri 
Mahmut Doğsugönfll'ün gözeri-
nünde yapılmıatır. 

Toplantıya ait davet kanun ve 
ana aözleşrnede ön görüldüğü gibi 
ve gündemi de ihtiva edecek şek
ilde elden imza İle toplantı gûn ve 
gündeminin bildirilmezi suretiyle 
(PTT taahhütlü mektupla çsğri 
yapılmadığı, Ticaret Sicil Gazete
siyle çağrı yapılmadığı' 
goıOImtanr.) T.TJl nm 370.'Mad
desine istinaden yapümırtır. Bu 
ackilde toplarm için herhangi bir 
rtiraz olmadıkı görülmüştür. 

O n d a m Maddeleri 

I- Açılış ve Saygı Durulu; j 

Toplanu Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Agaçcıoghı tarafindan aaygı 
durusuna davet edilerek aaygi du
ruşunda bulmuıklu. 

2- Genel Kurul Toplantun 
Başkanlığına Bülent Agaçaoglu, 
Katip : Oyelije Ojuz Öçler 
Ayg0n,Oy toplayıcılığa Reşit 
Haaan Alan'u arçilmtlcrine ve di
vana genel kurul tutanağını imzala
ma yetkili vcrilmeei sözle önerildi, 
önerge oylandı, oy birliğiyle kabul 
odildl 

y- Yeni y b p e t i u kunıllannûl 
aeçimlne geçüdi; verilen' Ooerge 
gereğince 3 yıl sûre Ue-Yönetim 
Kurulu Bıtlnrnlıgına Yuma Alan, 
Yönetim Kanla Bask** Yardım
cılığına Bdleot Agaccıojiı , Yöne
tim Kurulu Oyeligme Faik Cudi 
Egemen. Ünal m ae^llrnelcriıı* oy 
bUiglUe karar Yerildi ' 

V DUek ve Temenniler de ark 
alan olmadı.' 

i- GArOsOlecek baeka konu ve 
madde kalmadı guıdao, yukarıda 
alınan kararlara bor hangi bir ihraz 
o h a olmadıgl aoraldn, İtiraz 
gflıSMn>Mifl""t— divan 

Başkanı tarafindan toplamı a u t 
14:45 de kapaulmiftn-, 

lf bu tutanak toplantı mahaUmde' 
tarafinuzca bil|taayar orantında 
t^nrrm edilerek haza altına 'alın-

Sanayl v« Ticaret Bakanlığı 
EoHM"-"?^''":' - ' - • •""• ' ' . ' 
- Mehmet OogangAnOl İmza 

Divan Batkın 
Baleni A|açcıoglu İmza 
Oy Toplayıcı 

: Ojuz Toplayıcı İmza • ' ' ' 
ICatipOye . ' •'•" 
Rnalt Hasan Alan İmza' 

Karat TarttL...; :20.06J007 
Karar No „.X)10 
Kararm Kjonunı-.'....:Tem>il ve 

tlzam ' ' ' 

Begomvii Turizm Otelcilik 
İnşaat Ticaret Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket 
merkezînde toplanarak aşağıdaki 
hususları karar altına almışlardır. 

' Üç Yıl Sure tk> Gtrev Yapmak 
Özere Şirket Yonttun Kurulu 
Baakaniıgms Yunus .Alan, Yöne
tim Kutulu Ba|kan Yardunodıgıba 
Bülent Agaceıogla, Yönetim Kuru
lu Üyeliğine İne Faik Cudi Egemen 
Ünal seçilmiş olup^ 

Şirketimizi gerek yurt içinde ve 
gerekse yurt dısmda bulunan resmi 
ve hususi daireler ve müesseselere, 
bakanlıklar, bankalar, hakiki ve 
hükmi tabular ve firmalar, yabancı 
şirket ve firmalar nezrinde tam 
yetkili olarak tenarit ve Uzama, kir-
ketin her türM borç ve taahhüt ahv 
na sokmaya, şirket adına gerek yurt 
içinde gerekae.yıfft dıeında bulunan 
fesml ve hususi daireler, haldki ve 
hükmi sahalar ve bilcümle kurum 
ve kuruluşlar tarafından eçılmıf 
veya açılacak olan bilumum 
ihalelere iştirak etmeye, pey sürm
eye, teklif vermeye, teminat yahr-
outya ve yatırılan teminatlarTgcri 
simaya, umumi surette ahzu kabza 

sulh ve ibraya, ihalesi lirketimizu] 
uhdesinde işlerin aazleşmelerhu, 
şartnamelerini, akdi ve imzalamaya 
istenilen her rlrtû beyan, ve taah-
botlerda bulmaya şirketimizin 
aban} olduğu İşleri "dilene başka 
şirket veya şahıslara devir ve tem-
ük, etmeğe, şirket alacaklarını dahi 
dilerse'diledijU şirket şahıs veya 
bankalar lehine -taanlOc etmeye, 
düzenlenecek temljknamderl 
imzalamaya şirketimin adına bil 
cümle bankalarna -her turta -vadeli 
vadesiz ve d&vlc tevdiat heaaplan 
açmıy i bu hitaplara dilediği za
man dilediği kadar para yatırmaya 
ve dilediği kadar parayı gerek TL 
gerekae Döviz olarak talep tahsil ve 
ala» kabza, hesaplan kontrol etm
eye ve' ettirmeye. ekstra)ar atmaya, 
dilerse ndsaplan kapatmaya, 
yeniden hesaplar açtırmaya tirit» 
timiz adıata fok karnesi almaya, her 
turta kıymetli Caturalan, nturasu 
çeldi senetli tomllkll her turlu als-
caklarun ilgili yetlerdea vaya 
havıde'osazaKagihasBDUandan talep 
tahsil ve ahzu kabza, «Mtetfaniz 
adına barıralafoan veya İmana ku-
rulıstlanndan dOadlgl kadar kredi 
talebinde burunmaya,'- verilecek 
olaa - kredileri almaya, dOzcn-
teoetck lo^eı sozleşmelerhû veya 
ı««tAr»tnM*if|^inî imzalamaya, 

Uçunca şahıslar tarafindan şirke
timiz lehine verilecek olan her ur
lu tnebkul ve) gayrlmealoıl mslien 
rehin ve ipotei olarak almaya, re
hin ve ipotek sozlcşoıeleriııi imza
lamaya ve dilediği şartlarda aabulc 
vaktinde fekke. 

, Şirketin Menkul ve Gayrimenkul 
mallarını kredi veren kurum! kuru-
luf banka ve diğer SçOncu şahıslar 
lehine istenilen' derece, sıra, vade 
ve miktara üzerinden ipotek ve re
hin etmeye,' o^uzenlcoecek rehin ao-
tjeşmelorini İmzalamaya, ilgili yer
lere kayrt ve h-arflinin yapümaat 
hususunda mnaih Iraûar vermeye, 
ipotek edilen/gayri mrnkuUerİBii-
zls ilgili olarak ilgili tapuda'ipotek 
eden kurum .'kuruluş i ye bahks 
lehine ipotek takrirlerini yerineye, 
vaktinde İpoteklerin fcli inl talep 
ötmeye, |iılretiınlzin lehine dahi 
her turlu menkul ve gayrimenkul 
mallarını istenilen sırt derece vade 
miktar üzerinden rehin ve İpotek 
etmeye, düzenlenecek rehin ve 
ipotek sözleşmelerini tanzim ve 
imraUrtısya, tapuda ve ilgili yer
lerde istenilen takrirleri vermeye ve 
almaya, Sirkeniniz u u a ı her tflriü 
menkul ve gayrimenkul mallan 
satın almaya rtnzniİnnflpfIr eaoş s6-
zleşmelerûıi imzalamaya, aatıf be
dellerini Ödemeye, şirket 'adına 
kayıt ve tescillerini yaptırmaya, şir
ketimizin sahibi ve hissedarı bulun
duğu bilcûmlo menkul ve gayri
menkul mallan ditcdLgi kimselere 
kurum ve kuruluşlara, şirketlere 
dilediği bedel ve şartlarla satmaya, 
hibe, talep, tahsil ve ahzu kabza, bu 
hususlarda lirkrtmiri tam yetki İle 
temsil ve İV""i 

Hazine va Orman Bakanlığınaan 
turizm amaçlı ve yaorun amaçli yer 
ıstın almaya, kiralamaya, organize 
sanayi bölgelerinde yer satın al
maya, kiralamaya, bakanlık ve ku-
raluşlerla sözleşme yapmaya, 

Yurt dışındın İthalat ihracat yıp-
maya yurt dışmda şubeler açmaya, 
şubeler açmak için gerekli kulu-

luşlardan izin almaya, sozkımcler 
mumlamaya, - ' 

Şirketimiz tarafından İlgili yer
lere verilmesi gereken her turlu 
beyanname laahhuharue, muafakat-
came , ' ibraname gibi evrakları 
imzalayarak ilgili yerlere vermeye, 

T.C Mahkemelerinin. Meclis
lerinin,-daire Ve mûcaacKİcrinio 
her bir kumu ve derecesinde her sı
fat tarih ve suretle şirketin hak 
mmfaatlerinin korunması hususun-
6M avukatlar tutmaya ve azletmeğe, 

Sirkatimizi kûrounuf veya kuru
lacak olan şirketlere «tak etmeye 
düzenlenecek şirket ana sö
zleşmelerini veya şirket hisse devir 
srjzieşmeleriai akt ve imzalamaya, 
sermaye taahhütlerinde bulun
maya, 

Velhasıl şirlostrnıizm en geniş 
şekilde tsmail ve ilzam olunması 
hususunda Şirketimiz Youctinı Ku
rulu Başkanı Yunus Alan, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıaı BOlenl 
Ağaçooğlu in Şirket Kasesi veya 
unvanı alanda atacaktan münferit 
imzalan İle şirketi temsil ve Ozam 
etmelerine oy birliği ik karar veril
d i 

Şirket YösLKur.Bşk_ 
Yunus Alan lınza 
Şirket Yeo-Kur.Bsk.Yrd. 
Bülent Ağaççıoğlu İmza , 
Şirket Yön.Kur.Üyesi 
F.C.Egemeo Ünal İmza 

Btgomvll Tarlam OtekBUt 
Inşaar.Tkarst Anonim Şlrheri 
I0.O6.IM7•-, Tarihti 20«7' Yılı 
Olaganls tûGesnlKnnı lTeplan-
tun HazlniB Cetveli . 

Pay Sahihinin Adı Soyadı/Un
vanı, ve İkametgahı •J-Bölent' 
Ağaççıoğlu 

Beykoz Sok. S/16 Kavak-
lıdereV Ankara.... 

Sermaye Miktan:8,415.000 
Hiaa<Adedi:B4.1M 
Temsiİ-Sekh Asaleten Vekaleten 

Asaleten .:. 

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Un
vanı ve İkametgahı 2-Reşit Hasan 
Alan • • , 

Beykoz Sok. S/16 Kavak
lıdere/Ankara 

Sermaye Münan:8.33ÖOOO 
Hisse AdediiB3.300 
Temsil Şekli Asaleten Vekaleten 

Asaleten •-

Pay Sahibinin Adı Seyadı/Ün-
vanı ve İkametgahı 3 Yunul Alan 
., >Yunus Bmre Csd. Hacıkadiroğlu 
ApL No:10 Aknya/Antalya 

.85.000 
,. Hisse Aded i : !» 
- Temsil Şekli Asaleten Vekaleten 

Asaleten -

.Pay Sahibinin Adı Suyadı/On-
vanı ve İkametgahı 4-Nihat Güven 

Çağlayan Mah.2056 Sok No:28 
Lara/Antalya 

Sermaye Mikun:85.000 
Hisse Adedül50 
Tenull Şekli Asaleten Veksletcn 

Asaleten ; , ^ 

Pay Sahibinin Adi SoyaoVÜn-
vanı ve tkamctgahı 3-Fsik Cudi 
Egemen Ünal 

.' (Devamı 64. Sayfada) 
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(Bsştarafi 63. Sayfada) 
Bestekar Sokak 47/12 Kavak-

lidere/Ankara 
Sermaye MikUn:85.00O 
Hisse Adedi:850 
Tcroıil Şekil Asaleten Vekaleten 

Asaleten 

Toplun 
Sermaye Muttan:17.000.000 
Hisse Adedi: 170.000. 
Temıü Şekli Aaalcten Vekaleten 

Şirketio Sermayesi 17.000.000 
' Toplun Hiasc Adedi 170.000 

Asgari Toplmntı Nisabı 170.000 
Mevcut Toplantı Niubı 170.000 
Asaleten 170.000 
Vokalden 

Haziran cetvelinde gösterilen or
taklar ve sermaye yapın şirket pay 
defterine ve kayıtlara uygundur 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Komiseri 

Mehmet Doğangonül imza 
Divan Başkanı 
Baleni Ağaçtnojlu İmza 
Oy Toplayıcı 
İLHasan Alan İmza 
Katip 
Otuz Öçler Aygüu İmza 

(10VAX2 5/300177) 

Aakara Ticaret Sicili 
Memurruğu'adan 

Slc0 No:47«M 

Ticaret Dav ım 
ELİN ELEKTRİK İNŞAAT 
MÜŞAVİRLİK PROJE; 
TAAHHÜT TİCARET V I 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

AdrcsıÇcıin Emeç Bulvarı 7. 
Cadde No:61/l/Ç«nkây«/Ankara 

Yakanda ticaret licili Dumanısı, 
unvanı ve adresi yanlı şirkete alt 
aşağıdaki hususların 21/06/2007 
tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

Toplantı TOrüfYoactim Kurulu 
Toplantı Yeri:Şlrkel Merkezi 
Koou:Tutanak tlanı 
Tutanak Onayı Ankara 13. Nl. 

l9A>6720O7-28686 Nohl Yevmiye 

Elin Elektrik l a n e t Müşarlr-
llk m j t Taahhüt Ticaret v ı 
Sanayi Aaaalm : Şirketi 
leVMOOCT Tarih l ide Yapılan 
100e: Yıkna Alt Ceacl Kurul 
Toplantı Tntanağı 

Elcin Elektrik tnaaat Müşavirlik 
Proje Taahhüt T i c San A.Ş'nin 
2006 yılı olağan Genol kurul 
Toplantısı 16706/2007 tarihine nut-
Uyan Cumarteal günü • saat 
13.30'de Çetin Emeç Bulvarı 
7.Cadde No:61/l Öveçlec/Alıkara 
adresinde Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı Ardtara U - Müdürlüğü'nün 
lVOrVlOOT tarih ve 26162 sayılı 
yazılan ile görevlendirilen Mehmet 
DoğengSnOl gözetiminde 
vafHİnufttf 

. Toplantıya'art davet, kanuni ve 
ana sAzleşmede fing&riUdugü gibi 
gündemi de ihtiva edecek (akilde 
tam pay sahiplerine H/05/2007 
tarihinde elden imza karadığı 
toplantı gün ve gündeminin 
bUdirilmesl suretiyle süresi içinde 
yapılmış olup T.TJC 370.madde-

•ine göre tüm ortakların kablımı 
görülmüştür. 

Hazinıo cetvelinin tetkikinde, 
Şirketin toplam 1.400.000.-YTL 
sermayesi]» tekabül eden 1000 
adet hisseden 1.400.000 YTL. tu
tarında aermayeye tekabül eden 
1000 adet hissenin toplantıda tcm
ûl edildiğinin," bunlaıdan 960 adet 
binenin asaleten, 40 edol busenin 
vokalotm böylece kanun ve ana kö
zleşmede 6n görülen aagari toplan
tı nisabının mevcut olduğunun an
laşılması Özerine t.T.K'nun 370. 
maddesi gereğince toplantı, Şirket 
Yönelim Kurulu Baıkanı Styın 
Ssva | Elgin Yalı tarafından 
açılarak, gündemin görüşülmesine 
geçilmiştir. 

1- GludemuT-l.maddesi gereği, 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Sava} Elgin Yalı tarafından açılış, 
yapılarak Atatürk ve şehitler adına 
bir dnkikailk saygı durusu yapıldı. 

2- Gündemin 2.Maddesi Gereği, 
Başkanlık Divanı Seçimi Yapılarak 
Divan Başkanlığına Rıza Kılıç Oy 
Sayım Memurluğuna Dilara İrmak 
Türkken, re Katip Üyeliğe Fatma 
Kösen Oy birliği ite seçildi. 

3- Gündemin 3.maddeai gereği, 
2006 yılı Yönetim ve Denetim Ku
rulu faaliyet raporu ayrı ayn oku
narak müzakeresi yapıldı ve 
görüşmede söz alan olmadı. Yöne
tim ve Denetim Kurulları raporları 
oy birliği Us kabul edilerek onay-

4- Gündemin 4. maddesi gereği 
2006 yıl) Bilanço ve Gelir Tablo
ları ayrı ayn okunarak müzakeresi 
yapıldı ve görüşmede saz atan ol
madı 2006 yılı bilanço ve Gelir 
Tabloları oy birliği ile onaylandı 

5- Gündemin 5.rnai)desi gereği, 
2006 Yılı dağıtılabilir donem net 
karında», 1,000,000,. YTL'yl (Bir-
milyonYTL) . geçmemek Özere, 
%S1 hisseye sahip ortakların yazılı 
talepleri halinde kann dnğıtılmasi-
na ve kar dağıtım tarihinin Yöne
tim Kurulunca belirlenmesine 
yetkili Vılınınıı«ına VC kâliUL OltaTUl 
ise şirket bünyesinde bırakılmasına 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

6- Gündemin 6-7.maddesi 
gereği, dilek ve temennilerde soz 
alan olmadığından Divan Başkanı 
Saym Rıza Kılıç tarafından toplan
ıl atat 14.30'da kapatılmıabr. Bu 
genol , kurul toplantı,, tutanağı 
tarafımırca .toplantı rjıahaUinde 3 
(üç) nüsha, olarak tanzim edilerek 
yüksek ses le okunduktan sonra 
imza altına almdı. 

16/06/2007 Ç.Bmcç Bulvarı 7 
cadde 61/1 Öveçler Ankara . 

. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. 
Temsilcisi .,- ...... 

Mehmet Doğangonül imza 

Divan Ba<kam . . . . . , 
Rıza Kılıç imza • , - . , 

Oy Sayım Memuru 
Dilara Türkkan İmza 

Katip Oye , 
Fatma Küsen imza 

(10/A)'(2S/300I9«) 

Ankara Ticaret Sicili 
McomrluSu'ıdan 

Sicil No:M7M 

Ticaret Onvaat 
KARDEŞLER POMF A 

SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTETİ ŞİRKETİ 

AdrestBağdat Caddesi, 213. 
Sok. No:3 YenimahalWAnkara 

Yukarıda ticaret sicili numarası, 
unvanı ve adreai yazılı şirkete ait 
aşağıdaki hususların 22/0672007 
tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu 
Toplantı Yeri.ŞIrkct Merkezi 
Konu:Temsü İlzam 

Kararlar ve Onay:Yenimahalle 
3. Nt'nin 19/06/2007 Tarihli 24965 
Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan 
19/06/2007 Tarihli 2007>OI Nolu 
Karar 

Karar No:2007-OI-OI4 
Karar Tarihi: 19.06.2007 
Gundem:Müd0r Ataması 

Hakkında 

Şirket , Ortaklar Kurulu 
19.06.2007 Tarihinde Şirket 
Merkezinde Toplanarak aşağıdaki 
kararları oy birliği ile alınmıştır. 

Karar Metni 

1-Şirket isleri ve muameleleri or
taklar kurulu tanrından seçilecek 
bir veya birkaç müdür tanfindan 
yürütülür, aksi karar alınıncaya 
kadar Yasar Çetinkaya'nın atan-

Aksi Karar Alıuuıcsya Kadar 
Müdürlüğe Atanan. Yasar 
Çetinkaya'nın şirketimizin bilu
mum resmi ve hususi daireler, 
müessesler tüm bankalar, kurumlar 
devlet teşekkülleri hakiki ve hükmi 
şahıslsr ve firmalar yabana .şir
ketler nezrinde bun bir yetki ile 
temsile, şirketi taahhüt altında bu
lundurulacak aenedat mukaveleyi 
vesaiki imra şirket bak ve alacak
larını talep ve tahsile aha» kabza 
şirket adına vekil tayin etme ye az
line şirket, mevzuu ile ilgili olarak 
gayri râenkul İpotekler, tesisine 
fekke , şirket adına ihalolere iştirak 
etmeye ihatelor için teminatlar 
yatırmaya çekmeye şirket adına 
krediler açtırmaya kambiyo senet
leri çek bono poliçe emre muharrer 
senetleri tanzim ve lortaya şirket 
adına her türlü molortı k i n nakil 
vasıtaları, satın almaya sarmaya 
senetleri imzalamaya şirketin her 
türlü resmi daireler bankalar genel 
rafldttrkakles ye sair üçüncü aahav 
lardaki alacaklaruun _ tahsiline 
bankalarda akreditif hesaplat açtır
maya hesaplan kullannıaya şirket 
adjna Mikalarım vekil tayin o t o , 
eye yetkiler vermeye azletmeye şir
ket konusuna, giren veya sjirmeyn 
her hususu ya her Baranda umumi 
surette şirket Unvanı ve kafesi, al
tında atacağı İmza ile temsil ve. 
Uzama yetkili kılınmasına, oy bir
liği ile karar vcrilrniştil, 

Otlaklar 
Mehmet formluya İmza • 

. Yasar Çetinjraya İmza 

(5/AK2S/30024f) 

Ankara Ticaret Sicili 
Memur! ujıt'ndtü 

SlcU Ne:«1794 

Ticaret Unvanı 
ÇESKON MÜHENDİSLİK 
İNŞAAT VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

Adr*s:2.Cedde No:3S/8 
Çankaya/Ankara 

Yukarıda ticaret sicili numarası, 
unvanı ve adresi yazılı.kuruiuca aft 
aşağıdaki hususların 21/06/2007 
tarihinde tescil edildiği ilan olunur, 

Toplantı turll:Y6nctim Kurulu 
Toplantı Yeıl:Şirket Merkezi 
Konu:Temsit İlzam 
Kararlar ve Onay:Ankars İS. 

Nl/nin 19/0672007 Tarihli 21182 
Nolu Yevmiyesiyle Onaylsnan 
n/0672007 Tarihli «i Nolu Karar 

Yönetim kurula Karan 

Karar No:8S 
Karar TarihiM 3/06/2007 
Katılanlar:Cemil Sağlarn,Güner 

İnci, Nagihan İnci 
Karar Mevzu.'Ootev Taksimi ve 

Yetki 

Karar Mersıl 

Şirket Ydnetlm kurula şirket 
merkezinde toplanarak; 
09/05/2007 tarihinde yapılan 
olağan genel kurul İle 3 yılkk süre 
için şirket yönetim kuruluna tekrar 
seçilen üyelerin gbren dağılımı ve 
yetkilerinin aşağıdaki gibi oldugu-

GArev Dağılımı 

Yönetim Kurulu Baskanı:Cornll 
Sağlam 

Genel Müdür ve Murahhas 
Aza-.Güner • 

İnci 
Ybhctlm Kurulu Oycsl:Naglhan 

İnci ' 

İmza Sirküleri 

Şirketimiz Çeakod Mühendislik 
İnşaat ve Ticaret A.Ş. yi Bilumum 
Resmi ve, hususi dairelerle, müoss-
esdor, bankalar, kurumlar devlet 
teşekkülleri, askeri ve mülki idarel
er, hakiki ve . hükmi şahıslar 
nezdinde ve ahzu-kabzs' islerinde 
temsil, ve ilzama, taahhüt alana 
koymaya, taahhütler, tediyat, tahsi
lat ve sair bilumum rauameklerfn 
ifası; menkul ve gayrimeıikuller 
alıın ve satım islerinde, İpotek 
işlemlerinde şirket unvanı altında 
genel müdür ve 'murahhas aza Ofltv 
er tdoi nla' münferiden, yönetim 
kurulu başkanı cemi{ sağism 've* 
yönetim kurulu Oyeai Nagihan ln-
ci'nin müatcrekfn imzalan ilo'tem-
s ü v e Ulama yetkili İnlınmalanria, 

lnaaat Yüksek Mühendisi Şirket 
mur**1?*^ aza ve genol müdürü 
Oüher tncl bilfiil sigortalı ve ücretli 
orarak alrketçe çauşrassının de-
vanuna alınan hu kararların tescil 
ve ilanına oy birliği ile karar ver-
tlmiştir' "' 

Cemil Sağlam trazaT 
Güner İnci İmza 
Nagihan lnd imza 

(1O/AKJMO0IB6) 

Ankara Ticaret Sicili 
MeBınrlnğu'ndao 

Sicil NeıUMZI 

Ticaret Unvanı 
ATLANTİS HEDİYELİK 
EŞYA BİLLURİYE EV-
MUTFAK GEREÇLERİ 

TURİZM KUYUMCULUK 
GOZLOK SAAT İTHALAT 
İHRACAT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ -KARUM ŞUBESİ 

Adreaılran Caddesi No:2l/193 
(Karum tş Merkezi); 
Çankaya/Ankara 

Yukarıda ticaret sicili numarası, 
unvanı ve adresi yazılı şirkete ait 
aşağıdaki hususların 22/06/2007 
tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

Toplamı Türü:Ortaklar Kurulu 
Toplantı Ycri:Şirkct Merkezi 
KoauıŞube Kuruluşu 
Yetkililcr:Meaut Baltacı 
Scrmiyc:IO.OOO.OO-YTL 
Merkez Adrcsl:lran Caddesi 

No:21/369 A Çankaya Ankara 
Merkez Memıırluğu:Aııkars 
Merkez Sicil Nd;186384. 
Merkez 0nvanı:Aüanıis Hediye

lik Eşya' Billuriye Ev-
MutfakGereçlcri Turizm Kuyum
culuk Gözlük Saat İthalat İhracat 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Kararlar ve Ooay.Ankara 24. 
Ntnin 21/06/2007 Tarihli 14712 
Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan 
20/0672007 Tarihlr H Nolu Karar 

KararNoMl 
Toplantı Tarihi:20/OrV2007 
Katılan Ortaklar.Mctuf Hol-

tacı,GUrkan Baltacı tımail Çınar 
Karar Konusu:Şube Açılışı 

Hakkında 

Atlanın Hediyelik Eşya Bil
luriye Ev-Mutfak Gereçleri Turizm 
Kuyumculuk Oozlük Saat İthalat 
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketinin ortakları şirket 
merkezinde toplanmışlar ve aşağı
daki kararlan sirruslardır 

l-tran Caddesi No:2l/193-
(Karûm * tşrnerkezi) 
Çankaya/Ankara Adresinde Şlr-
kotin bir şuhesinih açılmasına, 

2-Açılacak Şube Otıvaıu;Al-
lantis Hediyelik Eşya Billuriyo Ev-
Mptfak Gereçleri Turizm Kuyum
culuk Oozlük Saat İthalat İhracat 
Sanayi Ve Ticaret Limilcd Şirketi 
KarunrSubesi olmasına, 

3-Açılacak' şube sermayesinin 
merkezden 10.000,00 YTL 
ayrılarak karşılarjrnaeına,-

4-Açüacak Şube Müdürlüğüne 
Şirket Ortaklarından Mesut Bsl-
tacı'tun aksi karar alınıncaya kadar 
atanmaıma, Atanmış olan müdürün 
münjerit' imzaal ile şubenin işlerini 
takip etrheye .restni belgeleri İmza-
lamaya^esmi ve özel bankalarda 
haaap açtınp kapatmaya,pâra 
yeurip çeaineye 'vekiller tayin etm-
eye ve sıletnıeve. Şubeyi temsil ve 
ibcaroa yetkili lohmııasına, 

5-Şirket Ana Sözleşmesine' isti* 
nadetr açılacak şubenin Ticaret Si-
cllino tescil ve İlan ettirilmesine 
aynca ilgili kurura ve kuruluşlara 
bilgi: verilmesine^' Oybirliği ite 
karar vermişlerdir. 

Ortaklar 
Mesut Baltacı İmza 
Oürkaa Baltacı İmza 
ismail Çrflaf İmza 

(5/AK25/300167) 
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(llastarafı 44 . Sayfada) 
nmya. tnkcjir vermeye ye alnıa/a 
tHi mülkiyeti hakkını kıırmfiyu 
buna ait limımlu dilekçe, mimari 
proje, plan, bağımsız boriiuı listesi 
ve vesaiki resmi senedi tanzim ve 
imulamayk, kal İrtifakı hakkını, 
kal mülkiyeli hakkına çevirmeye 
bu işlemlerle ilgili olarak her türlü 
sözleşme ve belgeyi imzılamays 
velhasıl kooperatifimiz ile ilgili 
tüm i* VL* içlenilen son dereceye 
kadar yapmak üzere, yönelim kuru
lumuzun yetkili kiltnm; 
yukarıda bahsedilen tüm işlemleri 
yapmoya, Baskın Sedat Böler [\ 
Balkan tiner Cömcn Muhasip üye 
Aslnn Koç'dan Herhangi İkisinin 
imzasıyla Bu Yetkileri kullanması. 
na, 

Madde-J-Keyfiyetİn" teıcil ve 
ilanına oybirliğiyle knror ver* 

Seda! Biler Imu 
Başkan 
Ûncr Cömert İmza 
II. Bu^nn. 
Asimi Kuı; ' " ' « 
Muhasip Üye 

(3/AK3/502296) 

Ankara -Ticaret 
Memurlumu'adan 

Sicil N ö . r z i f » 

Ticaret Ünvanıî 
ALTlNVUNUSGmA 

TURİZM SANAVİ VE 
TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

AdrecNecatibcy Ctd.Ank 
..Çrj.ve );ham , R/B5 
Çankaya/Ankan» 

Yukarıda ticaret licili numaran, 
ûnvnnt ve adresi yazılı ;irkete ait 
ac ıdak i hususların 02/11/2006 
tarihinde tescil edildiği İlan olunur. 

Karır No:200tV2 
Karır Urilii:29/09/2Û0â 
Katılanlar Yunuı Sahİn, Komy 

Şihin. Kezban Ayfloğan 
Koım:29 Eylül 2006>rihiıufc 

yapılan olağan gerici kurul ile 
yönetim kuruluna aecilcn üyelerin 

görev taksimi ve imza beyanname
si hk. 

Yukarıda belirtilen . tarihte 
toplanan -Yönelim Kurulumuz 
Yönetim- kurulu Başkanlığına 
Yunus- Şahin, Yönelim kurulu 
balkon ynrdımcısı ve murahhas, 
azıılıga Koray Şahin ve Yönetim 
Kuru'u Üyeliğine Kezban Ay-
doğan'm getirilmesine oy birliği ile 

••karır verilmiştir. 

, Yönet/m kuruluna seçilen üyeler 
AUtnyunus' Gıda Turizm İnşaat 
Sanayi ve Ticaret A S adına arşı. 
bina her çcîiı taşınır ve taşmtnaz 
malları satın almaya,• satmaya, ki
raya vermeye Her türlü-hukuki malı 
tasarruflardı bulunmaya, şirket 
adına her türlü araç makine al
maya, şirket adına kayıtlı tüm 
menkul, gayrimenkullerl ilip ut
maya, ipotek karşılığı verilecek 
olan kredileri her ne miktara bağlı 
olursa olsun talep, tahsil fhzu 
kübra kullanmaya, ipoteği fekke 
yetkili olmak Üzer* Alıınyunus Gı
da Turirr.ı İnşaat Sanayi ve Ticaret 
A.$. nin tyrp kamu kuruluşları,ma
halli idareler. Özel kuruluşlar 
neidinde temsil ve ilzama çek al
mayı çek vermeye çek tahsile çek 
kabule, senet almaya, senet verm
eye, kredi almaya, bankalardın ata
cağı krediye karalık veya vereceği 
kefaletlere, karşılık şirket üzerine 
kayıtlı bulunan rflm menkul-ve-: 
gayrimenkulu dilediği miktar ve 
dereceye ipotek, etmeye bilumum 

-haklınn'iahıîsedilmesinde temsil 
ve ilzamı ayncı.şirket adına'sirket . 

•%ileVilgili-'idârivnîaİr;ve her- türlü : 
• tşlem yapnVoya Jve-^erckİ'iUieftiı ; 
^tetkikler verineye yürütme yorg' 

organları Önünde temsile -vekil 
tayin etmeye gerekli •gördüğü du
rumlarda gcncJ - müdür, müdür 
başkanlık koordinatörü danışman
lar vı: avukatlar tutmaya gerek
tiğinde bunları görevden almaya 
üçüncü çnhtsUr ve şirket ortakları
na vekalet etmeye azletmeye, resmi 
kuruluşlar ve diger kuruluşlara 
ihaleye girmeye şirket maksat ve 
konusunu gerçekleşmeli için her 
türlü iş ve işlemleri yürütmeye 
yönelim kurulunda, Başkan Yunus 
Şahin ile başkan yardımcısı ve mu
rahhas Korıy Şahinin müşterek 
İmzası ile şirketin ticaret unvanı adı 
allında atacakları imzalar ile temsil 
ve ilzama şirket ana Sözleşmelinin 
9. maddesine göre karar verilmiştir 

Yönetim Kurulu?Başkanı 
Yunus Şahin tmza -
Yön.Kur.Bşk.Yard.Munıhoı Aza 

. Koray Şahin imza 
Yönetim Üyesi 

:.' Kezban Aydofiın t ın» 

Eıkl Şekil 
, Sermaye 

Madde t - . 

.Şirketin . aenmayesi beheri 
SÖaÖÖMbc*y0zbHi) TLsi nomi-., , 

;MJ _ dejerde tamam I nakitteo 
.mûİe^kkiHO.OOO (onbin) adet na> 
ına yazılı nineye «ynlmıı olup 
5.000 PDQ.QO0.-(besmilyar) 
TLıidîr. 'Hîâme .|enetlerî muhtelif 

, kupürjer halindi: bastırılabilir. 
- - Bu scnıuyenin tamamı ışı^tdı . . 
ndı ve soyadı yazılı kurucu ortaklar 
İtirafından/muvazaadan an şekilde 
tuhlıOt -.edilmiştir. Şirket ser
mayesinin 1/4it tescil, tanlı inden 
İtibaren en geç 3 (üç) ay. ivîndc 

kalanı ise Yönetim. Kurulunca 
kararlaştırılacak esaslar dairesinde 

" 31.08.1997 tarihinde ödenecektir. 
Hisse senetleri Yönelim.Kurulu 
karar;" Üc birden fazla kupürler 
halinde bastınlabJIir. Hisselerin ku
rucu ortaklar /arasındaki dağılımı 
şöyledir. 

Toplam 8.000 hisseye' tekabül 
eden 4.000,000.000 (dörtmüyar) 
TL.sı / Yunus Şahin, Toplam 400 
hisseye tekabül eden 200.000.000 
(ikiyüzmilyon) TL.sı Halice Şahin, 
Toplam 400 fıtswye tekabül eden 
200.000.000 .(ikiyüzmilyon) TL.sı 
Ayşegül-Şahin, Toplam 400:hls«-
eye tekabül eden 200.000.Quti 
.{ikiyüzmUyon) ' TL.sı Nilüfer 
Mosarıfoglu', Toplam 400 hisseye 
tekabül eden 200.000. Û 00 
(ikiyüzmilyon) TLxt Beyza.Şflhiri. 
Toplam.400 hisseye tekabül eden 
200.CO0.0O0 (İkiyüzmilyon) TL.sı 
Koray Şahın 

Yeni Şekil Şirketin 
Stnııiye. 
Madde ti-

Şirketin sermayesi -SO.DOOl-YTL 
(eltibinyenitürklirası)'dır. 

Bu sermaye, her biri 50 Yeni ku
ruş kıymetinde 100.000 his«ye 
ayrı imi s t ir. 

önceki sermıyeyİ: teski! 5>00O.-
YTL (beşbinyenitürklırasıj'nın 
tamamı'nakten ödenmiştir: 
' Bu defa «rtınlan sermayenin % 
25'heşcİl tarihinden itibaren3 (Üc) -

- iy .İ^ı in^.'nikl isn 'ödenecektir. -, 
vCwry"c'İc»lanr%::75!.i.:i«r Yönetim '• 

Kumlun er ̂ hriacak:-, karara göre )...; 
• '-yıl /^içonsinde^.,ödenecektir. ..Bu . 
; - husustakî  il'anla>^'ru;*özlcşmcnin'. 

Mjnaddeu.geregînce yiptlır.. 
' • Hisac *enetlerînamıı yazıtıdır. 

Hisse ^sepetleri kupürler ;halmde 
halinde bastırılabilir.' 

Sermayenin tamamı Ödenmeden 
.hamiline yazılı hine senedi 
çıkarılamaz. 

Ömer Yılmaz İmza 
İmzalar 

__• O^WŞ02\lj)X 

Ankara. Ticaret Sicili 
Memurluğu'»dun 

Sicil No:I886S8 

Ticaret Onvtnı: 
CENKAYA TVRtZM 
OTELCİLİK IryŞAAT 

SANAYİ VE TİCARET 
.ANONÎM ŞİRKETİ 

Adro:Çukurca BirlÜ* Mahallesi 
İCaddç... |03\Sokak . NQ;I:2 . 
/Çankaya/Ankara "-'* • 

Yükında ticaret iiciii numarası, -
pnvuL'Ve adresi-yazılı şirkete ait 
âfıgldalci .hüsüilar;^ 02/11/2006 ' 

• ürihmde lescil-ciiıldiği ilan olunur. 

Toplantı Türü;OUg«nüJtö Genci . 
i Kural Toplanrut . ;.v, 
. TopUrttı Tarihi: 12/10000$ • ;

 ;. 
•Toplantı Yeri:Şirket Merkezi •'' ', 

- Konu:OiigonÖJtu 'Genel Kuruf 
Topianitst, Sermaye Artırımı 

Seçim ve- SürtıirDilek Kay».' . 
Tu|oa Kaya, Cemal Kaya YÖnetim: '• 

i-. Kumlu Üyeliklerine; Mesul ^Kar. •,•• 
gacı Denetçi Olarak- ' 

Seçildiklerine 
.AnaSözleşme Tıdili:6. Madde: 
Tutanak OnuyıtAnkara 57. Nl. 

tVIO/2006-14498 Nolu Yevmiye 

ı . : L;vkiSennBye:IDO.OO0.0İ)YTL" 
: Yeni Sermaye: I7.50O.0OO.Û0 

YTL 
ı 

Ceûknya Turizm Otelcilik 
-^nsaal Sanayi ve Ticaret Anonim 

ı Şirketl'nln 12/10/2006 TarlhK 
Olağanüstü Genel Kurul Topları-

I tıtını Alt Tutanaktır 
ı 
1 Ccnkaya Turizm Otelcilik inşaat 

Sanayi ve Ticaret ve Sanayi Anon
im Şirketi'jım olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısı 12/10/2006 Tan-
hınde Saat 11:00'da Çukurca BiHik 
Mah. 7.Cad. 103. Sok No 12 
Çankaya, / .Ankara Adresinde 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
12/10/2006 Tarih ve 8312" Sayılı 
Yanlarıyla Görevlen d inlen Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi İs
mail Kartkılıç Gözetiminde 
yapılmıştır. . 

. Hazinin cetvelinin tetkikinden, 
şirketin loplara lW.pO0.00-YTL 
sermayesine tekabül eden 4.00(1 
adet hiuenin 40'i asaleten. 3.520'i 
de lemsîlen ve 440'ı da vekaleten 
olmak üzere toplantıda temsil 
edildiği ve böylece kanun ve 
anâ.aöz'1 eşmede öngörülen Diyarı 
toplantı nisabının mevcut olduğu
nun anlatılması Üzerine toplantı 
Yönetim Kurulu tarafından 

..açılarak gündem maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir.. 

I. Açılış ve yoklama yapıldı. -

^2, TJivitt.-Balîka^hJına.^e^mrt 
; Bilaİjj' bM^t . ip l^İne^eh'rnc i . -' 
. ..Çç!İk',;6y'lT!o(îl"ı'mVM^ 
.. -'İst Tüğba-Kaya'ih S< îIrr>elcri;Oy-

birlifiiyle^JCabuI EdJl'di.Geneî Kû  ' 
rul toplantı tutanaklannın İmzalan
ması içindivan, heyetine yetki ve^ 
ilmesi oybirliji İle kabul'edildi. 

3. YapıUn hisse devirleri Genel 
Kumla sunuldu ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 

, 4. Yönetim Kurulu Başkanlığına 
Dilek Kaya 

Yönetim Kurulu Başkan yardım
cılığına Tugba Kaya, 

Yönetim Kurulu Üyeliğine de 
Cemal Kaya seçilmiştir Denetim 
kurulu başkanlığına İse Mesut Kar-

. gacı'nın 'oybirliğiyle seçilmiştir 
3. Anın lan Şirket ana sermayesi 

Genci kurulun onayına sunuldu ve 
kabul edildi Yeni sermaye tadil 
tasarısı' genel kurul tarafından 
imzalandı 
. 6. Diİck've temennilere geçildi 

sfiz. olan plmadigındoıv,.toplantıya 
divan heyetince son verilâi. 

-• H f f î ' • • • ; •' 
Istnail korıkjlıç 

. Divan Bakanı 
. Mehı^tBİlak (Dilek. l ü y . X A } . 

• ' " * » • , . ' . . 

>Oy ToplııV Mcmıni.' 
'. .Tujöj;kiy'ı'lna« 

. DIVM"kıtlbi.._. . 
.'• rtfKmft'Çtlii; (Ccinir Kıyı) 

îmü; . ;" . . . : ; .. -..;. , 

\ , C ı n U » ! t'urüı» . Otelcilik 
. Intaat Sanayi Ve ticaret Anonim 
;..Sİ,rk»İ|a.',Aİl'f«'lll'T.aı'arıa;,'. 

ElkJŞakii: 
Sermaye. 
M ı d d e İ •. . : 

Şirketin Sermayeli 

lUO.OOO.OOOOOO.-TL (Yiizmilynr) 
* kıymclindcdit 

Uu Sermayenin her biri 
25.000.000.-TL (Yirınibcsmilyan) 
«'kıymetinde olup 4000 HJörtbtn) 
parçaya bölünmüştür. Önceki ıcr> 
mayeyi teşkil eden 
)8.0OO.OO0.000.-n. mUcn flden. 
mistir. Amırılnn sermayeye lek-
• bûl eden paylar muvazaadan ari 
olarak ve lamamı taahhüt edilmiş 

' >e %'ü tescil tarihin de itibaren üç 
içinde kulanı ise 31 I7.300C l.ri-
tıine kadar odeoeceklir. 

Sermaye taahlıüt bûrtlan yöne
lim kurulunun belirleyeceği esaslar 
dairesinde ve tüm onaklaî.çon alı
nacak ya/ılı ulum belirlenen tariht
en önce istenebilir. Hisse «netleri 
nama yazılıdır. Sermayenin 
lamamı bderımedikçe lıâıniliııc 
yazılı hisse senedi çıkarılamaz. 

. Hisse »enelleri 25.000 OOO.-TL 
(yinnibcsmilyon) iik kupürler, 
halinde bastırılabilir.. 

Vcnl Şrkll: 

Sermaye 
Madde 6 

Şirketin sermayesi 1.000.00-
YTL (Bİn) itibari Dejerde 17.500 
paya ayrılmış olup 17.500.000,00-
YTL (OnycdimilyonbcsyOzbin) 
kıymctindedir. Dunun; 

- f i 00 Paya SCarşjlık' 
9 100.000.00-YTL'si Aram Ins. 
t ik . Ort, tth. thr. Taali: San! ve Tic. 
Ltd. Şİİ., 

-6.300 Paya '. Xa'rşttılt. 
.6.3p0.O00,OO-YTL-ai Mjrtekt 
Tckı.Deri. ve Cıoa Doiil'Öriinl. 
|th. thr. j5«Ü. vt Tıc. Ltd. Şti., 

-1.750 Paya Karşılık 
1.750:000,00-YTt'ji DilcVİÇaya, 

-175 Paya Karşılık 175.000,00. 
YTLsi Cemil Kay», 

-175 Paya Karşılık r75.00O.OO. 
YTL'si Tugb. Kaya. 

tarafından muvaraadan ari 
olarak ve tamamen tsalıhtit 
edilmiştir, önceki scnnrycniıı 
tamamı nakden ödenmiştir. 
Artırılan sermayenin ise t/40 tescil 
ve ilan tarihinden itibaren.en geç fıç 
ay içerisinde, karan 3/4 ''O ise tescil 
ve ilan tarihinden itibaren en geç Oç 
yıl içerisinde ödenecektir. Sermaye 
taahhüt borçları Drtnklar kumlunun 
alacağı kırarlar dairesinde ve tüm 
ortakların yazılı olurları alınmak 
suretiyle beliıtricn süreden öıice.is-
tencbilir. 

Yön. Kur!. Bask. Dilek Kaya (a) 
Mehmet Balak hnza 

Yön. Kürl. Bask. Yard.' 
Tujba Kaya İmza 

0ye' • 
Cemal Kıya (a) tmza . 

Aıam Ins. Elk. Ort. I Ih. Ilır. 
Taah. San. ve Tic. Ltd. Şii. Adına 
YOkıel Sirel İmza ' '̂  '.' 

Mirtekj Teki. Deri Gıd.ve Doj. 
Om. İth. "thr. San.vVfic.Lui $tl 
Adına Ahmet Antıgül İmza 

San. Tic. Bak Köm. 
lamail Karakılıç irnzı 

- 12.10.06 
' (10/AKJ/5O22O0I 

Toplantı Tün):OI»6«n Genel Ku
rul Toplantısı 

Toplantı Tarihi:07/01/2005 
Konu;2001 -2002-2003 '200* 

Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul 
Taplıntılan. Temsil tizim ve 

Sermaye Artırımı 
lbn;Ed.Wİ 
Seçim ve Sûresi lYünna Şahin, 

Koray Şahin, Erkan Kezban Aydu-
van'ın 3 Yıl Süıu İle Yönetim Ku
rulu Oyetigine. İsmail Kp-
caaslan'ın da J Yıl Süre he DCTC-
tim'Kurulu pyolifino • 

Ana Sözleşme Tadili:6. Madde 
Tutanak ÖnayııAnlcarı 25,. Not. 

04707/2005-025787 Nolu Yevmiye 
Kararlar ve Onay:Ankafa 25. 

Nol/Nîn 02711/1006 Tarihli 09M8 
Nolu Ycvmtycsiyle' onaylanan 
2J/M/2006 «jjhl i 2O0S/2 nolu. 

Etki Sermave:5.000,M YTL , 
Yeni Sermaye:50,000.00 YTL, 

- 6 0 2 -

http://200.000.Quti
http://lW.pO0.00-
http://r75.00O.OO
http://San.vVfic.Lui


TBMM B: 19 13 . 11 . 2007 

SAYFA: 1010 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 21 ARALİK 2005 SAYI : 6457 

(Bastarafı 1009. Sayfalla) 
Tıcırı Merkezi ile sicil numarası 

ve (irtvanı yukarıda yazılı buluııuı 
Sirkelin Üsküdar 4.Not£rligindcn 
15.12.2005 tarih 53215 sayı ile on-
lylt ortaklar kurulu kararının tescil 
ve ilam istenmi* olmakla, 6762 
«ayılı Jürk Ticaret Kanunu hüküm
lerine uygun cılarak ve memurlugu-
muzdaki vesikalara dayanılarak 
I6.I2.20US tarihinde tacil edildiği 
ilan ulunur. 

Karar No: 2005/1 
Karar Tarihi: 22/11/2005 
Hazır Bulunanlar: Serhat lıner 

Scrdır Imcr Sonnur İma 

Sırtçı Hissedarları Bugün Şirket 
Merkezinde toplanarak aşağıda 
yazılı hususları ittifakla karar altına 
almışla rılıt: 

I-I Sirkelin mevcut 500,00 YTL. 
ulan sctııuycst amaç ve konu ile il
gili faaliyetine kail gelmediğinden 
bu i)!cmleriıı yürîilltlntcsinde 
yetersiz kaldıgından.yııkanda aözU 
edilen 50Oİ0O YTL aermayenin de 
lamamı ödenmiş olduğundan, şir
ket ana sözleşmesinin sermaye ile 
ilgili 6. müddetinin Udil edilerek 
500,00 YTL. olan sermayenin 
WO0,0O Y T I . artırılarak 
50.000,00 YTL (ellibiııycnitürkli-
nısı) na çıkarılmalına, 

2-)Aııa »lzlcsmcnin sermaye ile 
ilgili o.mandesinin yeni şekli ile 
algıda belirtilim şekilde olusması-
nn ittifakla karar verilmiştir. 

Yeni Sekil ijırVetln Sermayesi 
Madde M : 

Sirkelin sermayesi 50.(100,00 
YTL(cllibinycnilürklirası)'dır.Bü 
sermayenin; 

20.000,00 VTL'si Snımur Imcr 
15.000,00 YTL'si Serdar lıner 
15,0011.00 YTL'siScrhal Imcr -

tarafından muvazudaıı ari olarak 
tamamen taahhüt edilınişlir.öııceki 
sermayenin lamamı ödenmiştir. Gtı 
defa arlıırılunnakdi scmuıyenin İM 
ü tescil tarihinden itibaren en gee 3 
ay içimle kulanı ise J070M2006 tar
ihimle ödenecektir.Sermaye taah-
htlı İttirelim ortaklar kurulunun abı-
eajı kararlar dairesinde ve tüm ur- ' 
takların yazılı olurları ılınmak 
Kürdiyle belinilen tarihten ünce is-. 
tenehilir.Hıı huıusıaki ilanlar »na 
sözleşmenin ilan maddesi uyarınca, 
yapılır . 

Ortak. 
. Serdar tııter intta 

Otlak 
Serhat Inu-r imza 
Ortak 
Sonnur lıner imza 

(5,'A)(I9/5I«53İ) 

İstanbul Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Sicil Numarası: 3 M « Î -
.«7004 

Ticaret Unvanı: 
Y I L M A / L A İ İ C G M K C K 

MÜŞAVİRLlft l Ll.MİTHD 
ŞİKKKTİ 

Ticari Merkezi: Isunhııl 
Kadıkûy lııûnû Mlı.Katlal 
t d Nll.43 U.3- 4 

Ticri Merkezi ile sicil numarası 
ve unvanı yukanda yazılı bulunan 
Sirkelin Beyoğlu 4.Nolerliginden 
13.12.2005 tarih 53330 sayı ile on
aylı ortaklar kurulu kararının tescil 
ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm
lerine uygun olarak ve mcnıurlugu-
muzdaki vesikalara dayanılarak 
16.12.2005 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 

Karar No: 18 
Karar Tarihi: 30709/2005 
Katılanlar: Eşref Alhan, İrfan 

Kumcu , İbrahim Aydın 
Oündcnı Sermaye Artışı Hk. • 

Karar 

Şirket Hissedarları Şirket 
Merkezine toplanarak aşağıdaki 
Hususları karar altına almıştır. 

1 • Şirket sermayesi 50.000.00.-
YTL (Elli Bin Yeni Tilrk lirası) ' 
na çıkarılmasına ve bu husus da 
Anı sözteşıncııin 7 ncı Maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesine. 

Yeni Şekil 
Madde 7 

Sirkelin sermayesi 50.000.00.-
YTL (lilll Oin Yeni Tflrk lirası)' 
ndan ibarciıir. Bundan; 

25.000.00,-(Yinnİbcş Bin Yeni . 
Tûık Lırası).)rfon Ktımcıı 

22.50O,0O.-(Yirmiikibin Bcşyiz 
Yeni Tliık Lirası) Ksrcf Alhan 

2.5OO.00.-(ikibin Beşyilz Yeni 
Türk Lirası) İbrahim Aydın 

tarafından muvazaadan ari 
olarak tamamen taahhüt edilmiştir. 
Eski sermayenin "tamamı Öden
miştir. Bu defa antınlnn nakdi ter' 
mayenin l/4'0' udi] tasarısının 
tescil tarihinden itibaren en geç üç 
ay içinde, kalan 3/4 '0 ise en geç 
JO/09/200H tarilıiıldc ödenecektir. 
Bu husustaki ilanlar ana. sû-' 
zleşınedcki ilan maddesi uyarınca 
yapılır. 

Ljıcf Alhan i m a 
İrfan Kumcu imza, 
İbrahim Aydın imza 

(5/AXIO/5la782) 

İstanbul Ticaret' Sicili 
Memurluğundan 

Sicil Numarası: 411 OM -
35*«70 

Ticaret Unvanı: 
SENTEZ SERBEST 

MUHASEBECİLİK MALİ 
MÜŞAVİRLİKLİMİTE!) 

ŞİRKETİ 

Tkari Merkeıl: İstanbul Şişli 
Sııacevizler Cad. Esen Sok, No. 3 
L>.5 

Ticari Merkezi ile sicil numarası 
ve ünvuııı yukarıda yazılı bulunan 
Şirketin Beyoğlu lO.Nulcrltgindoı 
15.12.2005 larih 41650 sayı 1le on
aylı ortaklar kurulu kararının tescil 
ve iluııı islenmiş olmakla, 6762 
s.ıyılı Tlırk Ticaıet Kanunu hüküm
lerine tiydim olmak ve ıncımırlugu-
mu/.diiki" vesikalara .Javjnıhırak 
İt. 1:711li1. uırihiııde lese'l edildiği 

Senlea Serbest Mutasıbedllk 
Mail Müşavirlik LİMİred Şirketi 

Karar No. 2005/001 
Karar Tarihi: 12.12.2005 
Tupluııııya Katılanlar: Musufa 

Kınatı, Hasan Gûraoy' 

Şirket ortaklan şirket 
merkezinde toplanarak aşağıdaki 
hususu karar allına almışlardır, 

1) 3.000,00.-YTL, liradan ibaret 
bulunan' .şirket sermayesini 
'l0 00O.O0,.YfL çıkartılmasına ve 
Şirket ana sözleşmesinin Sermaye 
başlıklı â.maddcsinin aşağıda belir
tildiği gibi tadil edilmesine: 

Yeni Şekil 
Sermaye: Madde-6: 

Şirketin sermayesi 10.000 00-
YTL (On bin Yeni Tfirk Lirası) 
•dır. 

Bu sermaye; 
6.000,00-YTL sı Mustafa Kı-

nacı 
4.000,00,-YTL sı Hasan Oürsoy 

tarafından muvazaadan ari 
olarak ve tamamen taahhüt 
edilmiştir. Eski sermayenin tamamı 
ödenmiştir. 

Bu defa arlıırılan nakdi sor-
mıyontn 1/4 'ti tescili tarihinden 
itibaren en geç üç ay içerisinde 
Kalanı ise 31.07.2007 tarihinde 
Ödenecektir. 

Bu husustaki ilanlar u n sözleş
menin ilan maddesi uyarınca 
yapılır. 

Sermaye taahhüt borçları Ortak
lar Kurulu'nun alacağı kararlar 
dairesinde ve tüm Ortakların Yazılı 
olurlar alınmak suretiyle, belirtilen 
tarihten Önce istenebilir. 

2) Şirket müdürü Nedim Tczcmı 
in görevine son verilmesine. 

3) Şirket ınûdurû Mustafa Kınacı 
mıı Şirketi şirket kaşesi ftnvuuj al-

. lında alacağı münferit imzası ile 
her husustan tek başına ternail ve 
ilzam clrncsınc. 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 

Mustafa Kulacı imza 
Hasan Giirsoy imza 

(5/A)(lWSI8l!l8) 

İstanbul Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Sicil Numarası: 296766 -
244348 

Ticaret [Invını: 
DİŞ SAĞLIK HİZMETLERİ 
VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

Ticari Merkezi: İstanbul, Şişli 
Valikonağı Cad. rrf.Dr M.Kutey 
(Poyracık) Sk.ljkcnd.Ap.)J.53 D5 

Ticuri Merkezi ile sicil numarası 
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan 
Şirketin Beyoğlu 17.Notcrliginden 
14 12.2005 tallı 30218 sayı ile on-
ııylı uıtaklar kurulu kararının ıcseil 
ve ilanı islenmiş olmakla, 6762 
sayılı Türk Tıcarcl Kanunu hüküm-

i r Di l ÇURÎ 

Icrine uygun olorak ve memurluğu-
muzdaki vesikalara dayanıltırak 
I (S. 12.2005 ur i hinde icıcii edildiği 
t1«n olunur. 

Karar Numurası: M05/0I 
K a m Tarihi: 24 Aralık 200Î 

Şirket ortakları Sirkat 
merkezinde toplanarak şirketin ser
mayesinin 5.000,00- Yetıı Türk li
rasına çık »rtı İmajı için tırkcl ana 
sfizleşmesinin 6.ncı maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesine 
oy biritgi ile kam verilmisıir. 

Yeni Metin 

Madde 6: • 

Sirkelin sermayesi 5.000100-
YTL utup 200 hisseye ayrılmıştır. 
5000.00.- (Bcsbİn) YTL dir. 
Bunun 

190 hisseye isabet eden 
4.750,00.- Türk Uran Mehmet 
Sinan Solcy 

tO hisseye isabet eden 250,00.-
Törk Lirası Gülsen Ej;cli 

tarafından muvazaadan iri 
olarak laroamen taahhttt edilmiştir 
Eski t emayen in tamamı Öden-
mistir. Bu defa artttnlaıı 4.500.00-
(DörtbiııUcşyûz) Yeni Türle Liralık 
nakdi sermayenin 1/4 û ıcseil tari
hînden itibaren en yeç öç ly-içİııde 
kalanı ise 3 W12/2006 tarihinde 
6deitecekitr. Bu husus da ki ilantu 
ana Kuzlesmeıun ilıut maddesi 
uyarınca yanılır. 

Ortak 
Mehmet Sİıtarı Soley iniz» 

Ortak 
Gülacn Cgeli imza 

(5/AKI9/5IHS77) 

I sı an bul Tkaret Sicili 
.Meuıarlu^undau 

S k i l Numarası: 5SU472 -
5 6 Q O M 

Ticaret Gnvaıı: 
UÖÇ- TUK TUUİZM 

YATIRIM VE TİCARKT 
ANONİM ŞİRKET İ 

Tkar i Merkezi: İstanbul Ucşik-' 
tas Gayrettepe Yıldız Pusta Cad. 
Dcdeman Ticaret Merkezi No.52 
K»t.7 

Ticari Merkezi İle sicil mııturASt 
ve Unvanı yukarıda yazılı bulunan 
Şirketin 14 12.2005 muhli 
olağandım genel kural kırarının 
tescil ve ilanı, «uy cetvelinin ilanı 
İstenmiş olmaktı. 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine uy
gun olarak ve mermjrlugumuzdaki 
vesikalar* dayanılarak lfVl22005 
tarihinde ıcseil edildiği İlan ulunur. 

GÖc-T«r Turizm Yattnm Ve 
Tkaret Anonim Şirket I" nlrt 
Ûlatanthtu Genel Toplantı Tu
tanağı 

Nu:52 Kut.7 Gayrcilcpc/luunbul 
adresinde Sanayi ve Ticaret BnVnn-
hgı, Sanayi ve Ticaret Muıiür-
UiBÜ'ı.ün 13712/2005 tarih ve 
69742 sayılı yazılarıyla 
yürcvlcndirilcıı Bakanlık Knımİscri 
Sayın: l>ıl Kav&aoghı yözelimınde 
yapılmıştır. 

Taplamtnııı TÛrk Ticaret Ka
nunu 370 inci maddesine göre 
yapılmasına, artakl«nn herhangi 
bir İmajlarının olmadığı an
laşıldığından toplantı açılmışı ir 

Hazinin . ceıvclinin 
tetkikinde».firketİn tuplam 
117.000.000.000.-TLIık aennaye-
sine tekabül eden 117.000 adcı 
hissenin asulcicn toplantıda temsil 

' edildiğinin ve böylece gerek kainin 
ve gerek t>c ana sözleşmede 
Öngörülen asgari toplantı nisabının • 
mevcut olduğunun anta ı̂lmaüi Öz
erine tuplatıtı İbrahim Cilıcm 
Azbay larafından açılarak gün
demin güriî fdmcsİnc gcvilmi^ir. 

Madde 1- Divnn naskanlı]Jına 
İbrahim Othcm öırbay Oy Toplama 
Meınuıiufiu'ııa Hrol Da£ ve Kaıi-
pljge'de Gftrel -Özkayı'nın 
scv'ituKİCTİnc uybiıiiji ile karat 
verildi. 

Madde 2- Genci kurul tu
tamaklarının İmzalanması için Di
van (ıcydinc yetki verilmesine oy
birliği ile kurar verildi. 

Madde .V Şirketimiz Ser
mayesinin I5.300,0tt0..(0n Bas 
Milyon Üt Yüz Bin) YTUstruı 
ctkiirılmusitm ve yirkeı ona s&-
zleşınesinin Sermaye ve Misse 
Senetlerinin Ncv'i ile ilgili f* ncı 
miKldcüiııın Türle Tjçarci Kanunu 
Hükümlerine'' uygun olarak 
defi içi irilme si İçin Yönetim kuru
lunca hamlanıp genci kurulun 
tasvibine sunulun ve ekte takdim 
edilen tadil tiisunsıniıi aynen kabul 
CtlilıiK*iıK oybirliği ite karar Veril-
di. 

ToplnmırJjı t#rÜ$İ!lecck bnsk« 
bir husu^ bulu<mia>da£ind3n lophn-

Sdniiyi ve Ticaret 
Hakimliyi Komiseri 
Işıl Knv&aoglu imz.ı 

Divan lioşkam 
İbrahim lilhcm 0/J»y İmza 

Oy Tojıljıno Memuru 
F.ru) Dag İm/ü 

Katip 
(îürcl Okkaya imza 

Gö\-T«r Turizm Yatırım Vr 
Tkaret Anonim Şirketi Tadil 
Tasarın 

t i k i Şekil 
Sermaye Ve Hine SenetIrrlain 

Nevi 
Madde <i-

Şirkctin sermuyesi 
||7.OOO{KK)0OO,-(V0z On Yedi 
Milyar) TL.dır. Bu sermaye her biri 

^JOO.000.- (Uir Milyon! Tl . . 
kTyîn^ndc 117.000 hisseye 

.$r ıhnr}ty Bu hisseler 
' 57.33a<WJ(lH)MGIIi VeJİ Milyar 
^Üç YljtTjJtuz. Milyon) TL. 

^ r p & m ı ı I t l l l - Sayfatıkı) T 

"Gfıv-Tur Turizm YalıVlr^'T^' 
Ticaret Anonim Jpfcajfi off l ' 
Olafilıdsıı'ı GcııcUXurujF Vr^hMct' 
tısı. U/lîögJfS "»(arı'nindej 
jaal.OMO'da. VılJı/ Pusta Ç İ J İ ^ ^ 
si. Dcılcmarı.ÎTaBinrl N W « İ ' 
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(Dnşlıırnli 1010. Sayfuıla) 
kıymetindi' 57.310 hisselik bölümü 
A grubu ııum» yazılı. 
2K.07I 000(XI0.-(Yiııni Sekiz Mil-
ynr Yırımı» Hır Milyon) Tl., 
kıymetinde 2K.Ü71 hisselik bölimıii 
B grubu n«m» »mıh, 
2lt.07l.0O0.OOO-(Yirmi Sekiz Mil-
ynr Yetmiş Bir Milyon) Tl., 
kıymetinde 28 071 hisarlık bolümü 
(.' grubu nama yfl7ilı, 
2.35S.OOO.OOO.-(iki Milyar Ov Yüz 
FJli Sekiz Milyon) TL. kıymetinde 
2.35» hisselik bblömıl D trubu na-
nıu yazılı. I 170 000 ()O0.-(Hir Mil
yar' Yiız Yclmıs Milyon) TL. 
kıymetinde 1.170 hisselik bolümü 
H grubu nam* yazılı olmak üzere 
beş gruba ayrılmıştır. A grubu 
hisselerin 36.270 «dedi oruktordun 
Mırslaia Güçen'e ve 21 fX>0 ndedi 
ise Göçay İnşaat Taahhüt ve 
Ticaret A.Ş.nc. 28.071 adetlik U 
gnıbu hisselerin Umumi Ilanıdi 
Goccn'c. 28.071 adetlik C «robu 
hisselerinin tamamı Naile Göçen 
Çukurova'yı. 2.358 adcılık D 
urunu hisselerinden I.IB8 adedi 
Mehmet Nuri Güvene ve 1.170 
adcılık kısmı Mchıncı Güçen'e. 
1.170 adetlik G grubu hisselerin 
tamamı da İbrahim fitlıcın övıbay'a 
tahsis edilmiştir. 

Şirketin bundun önceki 
78.000.000 OÜO.-TI. tutarındaki 
sermayeyi hısscdarlur tarafından 
tamamen Ödenmiştir. Hu defa 
anırılan 39.000.imo.OM-TL.lik 
sermaye boTliınilııiin ramıımı 
hisscılurlnr (ararından nakden 
ödenmek üzere muvazaadan ari 
olaruk taahhüt edilmiştir. Arlınlun 
şirket sermayesinin l/4'ii tezyidin 
tescil tarihinden itibaren en geç üç 
ay içerisinde ve kalanın ise; 
9.750 OOO.OOO Lirası 25.08.1997 
tarihinde. 9.750.000 000 Lirası 
25.06.1998 tarihimle, 
9.750.000.000 Lirası 25.04.1999 
tarihinde tsdcncccklir.. Sermaye 
taahhüt borçlun yOnetim kumlunun 
alacağı kururlar dairesinde ve liim 
uruıklıırın yazılı olurları alınmak 
sureliyle belirtilen tarihlerden imce 
islenebilir. Hu husustaki iranlın- ana 
sözleşmenin ilan maddesi ııyıırıııca 
yapılırSemuyeııin innuıını Öden
medikçe hisse senedi çıkarılamaz. 
Yönetim Kurulu hisse senetlerini 
ihtiyaca göre birden fazla |iayı tem
sil eden kupürler huliııdc bnstır-
mnya yetkilidir. 

Yeni Setli 
Sermaye Ve Hbse Senetlerinin 

Nevi 
Madde 4-

Şirketin sermayesi her bîri I.OO.-
(Bir) YTL.nomınal dejerde 
7.497.1100 adedi A . Grubu, 
3.670.823 adedi B Grubu. 
3 670.823 »dedi C Grubu. 308.354 

• adedi D Grubu ve 153 000 adedi de 
E Gnıbu utmak üzere 15.300.0OO 
(On Beş Milyon Ov Yiız bin) adet 
hisseye bölünmüş 15.300.um-(On 
Beş Milyon Üç Yüz «in) YTL. 
sidir. 

,7.497.000 adcı A Grubu 
hisselerin lamamı Mustafa 
Göcen'c, 

J.670.821 adet I I Grubu 
hisselerin lamamı linindi Göçen'e, 

3.670.823 »del C Grubu 
hisselerinin lamamı Naile Göçen 
Çukurova' ya. 

.108.354 adcı D Grubu 
lıisselerinılen; 

155.354 adedi Mehmet Nuri 
Goçcn'c ve 

153.000 adedi de Mchmcl 
Güçcn'c ve 

It.inOO adetlik i! Grubu 
hisselerin tamamıda İbrahim 
üttıcm özhay'a tahsis edilmiştir. 

Dundan önceki sermayeyi teşkil 
eden 117 000 000 000.-
TL( 117,000.-YTL) nın tamıımı 
ödenmişi ir. 

Bu defa arttırılmasına karar ver
ilen 15,183,000X011 Rcş Milyon 
Yüz Seksen Üç Bin)YTI.. sının; 

a) I5 . I44 .450 , .12 . -YTL.S I Vergi 
Usul Kımıuıu'mın geçici 2 î/g mad
desi hükümlerine göre Sermaye 
Düzeltmesi Olumlu Farkının Scr-
maye'ye ıhıvcsi sureliyle karşılan
mıştır. 

b) 3K.549.01t.-YTL.si şirket ur
lukları tarafından, muvazaadan ari 
olaruk tamamen ve »ukden taahhüt 
edilmiş ve laalıhüt tutarlarının 
L/4'tt tescil tarihinden itibaren en 
geç üç ay içinde, kalımı ise öç yıl 
içinde ödenecektir. 

Sermaye Düzeltmesi sunucu 
oluşan olumlu farklar 
YMM.292/158-30 sayılı ve 
06/10/2005 tarihli Yeminli Mali 
Müşavir Raporu ile tespit 

Sermaye taahhüt borçları yöne
lim kurulunun alucağı kurarlar 
dairesinde ve tüm urlukların yazdı 
olurları alınmak sureti ile belirtilen 
luriblen önce islenebilir 

Bu husustaki, ilanlar ana sözleş
menin ilan maddesi uyarınca 
yapılır. 

Sermayenin lamamı öden
medikçe hisse senedi çıkarılamaz. 
Yönetim Kurulu hisse senetlerini 
ıhıiyııen göre birden fazla payı tem
sil eden kupürler halinde buslır-
mnyn yetkilidir. 

Y6nclim Kumlu 

Sanayi Ve Ticaret 
Hakanlığı Komiseri 
Isıl Kavsnoğlu imza 

Divan Masktım 
İbrahim Edıcııı Ö/bay iı 

Oy Toplama Memuru 
Cıul Dag imza 

Katip 
Gürel özk'ayn imza 

Şirketin Unvanı: GBç-Tlır Tur
izm Yatırım Ve Ticaret Anuııim 
Şirketi 

Şirketin Adresi: Yıldız, fosta 
Caddesi, Dedcman Ticaret Merkezi 
No.52 Kal.7 Gzyrclıcoc/lstunhıtl. 

Ticaret Sicil Memurluğu: İstan
bul 558472-506054 

Önceki . Sermayesi: 
II7.UO()WI1)(KIO.-TL 

Şimdiki Scrmnvcsl: 15.30O.0O0 -
YTL 

Genel Kurul Tarihi: 14.12.2(105 

Sermnyc Artırımına Işlıııık fiden 
Tay Sahiplerinin 

Adı Soyadı/Unvanı Mustafa 
Gücen 

Arttırıra öncesi l'ay Miktarı 
TL 57 330.000.000 

Arıtırım Sunrası fay Miktarı 
YTL7497O00 

Sermaye Düzeltmesi Olumlu 
Farkları YTL.7.420.780.66 

Anlımda Taahhüt Gttigi Pay 
•Miktarı YTL.18.889,34 

Anlımda ödemeyi Yaptığı Ban
ka Hesap No: -

Adı Soyadı/Unvanı Haindi 
üöçen 

Arıtırım Öncesi Fay Miktarı 
TL.28.071.000,000 

Arıtırım Sonrası Tay Miktarı 
Yıl .1.670.821 

Sermaye Düzeltmesi Olumlu 
Farkları YTL3.633.503,12 

Arıtımda Taahhüt Elliği Fay 
Mikron YTI. 9.248.88 

Ardımda ödemeyi Ynptığı Han-
ka Hesap No: -

Adı Soyadı/Unvanı Naile Göçen 
Çukurova 

Artlırıııı Öncesi l'ay Miktarı 
T1..28.07I.000.000 

Amirim Sonrası l'ay Miklaıı 
Ytl.3.670.823 

Sermaye Düzeltmesi Olumlu 
Farkları YTL.3.633.503.12 

Anıtında Taahhüt Elliği l'ay 
Miktarı YTL.9.248.88 

Arttımdu ödemeyi Yuptıyı Han-
ka Hesap No: -

Adı Soyadı/Unvanı Mehmet 
Nuri Göçen 
. Arıtırım öncesi l'ay Miktarı 
TLI.lK8.000.OtKI 

Anlının Sonrası Pay Mikları 
Yıl. 155.354 

Sermaye Düzeltmesi Olumlu 
Farkları YTL. 153.774.42 

Arıtımda Taahhüt Eniği Pay 
Mikıan YTL 391.58 

Anlımda ödemeyi Yaptığı Ban
ka Hesap No:-

Adı Soyadı/Unvanı Mehmet 
Gücen 

Amirim Öncesi Pay Miktar! 
TUl.l70.0Otl.00U 

Arıtırım Sonrası Puy Mikıan 
Ytl.153.000 

Sermâye Düzeltmesi Olumlu 
Farklan YTL. 151.444.50 

Arıtımda Taahhüt Ettiği Pay 
Miktarı YTL.385,50 

Ahumda Ödemeyi Yaplıgı Ban
ka Hesap No:.-

Adı Soyadı/Unvanı İbrahim 
Ellif m özbay 

Artltrım Öncesi Pay Miktarı 
TL. I I 70.000.000 

Arıtırını Sonrası Pay Miktarı 
Ytl. 153.000 

Sermaye Düzeltmesi Olumhı 
Farkları YTL. 151.444,50 

Arıtımda Taahhüt f-lliği Pay 
Miktarı YTL.385,50 

Anlımda ödemeyi Yaptığı Ban
ka HcsHp No: -

Toplam 
Arıtırım öncesi l'ay Miktarı 

TL. 117.000.000 000 
Arıtırım Sonrası Pay Miktarı 

YtM5.3OO.00O 
ı Sermaye Düzeltmesi Olumlu 
Faıklun YTL.I5.144.450.32 

Arıtımda Taahhüt Fttigi Pı 
Miktarı YTL.38.549.68 

Anlımda Ödemeyi Yaplıgı Haı 
ka Hesap No; -

Yukarıdaki Bilgilcı 
loğunu Taslik Fdcriz 

Doğru-

lltanbul Ticarrl Sicili 
Memurluğundan 

Sicil Numır.aı: 478797 -
42637» 

Ticaret Unvanı: 
MERKEZ GAZE1Ü DERGİ 

BASIM YAYINCILIK: SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM 

ŞİKKETİ 

Ticari Merkezi: İstanbul Beşik
taş Uarbaros Bulvarı Cam Han 
No.l25Knt.5 

Ticari Merkezi ile 
ve unvanı yukanıl» yazılı buhııuuı 
Şirketin I5.I2.2O05 lunhli 
olağanıisıu genel kurul kararının 
tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı 
istenmiş olmakla, 6762 snyılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine uy
gun alarak ve mcmıırlufc'lımuzdaki 
vesikalara dayanılarak 16 12.2005 
larihindc tescil edildiği ilan olunur. 

Merkez Gazele Dergi Basını 
Yayıncılık Sanayi Ve T i ran ı 
A.S. 15/12/2005 Tarihli 
OlafanuttU Genel Kurut Toplan
tı Tutanağı 

Merkez Gazete Derci Basım 
Yayıncılık Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'nm Olağanüstü Genel Kımıl 
Toplantısı 15/12/2005 tarihinde, 
suııt; MOO'da. şirket merkez 
adresinde. Sanayi ve Tieaıel 
Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve 
Ticaret Müdiirlüğü'nün 
H/12/2005 ınrilı ve 70168 sayılı 
yazılarıyla görevlendirilen Bnkjuı-
l,k Komiseri Sayın Aysun Hafı-
zoşllu ]jOzetinıiıule yapılnvştır. 

IİA7İlun eeıvcliııin tetkikinden, 
Vİrkcıin toplam 19 500.000- (Oıı-
dokuzmilytaıbeşyiizbin Yeni Türk 
Lirası) YTL. tulıırındııki sermaye
sine tekabül eden 19.500.000 adet 
hissenin tamamının loplanlıda tem
sil edildiğinin ve boylcce-gcı-ck ka. 
nun gerekse ann sözleşmede 
ün^örillen asgari toplunu nisabının 
mevcut olduğu ve loplunlıya hiç bir 
onngın itiraz cımctligi anlaşılması 
ilzcriac. Türk Ticaret Kftnunu'mın 
370'inci maddesi uyarınca, Hukım-
lrk Komiseri'nin de tmıvarnkatıylıt 
yiindem maddelerinin müzakere
sine başlanmıştır. • 

1- Divan Daskunlıgı'na Sn. Naci 
Övünç, Oy Toplayıcılığıma Sn. 
Fercan Aykutlu ve Kalipligi'nc Sn. 
Battal Yörilk'un scçimıclerine oy-
birliji ile karar verildi. 

2- Genel Kuntl Toplantı Tıı-
itmujı'nııı Divan Heyeti üyeleri 
tarafından imzalanması hususunda 
Divan Heycti'nc yetki verilmesine 
oybirliği ile karar verildi. . 

3- Merkez FlııBün Gazetecilik 
Sanayi va Ticaret A.Ş, 
mud.451 ve KVK 37 ila , 3 $ % ^ 
nıııddelcri uyarınca gcrçolUcşlirilch^-
bırfesme sonucunda ^/rketimızc 

tasfıyesiz infisah yoluylu katılması 
sclıcbıyle. sirkel ana sözleşmesinin 
6. maddesinin iadil metni uyanına 
ve aşağıdaki şekilde değiştirilme
sine ve böylece şirket sermayesinin 
19 500.000..YTLdeıı 36.300.000.-
YTL'sına çıkarılmasına oybir
liğiyle karar verildi. 

Yeni Metin 
Sermaye Maıldr:6 

Sirkelin Sermayesi 36.J00.OOO.-
YTt.(0lıızaltımilyun(içyüzbın) 
Yeni Tfırk Lirasıdır. Bu sermaye 
her biri I-Y'IL (Bir) Yeni Tüı* Li
rası dejcrimle 36.300.000 
(Otuzaitımılyonüçyilzbinl ııdct 
paya oynlmtşlır. 

Sııkcliıı I9.50O.OOO.-YTL (ün-
doknzmilynnbesyüzbin) Yeni Türk 
Lirası ulan önceki sermayesinin 
turnamı hıssrdurlurea ianhhüledilip 
nakden ödenmiştir, üu kerre 
yapılan sennayc tezyidi ile. lamamı 
ödenmiş 16.800.000.- YTL (On-
allımityımıckizytlzhin)Yeni Türk 
Lirıısı'ndan ıbarcl Sirkcl ser
mayesi, sirkelimizin T IK 451 ve 
KVK 37 ve 39 maddeleri 
gerekince devir alma sureliyle bir
leşme neticesinde aktif ve pasi-
llcriylc bir kül halinde deviı aldığı, 
İstanbul 5. Asliye Ticarel 
Mahkcmcsi'niıı 2005/1107 D.İs 
esas nunıarull dıısynsı tahtında 
yupılnn bilirkişi incelcnıesine il
işkin 05.12.2005 tnrilıii bilirkişi ra
poruna istinaden ûzvarltğı 
II.838.740.55.YTL, kayıtlı ser
mayesi 24 000.000.-YTI. olan. İs
tanbul Ticaret Sicil Memurluyu'na 
54422M9I8U3 sicil mimarisi ile 
kayıtlı 

Merkez Humin Gazcıccilik 
Sanayi ve Ticaret A.S.'nin kayıtlı 
esas sermayesinin, karşılıklı işti
rakler tutarı dışındaki kısmının, 
sermayeye kalbi sureliyle laınamcn 
ödenmiştir. 

Hisse senetlerinin tnmıımı nama 
yazılı olarak çıkarılmıştır. .Ser
mayenin lamamı ödenmedikçe 
hamiline yazılı hisse senetli 
çıkartılamaz. 

4-.rlülfıtı gündem maddelerinin 
müzakere edilerek karara bagLuı-
musındun sonra söz alan Divan 
Başkanı, alınan kurariurın Sirke
limize yarar getirmesini dileyerek 
hazmına teşekkür cımiş ve toplan
tıyı biıirmifrîır. 

Sanayi ve Ticaret 
Uukanlığ] Komiseri 
Aysun Hafızoglu imza 

Divan Başkam 
Naci övünç imza 

Oy Tuplama Memuru 
Fercan Aykutlu iniz» 
Katip 
Bnmıl Yöriik İmza 

Şirketin Unvanı Merkez Guzeıc 
Dcrıji Basım Yayıncılık Sanayi Ve 
Tienrct A.Ş. 

Şirketin Adresi Barbaros Bıılvan 
Nu:25 K:5 Ikşiklas/lsluııbul 

Ticaret Sicili Mcımtrluğıı/No Is-
Ticaret Sicili Memurluyu 

ınoVskuzıııiiyı̂  

[ $ £ * V l * v $ 9 * 1^12- Şayiada] 
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(Başarılı 4 4 2 . Sayfada) 
) dır. Bu eormayc Her biri 
25.0O0.0O0.- TL kıymetinde 200 
payı lynlnuctv. 

A. 190 payı karşılık o l u 
4.7S0.uOOM».-TL Maksut 
Demirel 

B. 10 paya. ktr»ılik u l u 
2S0.000.0O0.-TL Necla Aylruthıg 
sekliode muvazaadan mi olarak ve 
tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket 
ı srnıycaUıı 1/ 4 'd tescil tarihin
den itibaren en geç Uç ey içinde 
k ı l ı » 31 Arık* 2 0 0 ] Tarihim»] 
Ödenecektir. Bu husustaki ilanlar 
ana sözleşmenin Usu maddesi 
uyanaea yapılır. 

Slrkett AH ilanlar ı 
MaeVb-Ti ' 

Şirkete alı Hanlar TTK' m 
37.ıuaddcıl bükümleri rnab&ız 
kalmak ealtı ile şirket tnerkeriaiıı 
bulunduğu yerde en az bir gazete 
ile asgari yedi gün ünce yapılır., 

Şirketle İ d e m i i ' . 
M a d e V I ; -

Şirketin öderi ve auanieielcri 
lirket ortaklar kurulunca seçilecek 
Ur veya birkaç mfldur ile veya 
Oltandan atanacak nriknV tanfav 
denyMrrotur. 

İlk oo yıl İçin lirket otuklarav 
d u 1768 sokak No J2/I Karsıya* 
ka-tzmlr adreaiade mukim sirkat 
ortağı Maktul Dcmirel mMrk 
ölerek ataımııaur» 

Şirketi müdürler ıcroea eder. Sir
keli U n a edecek imzıdar ortaklar 
kurula tamundan tespit teacil ve 
ilan olunur. 

İlk o» yıl için nudOrllge atanan 
Maktul Demirci airket Unvanı al
tında koyacağı imzasıyla eirkctl 
münferiden temsil ve ilzama yetkili 
kılınmıştır. 

Müdürlerin Drgltnrll ıotsl: 
M a d d e - U : -

Mfidutler lirken» odcraıül ıcr-
meyetinie yansından fazlasını 
teniail eden ortaklann karen ile 
cfejirnrebuirler. T T K . 161. 162 
ve M3. Maddeleri trıeUbzdur. 

Şirktim Hesap Yıh. 

$irkciin hesap yılı Ocak ayının 
birinci gunû baalar ve Aralık ayutm 
3l.gunû tona erer. Ancak ilk bos»» 
yılı teacil r e ilan tarihinden baslar 
areuk eyvnfl seouacu gûnu son bu
lur. . . , 

eCaraa Dagrııtaı; 
M a d o V l l : - .. , . .. 

Şirketin safi kan yapılmış her 
rarlO ausraflariB çdcanlmatından 
sonra kalan nuVtareUr, Safi İcardan 
her aene evvela V,5 ihtiyat akçesi 
ayrılır. -Kalanı pay sahiplerine 
Ödenmiş s o m a y ı , .. uzerittetNi 
dağıtılır. Damıtılması kararlaftıaken 
mikurdtn V.I0 aynlarık umumi 
yedek akçeye eklenir. 

TT1C' H K 46n.-'l •nii l ı ir t . 
hilL-fıınlm •n..hfur<l-.f >'• / ':•.' 

kısmının hisse sahiplerine ds|ttıl-
rnaM veya müstahdemlere dağıül-
nunu(ikrarjıiye)fibi kararlar şirket 
sermayesinin 3/5'ini tcuıail eden 
kar sahiplerinin karanım batlıdır. 

İhtiyat Afcaeslı 
M u M a - U ; . 

İhtiyat akçesi şirket ser
mayesinin %20 tine çıkıncaya 
kadar aynlır. Bn miklaan azalması 
halinde yeniden ihtiyat akçesi 
aynlrhaaına devam oturtur. Kanuni 
ve . ihtiyari yedek akçe ile kanon 
« a e mukavele h&kûmlerinc göre 
aynimin genken meblağ safi kar
dan tefrik edilmedikçe sJısedvUrt 
kar dağıtılmaz. 

Kanuni H«tane)er: 
M . d d t - 1 4 : -

B<t esas mukavelede mevcut ol
mayan hususlar, hakanda Türk 
Ticaret Kanunun «fflrumleri tatbik 
olunur. 

Daatga Varglelı 
Cecld Madde 

Şirket a&zlesmeıiodesı dojeyı 
tahakkuk edecek Damga Vergisi us 
ay içinde vergi dairesine ödenecek-

Ortak 
Necla AykutUıg İmza 

Ortak 
Maksut Demini İmza 

B A N K A L A R 

ÇORUM 

Çorum Ticaret 
Mıaatrmttından 

Skl l Ne: 3774 

Tfcarrl Oayını 
Y A K VE KREDİ BANKASI 

ANONİM ŞİRKETİ ÇORUM 
$ U B I S t 

Yukarıda sicil sayısı ve unvanı 
yazık bulunan bankanın Yönetim 
Kurulunun Beyoğlu 36. Nooailgkv 
den 31.12.2003 tarih v* 54091 u y ı 
ile teedikll, 27.IJ.2002 tarih ve 
S9/33-B (Oenel MOdflrtük) 41/33 
tayı île tasdikli karan İle , Çorum 
Şubesine nakledilen Ayfer Ell-
ıç ık' ı İkinci Derece imza yetkili 
verildiğini» 

, Yönetim Kurulum» Beyoğlu 
36,Nolerllg»Kİcn 0». 11.2002 tarih 

, v 4 - 4 3 5 4 1 t a y f tle tasdikli , 
07.11.2002 tarik ve 59/2T - B 
(Oenel Müdürlük) 4 l / 2 7 . t ı y u V 
.karart ile ^ Samsun ' Şuocsûe 
nakledilen tlfısml Akyol'lın Çorum 
Şuheıüldeki mevcut imıi c fyttk> 
Ulnin taldınldıguıın, . . . ' ' * ' ' ' 

; Yönetim' Kunıuınon Beyoğlu 
36.NotcıliJtelaı lfi.O6.2003, tarih 
,vo 23210 tayı İle 'tasdikli";' 
11.06.2003 tarih Ve SO/'l »-Ö (Genel 

Müdürlük) 42/18 sayılı kıran i le . 
Sivas Şubesine nakledilen Fcyie 
Demirr ' in ("rınım Şubesindeki 

Yönetire Kururunun Beyoğlu 36. 
Noterliğinden 24.O4.20O3 tarih ve 
IJM7 uyı ile tasdikli, 17.04.2003 
tarih »e60712-B (OenelMudurlsk) 
42/12 sayılı karan İle Çorum Şube
si Şef Yardımcın Murat Bfe'ye İk
inci derece' imza yetkisi ver-
ildiglnin, 

Yönetim Kumrunun Beyoğlu 
36.NoteTİiJirtden 2J.MJO03 tarih 
ve 32697 sayı ile tasdikli , 
21.01.2003 tarih ve 6<V27-B (Oenel 
Müdürlük) 4 1 0 7 tayın karan ile , 
Orhan ŞatanVyt Çorum Şubesi 
için Birinci Derece i m a yetkisi 
verildiğinin. 

Yönetim Kurulunun Beyoğlu 
16.Noterlitmdcn 05.05.2003 tarih 
ve 17301 sayı ile tasdikli , 
01.012003 tarih ve 60/14 (Oenel 
MfldorlOk) 42/14 sayın karan Hle , 
Çorum Şubesi adını İkinci Derece 
ianza yetkili Feyza Kmpu'uun 
evlenerek Demirer soyadı aktifinin. 

Yönetim - Kurulunu» • Btyogle 
IdNoterltJmd» 2I .0U0O3 tarih 
ve 33261 aayı ile taadikli, 
21.01.2003 tarih ve 60/27 (Genel 
Müdürlük) 42/27 sayılı kıran ile 
Ahmet Yalçın'm tflzlesmesiain 
sona ermesi nedeni De Çorum 
Şubesindeki mevcut imza yetk
ilinin kaldınldıiuun tescil ve ilanı 
ietcmsiı oldujundajı, memurhıju-
nnıza verilen evraka dayaDilarak ve 
Tttrk Ticaret Kımmo hOkumlarine 
«ygun olank 11 Arılık 2003 tari
hinde tescil edilditl ilan otunur. 

( ^ 3 0 / 4 7 7 5 6 1 ) 

Kırıkkale Ticaret Sldtl 
Memurluğundan 

Sicil Numarası t 30*7 
Kırıkkale 

Tkarat Cavını 
SINIrUJ SORUMLU 

AYBUKEN KONUT YAPI 
KOOPERATİFİ 

Kırıkkale İli kurtuluş. Mahallesi 
Do |u Caddesi 61 Nodı faaliyette 
bulunan yukındı Tıcsret unvanı ve 
sicil numarası yazılı kooperatif. 
ICmkkale 3. Noterliğim» 
2112.2003 tarih ve 12963 sayı Ue 
tasdikli, 26.06.2003 GOnO yapmı» 
olduğu ola{nn Genel Kurut 
Toplaott»da, Ömer LOrfB Yağcı. 
Naci Kocabey ve Musp Kurt' un 2 
yıl l .Jın. Yooetitn Kursta i ı S iryı-
liklerino seçildikleri, Yonerlm Kav 

truluıun 22.12.2003 gfin ve 04 
* faVyıH karınyla. Ömer LOtfB 

Yıtcı 'uı Yünctinı'Kuruhı Bsakan-
J<lına.Nad Kocabey' m Yönelir* 
Kurulu 2. Başkanlığını ve Mut» 

^SKuit-YUn MaU Sekreterliğe getir-
ildikleri ve Yönetim kurulur 
'üyelerinden herhangi ikisinin 
TOusterckeu'atacakUüı imzalan kox 
'operatifi ^lemtil v e Uzam edeceği^ 
ıberirtiİeıtk tesdl ve ilıru lalebiıkte 
bulunuldugundaft. ,'. keyfiyetin 
nıemurivcîimirdei:: roahfur rvralı 

Toplantı Tutanağı 

S.S. Aybüken konul yıpt kooper-
auTınin 2002 yılı olafan genel ku
rul toplanlısm yapmak Özere 
23/06/2003 tarihinde Saıl 14:00 de 
2 nolu Topkı konul alanı kooperatif 
inşaatındı Kırıkkale adresinde* 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tem
silcileri Azamet Buyuktıı ile Ali 
Bozdemir 'nl* gözetiminde 
toplanıldı, 

Cend Kurul tostatrana beılt-
nudaa önce yapılın kıcelemelerde: 

ı-Cenel Kurul Tcrlaıraıını slt 
gOndemi içenin dnvet mektuplannı 
koopcratıfo kayıtlı 21 ortaktın 21 
ortağa 207OS/20O3 tarihinde imza 
karşılığı tebliğ edildiği 

b-Yönetim Kurulunca 1163 
Sayılı Kooperatifler Kulununun 
26.Maddetmdokl »el iklere v» or
taklar kayıt defterindeki kayıtlara 
uygunluğu beyan edilip rmarb> 
oarak hazartanan .ve ertaklana hv 
oclemceine aunulan onsklar 1U-
tcaiod* kayıtlı 21 onaktan 11 or
tağın asaleten ve 6 ortağın 
vekalete* kadli İle toplam 17 or
tağın toplantıda hazar bulunduğu 
böylece toplantı İçin gerekli çoğun-
hıgun mevcut olduğu anlttılmıttnı. 

Caadaen Maddeleri -r. 

Madde I- Açılıl.yokltrel 
saygı durusu yapilrh. y O 

Madde 2 - Divan Heyetinin h 
IİM gc«tldi.Yqluaa aşari ortama 
«etlceıuıde, diye». bask«nlı«tnı 
O h i t Uhuj Jouipu|e Faruk Kolaa 
oybartigi ile »eclMüor. naneakihcrı 
saygı durusu yapıldı 

Madde 3- Yönetim Kurula 
faaliyet rapora, bilanço ve ttUr 
gider hesap cetveli tdjondo 
gorOameys açıldı sdz a l a n ^ o i r 
madıgmdın rapor v» W » p l a ? l v r r 
ayn oylamaya sunuldu ysptlan^pri 
oylama neticesinde rapor ve 
hesaplar ayn ayn oybirliği ile kab
ul edildi. 

Madde 4- Denetim kuruhl rapora 
okundu gMsmeye açıldı s i z alan 
olmadığından oylamaya 
yapılan isari oylama 
denetim kumlu raporu ofbirlifiı 
kabul edildi 

Madde 5-
oy blrliji ikvkabul edil 

Madde > Ûyo aidatlarkım t«xpi 
tine geçildi yapılan iaaı oyhuian 
neticedinda 2003 yılı S.ayıı 
{Temmua 2003 )I21.0» .000ITkf' 
lOi'mıncu ayındı (2003 Eyftll 1 
1,250.000.000 TL ödet O " » ^ 1 

rnuını oy birli|i Üt ks) r^rorUdl 
İiBoakibeaı ttlnüni tatHghVaanv 
jeye açıldı ast alan oaruJdı|ından 
"oytame; 
>Umaı 
joiriiii 
LDursua 
uafu ıdan 
cu huluı 
tırihiı 

gbedono cezası 
»«#>:«ı 
01*1/2^004 

Kiifi 'uignlıunhasıprı l ı^^.-—,, 
UTbftrirainvle'bc*iVoo1\jrıa»Wı«. 
Ltı. buMaıır ı ı : 'Vıklr.ıIlf.ayı'Sk 

uygulınmaaı âçin yrjnetim kuruluna 
yellet verilmesi önerildi tineri genel 
kurala sunuldu Öneri oy blrliji ile 
kabul edildi. Aynen Mına Kurt ve 
Dursun OUnogdu tanrından imzalı 
divan başkanlığına verilen 6>-
ergede kooperatifin havlu ve çevre 
düzenlenmeli yapıldıktan sonra 
hnvhı İçlerine her hangi bir ek in
t a n Otraj .Tandırlık kümes vs. glhl 
çevre gfjsnjıilınünft bozan herhangi 
bir Inasata izin vcriraıerneal yılnu! 
vonetim kururunun uygun g&rccegi 
tekilde ve uaulde intaau izin ver
ilmeli öneride bulunundu fiacri 
genel kurulca oy birliği ile kabul 

Madde 7- Yönetim kurulu ve 
denetim kurulu üyelerine verilecek 
Hakla huzur ve yollukların tespi
tine geçildi yapılan isari oylıma 
neticesinde I S/07/2003 tarihinden 
itibaren Yönetim kurulu başkaoınn 
aylık 75:000.000 TL 2.Baıkaut 
«ytık 50.000.000 T L Muhasip 6y-
eye 50,000.000 TL aylık net hakkı 
hıuur verihrıesine Denetim kuruhı 
Oyelerinlo her birine aylık 
IS.0O0.O00 TL hakkı huzur 6den-
meaİM oy birliği ik- karar verildi. 

Madde • - iki yıl Sure ilj 
Üm va Denetim 
yedek uytU "ŞU 

nkurVAudlf 
^tp^ntcı 

none-

»Idi 

IklerS 
N u l Ko-

_Muse Kurt yönetim kuha-
ycdelc uytiiklViDc 1-Faruk Ke

skin 2- Akif Şimıck 3- Hidayet l|ık 
IScnAtha kuruhı asil Oyelikterino I -
AJCadir Doğan 2- CaWı ırhujdane-' 
öze. kuruhı yedek ftyelikleı™ l-
H a t a A İ t i n i 2-bursuo Öündoğdu 
oybirliği ile leçUdUe. , 

Madda _<f- < 2pw) le»t l f in 
mahkcisu&<d\vBra ettiği hususu. 

Madde 10- Dilek ve temennil
erde a&c alın olmadıgındaı 
demin ton 11 Msddçşj 
panıf faaline 
başkanı 
23.06J 

Katip 
Faruk Keskin 

BakSlılıt Temılkrlerl 
^ j Û a r o e t Bfry8lttt| İmza 

1 Bozdomh- trnzn 

{WAX30/»966) 

S T A T Ü T A 0 t l X E R İ 

Ticaret 0 « v u l 

f |«^*YIWB^lM , 

' «d re l : Ü ü l v ı ' s t ^ OiTus : : 
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(Başaran 444.Sayrada> 
Artırım Sonra» Pey Miktarı 

(TL): I U.666.68ZOO0.OO0 
TutüM Bttiti Pay 

<TL)J9.66«.6«Z0<XI.OO0 

Adı Soyadı / OovaarTocaı Tur. 
Otet re*. Tlc. A-S. 

Artmm Öseesi Pay Miktarı 
<TL.);4-5OO.0OO. 000.000 

Artmm Sonrası Pay Maktan 
CTLW.430.OOODOO.000 

Taakaflı Etti|i Pay 
(TL):<.95O.OO0.0O0J00 

Adı Soyadı. / OnvaarJlniaa 

A n u t u önces i Pay Miktarı 
(TL).-«23_50O.OOO 

Artırım S e a n s ı Pay Miktarı 
CTL):74S_SOa.0OO 

TaakMM Brdii 'Pay 
<TL):321000.000 

Adı Soyadı / OnvaaKKaaaD Tay
yar Anca . 

Artsnm Önecaj Pay alıktan 
CTL):4Ü.ÎO0.0OO 

Ararım Sonra» Pay Miktar» 
(TL):745300 OOO . 

Taanhat BrtiH pay 
(TL)r3It 000.000 

Toplam 
Artmm Öncesi Pay MBdarı 

(TLI60.OOO.OOU.OOO.OOO 
Artırım Sonmer Pay Miktarı 

(TL): t M.OOO.DOO.OOO 000 
TanhtrU Bttıjl Pay 

(TL)^5.00OJO0.0Oa000 

Ovmal kal, T l c va Saa. A * 
Voaetinı Karnin Oydori 

S k > M» : M a n * . Merkaa 

Tlearvr Onveau 
özaıln TELCKOM 

ANONİM ŞİRKETİ 

AoVaa : Teni» Caddaai NMT/I 
Kavaki ıdm Ankara 

Yakanda ticaret alem numaran, 
favanı va adraai yacm ankete ait 
ssaiıdald trasusmrıe 29/13/2003 
tarihinde (tacil edildi»! Dan olunur. 

Toplantı Türâ : Otaman Oend 
Kurul Toptanbaı '""- -,v. 

Toplantı Tarihi : I «712/2003 
Topuna Yeti : Ş r t Â klorkarj 
Konu : Olejan C a d Kural 

Toplantısı. Oavâa Defjsüdiii , 
Aniaç/Koou Defiaikliii 

ibra: Edildi 
Ana Sözleşme TadtS : 2. Ve 3. 

Maddeler 
Tutanak Onayı : Ankara 13. NT 

23/12/2003 tarih 52442 solu 
yevmiye- ' 

Eski Unvanı - Ozdin 
TdrkoresMukasyea Taahhüt Sanayi 
Ve Ticaret Attonim Sirkati 

Ördin Telekemealkaerek 
TanhaOl Sanayi V s Ticaret 
Ananlm Şirketi Taam Tmmran 

ErJd SekB O n m a ' 

Şirketini.: ;ûnv™u • , ö e d m 
TelelmsmVirarjonTsajbur Sanayi: 
Ve Ticaret Anonim Srteo'dir . 

-Türk Telekece A Ş. nia aecasj 
v« açacak okau)u aslefoo şebekeleri 
bakım, onanm re arvra adak isleri 
beste olarak İrere tefetornonlkajy-
oo ile Ejap3â her toriO Halelere knul-
mak, global telefon şebekeni yapua 

aakesorlfl teiefbnlarm bakren, 
onarma, eraa ulak Ifleriaa yap* 
mak, ihalclrriao katılmak, mala 
»Undıftı takdirde sözleşmeleri 
yapılarak lakem hspramn sonene 

-İler tarla uenyim ciharları, me

lik, ittuM Busesi, acentaiik.lop-
taaalık. tesfabot, pezarUmaalüc ve 
ticaret isleri Uc iştigal etmek. . 

•Şirket aman ve konulan ile tt-
gni »rmshiln- ve ' • p y ı mal 
aaua abese, bunları işletmek, ki
ralamak, kiraya yermek, rahnık, 
devir etmek, fcraf. re ruai rakamı 

taslamaz mallan kendi İslime, 
tescil ettirmek, bunlar toariade 
dojtra» her Ör» Baklan küsap et
mek. 

-Sirkat ele alddh kmıılaııta t | 

afi a t ınd ın , adesen takalar, ma
dem rooMpieacr (oaklayMi) elek
trik, elektronik, mekanik ve ekk-

yadek parça sarf mcrremeleri. 
cerinreanlarnMa munmraı, alan,. 

-Her tfirtt kapeh devre İv sistem
leri, alarm s lmmlı ı i . lıslınılbısıı 
aeneenleri, tonm ıknırnlarL gnc 
kaynaklan, ırajtlatnr. çernrieuer, 
keaiataaz (Of lanmakları , elek
tronik, aharıma* fcaaâk usan , 
pişirici, kancbncı, sokanca. 

-Yort icmde Ulusal ve yurt dışın
da Ulanlar anal BBgf *f olan I n 
ternet* Oaminaa v« bSnisayar er-
taanlarmde yer alacak tanıtım, 
reklam re Han amaçk bOgi şeytan 
olan Wd> sjaekemin tasariamaası, 
yazüntalanmn yamknaaı, yapı-
hjndınlrnatı. rrlâ^jılrnrıi, »teraet 

ve fcanunk ilgili lam laârnaderin 
ahnnvjaı, aatılman, kiraya verikuc*-
•ri, Idrahk ve natusmanuk verilme
si, Uhısal veya Uluslar aran Bilgi 
Aglanne, ioternete, rrilirnlerinifl 
saflantnaaı, bu * rietamlerm kurol-
maat, ifletilrnesi, kiraUnnum, ki
raya verilmesi, aieamısı, satılcusı, 

; kuridmuf sisleetuere erisirn raglan-
nuaH, be knımlaraa malelere kanl-
mJk. tsafcmMerae naanranak, 

Şirket ICanunı İle r%üi OUrak 

4ç ve rhf pr/asansa u n a , orta 
va;laaa vaemi krediler remm eu 
mek. çok yorua va har terin kredi' 
üej -A.var vc..^laİojVlcrçdi%j 
aa|uuoak.. anreku'İi tdcdirae sis. 
ksho( ulutmaz mallana.1 rehin, 
•hak-, . 

Uşikaie ortak ejrrdsUerda bulan
mak, gcreldrat cetakhk loarmak, 
b u m De agm laaliynı 
sidtetlo™ ayai vs nakli 
vat etmek enratrrla iatirak ermek. 

-$nfcet borç ve s|arslrwTiraı son-
saal olarak fcMak, rsbrn ve kemim 

et ile flgm ekerek, 
marka. Mira bersu, ustalık va di*nr 
ekm! raUdyeİ saHenoı skfc ew 

betuar trermde lisana snlaatnalan 

. r$irket saasclarunn ajercek-
İmteılıaauss icat bor u n » ıı inlini 

bilir. suanrrrntmseud anyri-
aaeeknlke saarâase her mrln 
ruBa bulaneMlir. tevhit, mnz, e s » 
tashihi belediye ve d^er eseni İm. 
manian bedelU. beddeü sark ya-

-Yart (emde ve yurt eaarada 
ktarnlanaa gam bar sara avalde 
makine ve raanaıaıia berjmi. 

servis Uaraetlefl. tahrası, ateiye, 
depo, baro, soagaza, sattı yreleri, 
tamir ve servis istasyonum gibi 
yerleri iases elmek, saba aknak, 
salmak, kjrslsmar, kinya vermek, 
be elaolanis ezd aatrceo, une-
ıhop. lüarukaua sstif raajaTalen. 
açmak, (eletmek, serbest bolgd-
enJe raauyarhede buluamsk. 

-Şirket yukanda belirblcn işler
den başka islerde Bgriuaaak lrtrrac~ 
anasoricsme dc|ifiUİ|i için önce
den Sanayi ve TKMMI Bakanhgm* 
dan gerekli bpo ârıajHJnktB?. 

Yeni S e k i ' • - " ' ' "•' •'•' '"•, 

. Daran 
M a d a . I - ^ . . ,"• ' •*; ; • 

^irlomo^ aavım Ördie Teleköre' 
^ /uajnim Ş^ıketi'dir. 

JkıftaçV«s3mia:''''; "'*,'''':' '"' 
, i t a a d e j . 

^ûloEba'aaıaç^li 

tir 

bt^tealnuk faere tcl»AjomûniVwy~ 
on ile ügİli bet tûflö Eh-lckrc katıl
mak, flofca) tciefeo febcfceıi y*pım 
İlke. ve nuttaatiatain leaıinİ, 
ukceVdrHi IslefbBİuiB lwkıını, 
oo-uıtBt, Ma», »1*1. ifknBİ y*p-
uuk, ttukJcUrioç k«tılin«k.. ihaim 

ymptlmmk •fkria b-^-ad-Jt umm 

2. Her t9rt« Hatifim ç*«-Un. 
fBcbÜ MLefMUr, İMİfİ«»yııW, 
Üoüşkm « i ı c---2--n. teicfbB b k . 
»iv, «odam mâtişinv (çok-
Hywt) cbMıik. «ld*««âk, 

cleaaaldUian yetlek p u \ a u r f 
iB-JzfetacLeri, ı H y ^ M U n a ı n 

U4İU o l v ı k mç 
I-TBkii lUUİm kMAmk v» ti 
ba^tkrtebaliBsnij^, 

tealeti. «ûç kaomkİKi. ngfüüBK, 
çevkkikr , fcç»-Bti«» fflç lUy-
M k k n . »Uktro«ık( *\*k-
tntaekMmİk mbm, pÂfirici. 
kMifbnct, ao^aOKMt y+Mfvu, tent-
İ3-S7İa neTJCenkai, \JbontuM e i l» 
z k n , ö i ç i cifaulan, U ı a 
u a l a n u k i i , btsup tukiDclart, 

. 4. Hı 
lefme lebekeri flm«Whjı ber tOrtfl 
tdcnalapy. kMUamank kul-
Utmtcûan; Uhaml .Wv*y« ltn*> 
h n n a MK OetMitiaİ ürtlv. ede» 
Uzevk MttOTİc Teirfo»» Hİımetüı. 
nHtntak, pttfMriaınak « • bu İkâme
tle il«g. W târttt İtfaftI-* M ftne4fl 
)rt^wukT UkiMİ ymfa VhıwiaxanMt 
telefon faiznvctimt Umtivm *d«r» 
bûDDuKtlcri m u y u h ıKytııı 
i f k m O M I Ttrnh ıflBİ UşUcria 
ktrıkjfctM ifkılıackıic a n bs^Untı 
yapnMk, orak firkEtfcr knna«k. 

bcfctaüa kitfDfauua. frleriin-tmİ, kî-
x»y» vcfihncci, ba kizıoctio 
S O I U M İliyidjı her tfiıtt nkİua, 
Umul-, pAZarUzm lıÛBisttkrriniı. 
verilnıcn, ioteznet hizmeti sanmak 
mıksavdıyl» Üulclcre jprilnrest, 

buheVktttouui. 

•trfilcta içenk yjtf-m*^ at-Jartltd* 
)VEB Ut%twiTB|şrtıi»ı: - jıpûamaı. 
Wt4> uytV* fcr^n ^ lerkiıaıyc 

hituetUrim venndt. lubkıiy tclc-
VİZTDC vc/vcjrs -radyo» htzuvctioi 
«ı-rM.lf ba icbeketcr &ztfietiei) 
katma dç|*9İi hlrmaikri Ntatuk, 
ved İifriTiak. cca itetonmı iktİTa * 
eden iraftfi tafa>mak. 

9. El*ktfoaik babcrt««ıaı | e -
bafcdori «hnraadea vcrilca lwcttkia 
veri, s a ve förö-ttû hirmrtlnmıi 
aa-Hnak. «anan firteatteno tânanv 
İjjaAfL-* .flgmkrit-ı) a îf-aıtr 

l a A-dteaöfiü talefaa Uanıct-
lerioi — m a t ; ahyaptunt y»|»-
mak.fcbHccaîııi işltütock, bu 
b'aamtm Uifkm töm paaariaaaa 
fatumalCfİBİ y - f n ı l r , 

U . etcloraaflc lubertevac fe . 
Mcelaİ tKCnabcB kar lilfİD katma 
deftarii a*WaV>»dhHkaay*Mi ki un it 
lan aunaaak. paâvflaBaak, 

IX Çcsülİ •lıaİMih vo kaaalar. 
da bilji ar tan &zz>. Ufilar. AnJ ya
d ı m m i tftzvl kişiler, rami 
daireler, k a r — «a fcanifcl|lır ila 
fclhiılill yaparak, alıilınaflf aetam-
da biİMİ afaşvarifi v« daftıtanıaı 

12. OretacD bOfjflkaria ckkftımik 
«tasada elde efHlırufnı-ıİ. yayü-

14. Brtai flı ııtiıalaıl «aat^kaack, 
pcrkJuiİMmtjk. ve y*ı>ypal*«nnnak 
İçiM yntktm tfaişhainâe kuba-
mak. kaynaktan tuTatlıuıalr. 

eevra dkaziaran *fM—~L-. kardair-
aaak. k ı n l n u ı ı a ı aailaaaak. bu 
-mt«*^l^h\ıiaYyfcatayorila*lîtMa-
yar dtumaifalanm va İhaijjHTi da-v-
ıtanıu loma-Jc, lamtunaale. baraj-
manN nflamak, 

17. Yort İçkide veya yartdtfnula 
bî l | j ve/veya aataa ve/veya 
pazarlayan go^ek veya fizd veya 
nwn* tine! Ufilcrc veyı kunu« ku-
mhıcWa ferekli olaa eİ4dttn>r«ilc 
lleriyira ortaıarmt saklamak kap 
eden ait yap*. -ff—•*•••". yntltnı 
teiekjMnûatkaıyoa teçhizatı ve 
çcvıx cieuzjannı .ıllamait, boakr-
U vfbiHiği knrauk, 

18. Bil^isavyaf v« bilgi iledıSm 
•vkçUneu IfataJ etmek, ikraç etmek, 
bıyilUüerioi yapmak yad» bayilik
ler vermek suretiyle taUf ağım 
olı^ftunnak, «ervit .hiznı«ti«rinı 

fatka fddJtî medya ayjptlan okıS-

- IS^t i iaayar . ' ' ' Vilgi" 
Üc^snnLtelckuMnOnİkajyoa ,a)arjj«v 
dajbcr türtfl tKCaumtar yapajak,' 
«Rtitnarutuıti pn>>der tt-nruoftıav 
ctibaı propanıian dOd̂ nJbemek ve.' 
İcri ttmeiay damı^nitat* bizıyrteri 
«M^m-*-; "."V • ; " • . : ' ' ' ; " ' " 

Sttkct İrCooru-u tle tt^ pİank 

j - l ç v a düj p j v ^ d a p U2vw.pru 

« ^ . v a ^ ' J g ı ^ r ^ / l j » ^ 

" / ' ' t V t İ t^vaÜ'4^^1-dy 
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YAZICI TURİZM MARMARİS İŞLETMELERİ ANONİM Ş İ R Ö l î J V E f C 
ANA SÖZLEŞMESİ 

T.C. 
BURSA 0. NOTERLİĞİ 

Ahmat Hamdı Tnnpınar Caci. No17 
Ondül lşh»nı KaM No.6-9-l0-1l-t2 
T l : 2 2 î 33 «s - 223 08 .15 BURSA BÖLÜM 1 

KURULUŞLA İLGİLİ HÜKÜMLER "" 4 / 0 Z Z 

KURULUŞ 
MADDE 1: 

~< 

Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde adları, uyrukları ile açık adresleri yazılı 
kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani suretle 

»kurulmasına ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. 

KURUCULAR 
MADDE 2: 

Adı soyadı uyruğu ikametgahı 

1- Yazıcı Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi (TC Uyruklu) 
Uludağ Caddesi Kadıköşku Sokak No:5/3 Çekirge / BURSA 

2- Sönmez Turizm Emlak Tekstil ve Eğlence Yatırımları Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi (TC Uyruklu) 
Yeni Yalova Yolu 9km. BURSA 

3- İbrahim Yazıcı (TC Uyruklu) 
Uludağ Caddesi Kadıköşku Sokak No:5/7 Çekirge / BURSA 

4- Ayşen Yazıcı (TC Uyruklu) 
Uludağ Caddesi Kadıköşku Sokak No:5/7 Çekirge / BURSA 

5- Serkan Yazıcı (TC Uyruklu) 
Uludağ Caddesi Kadıköşku Sokak No:5/7 Çekirge / BURSA 

6- Efsun Yazıcı (TC Uyruklu) 
Uludağ Caddesi Kadıköşku Sokak No:5/7 Çekirge / BURSA 

ŞİRKKTİN UNVANI 
M A D D E 3: 

Şirketin unvanı Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri Anonim Şirketi"dir. 

ŞİRKETİN A M A Ç V E K O N U S U 

M A D D E 4: 

A- Şirketin A m a ç V e Faaliyet Konusu 

1- Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği ile ilgili olarak: 
a- İç ve dış turizm işletmeciliği yapmak, 
b- îç ve dış turizm organizasyonları yapmak iç ve dış gezi ve turları 

düzenlemek 
c- İç ve dış turizm yatırımları yapmak, 
d- Turistik ve hediyelik eşya alım-satımı, ithal ve ihracatım yapmak, 
e- Yurt içinde ve dışında sergiler açmak, panayır ve fuarlara katılmak, 
f- Oteller, Turistik Oteller, Moteller, villalar, kamp yerleri, hamamlar, otel ve 

banyoları, spor saha ve yerleri, fizik tedavi merkezleri, buz pateni sahaları, 
tenis kortları ve sahaları, tatil köyleri inşa etmek, satın almak üçüncü kişilere 
kiralamak veya bunlardan kiralamak, turistik işletme ile ilgili aynı şahsi 
hakları kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak, 
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g- Iş hanı, okul, öğrenci yurdu, hotel, motel, pansiyon, lokanta, kafeterya, 
pastane, kantin, kıraathane, oyun ve dinlenme salonu inşa etmek, satın 
almak, devralmak, bunları bütün olarak veya bağımsız bölümler dahilinde 
satmak, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, 

h- İç ve dış turistik seyahat ve seyahat organizasyonu, nakliye işletmeciliği, 
acenteliği, rehberliği gibi işleri yapmak, karşılıklı değiştirme yolu ile 
seyahatler düzenlemek, bu konuda gerekli akitleri yapmak, 

i- Turizm ve turizm işletmeciliği gereği her türlü mallan kara, deniz, hava ve 
ulaştırma araçlarını, sıcak, soğuk, havalandırma cihazlarını, asansör ve 
kalorifer tesislerini, sportif faaliyetlerle ilgili araç, gereç, alet ve cihaz, fizik 
tedavisi ile ilgili her türlü araç, gereç, alet, ve edevatı ve işletme konusu ile 
ilgili diğer makine, araç, gereç, alet ve edevat ve cihazları yurt içinden ve 
dışından sağlama, ithal ve ihraç etmek, 

j - Turizm sahasında veya turistik otel motel kamp yerleri tatil köyleri gibi 
tesisler dahilinde yiyecek içecek servisleri oyun salonları lokanta çayhane 
pastane lokal gazino ve benzeri işyerlerini inşa etmek işletmek kiraya 
vermek veya kiralamak veya bu işleri kooperatif ve sair kuruluşlar aracılığı 
ile yapmak 

2- Yat Turizmi, Uluslar arası ve Ulusal Havacılık, Denizcilik ve Kara Turizmi 
Konusu ile İlgili Olarak; 

a- Her çeşit kara, hava, ve deniz aracı ile yabancı ve yerli turist taşımacılığı 
yapmak, mavi tur düzenlemek, 

b- Kara, hava ve deniz araçlarını yabancı ve yerli turistler sürücülü ve 
sürücüsüz olarak kiralamak, 

c- Şirket konusu ile ilgili her türlü kargo, yük, basılı evrak, paket ve yolcu 
taşımacılığı yapmak, 

d- Şirket konusu ile bağlantılı olarak her türlü demiryolu ile taşımacılık 
yapmak 

e- Şirket konusu ile ilgili her nevi yük ve yolcu taşımalarında hava alanları ve 
limanlan yer hizmetleri, yükleme ve boşaltma hizmetleri ile yiyecek ve 
içecek temini ve servis hizmetleri yapmak, 

f- Şirket konusu ilke ilgili taşımaların kapıdan kapıya kadar olan taşıma 
hizmetlerini yapmak 

g- Şirket konusu ile ilgili diğer şirketlerden acentelik, mümessillik ve 
komisyonculuk almak ve diğer şirketlere acentelik, mümessillik ve 
komisyonculuk vermek 

h- Şirket konusu ile ilgili taşımalarda depoculuk ve özel antrepoculuk yapmak, 
i- Şirket konusu ile ilgili gümrük giriş, çıkış, aktarma ve transit işlemlerini 

yapmak, 
j - Şirket konusu taşımalarla ilgili konşimento, manifesto, ordino ve diğer 

taşıma evraklarım düzenlemek 
k- Şirket konusu ile ilgili otobüs, tır, kamyon, jeep, otomobil, uçak, kargo 

uçakları, helikopter ve yat satın almak, ithal etmek, leasing ve diğer usullerle 
kiralamak, bunları satmak, ihraç etmek ve kiraya vermek, yedek parçaların 
temini, bakım ve onarımlarını yapmak, 

1- Şirket konusu ile ilgili her türlü taşıt aracı ve yer hizmetleri araç ve 
gereçlerini imal etmek, ettirmek, satın almak, ithal etmek, kiralamak ve 
bunları satmak, ihraç etmek ve kiraya vermek, 

m-Şirket konusu ile ilgili her türlü mesaj alımı, gönderimi yapmak ve bilgileri 
depolamak, 

n- Şirket konusu ile ilgili ithal ve ihraç edilecek emtianın nakliye, sigorta, 
gümrük, depolama, transit işlemlerini yapmak, 
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B- Şirket bu amacını gerçekleşt irmek için aşağıdaki konu la rda faaliyette 
bulunabi l i r 

a- Şirket bu amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, mutemetlik, imalat, fason 
dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, 
toptancılık işleri 

b- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar 
akdetmek, ihracat ve turizm kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri 
emtia akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine 
avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin 
etmek 

c- Şirketin faaliyet kollarına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, 
d- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, 

sınai,idari,hukuki, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, 
e- Şirket amacını gerçekleştirmek için hakiki ve hükmi şahıslarla ortak yeni 

şirketler kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere 
iştirak edebilir ve onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul 
kıymetlerini, aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir, satabilir, mübadele 
edebilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir. 

f- Şirket konusu ile ilgili olarak; Oteller, Turistik Oteller, Moteller Kamp 
Yerleri, Hamamlar, termal otel ve banyoları, spor saha ve yerleri, fizik 
tedavi merkezleri, buz pateni sahaları, tenis kortları ve sahaları, tatil köyleri 
inşa etmek, satın almak, üçüncü kişilere kiralamak veya bunlardan 
kiralamak, turistik işletme ile ilgili ayni şahsi hakları kabul ve tesis etmek, 
turizm işletmeciliği yapmak, 

g- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkulleri inşa 
ve imal eder ve ettirebilir, satm alır, satar, kiralar, kiraya verir, şirketin 
maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine 
gerekse 3. şahıs şirketlerinin borçları ve gerekse şahısların borçlan lehine 
rehin, ipotek ve ayni haklar tesis edebilir, müşterek ve müteselsil borçlu 
sıfatıyla kefil olabilir, taahhütlerde bulunabilir, taahhütname, borç senedi 
imzalayabilir, bankalardan kredi alarak borçlanabilir, rehin ve ipotekleri aynı 
haklan kaldırabilir, 

h- Şirket için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve 
bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak, 

i- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beraü, ustalık (Know-How) ve 
diğer sınai mülkiyet haklannı iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunlar 
üzerinde lisans anlaşmalan yapmak, 

Yukanda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu 
görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklj 
üzerine durum Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar almdıktaj^sö: 
şirket dilediği işleri yapabilecektir. /zf$L IC 

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu karann uygulanması içjiri 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır. \v % 

L * 
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ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ 
MADDE 5: 

Şirketin merkezi Bursa ili Osmangazi ilçesindedir. Adresi: Uludağ Caddesi 
Kadıköşkü Sokak Efsun Apartmanı No:5 Daire:3 Çekirge'dır. Adres değişikliğinde 
yeni adres , ticaret siciline tecil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan 
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen , yeni adresini süresi içinde tescil 
ettirmemiş şirket için bu durum fasih sebebi sayılır. 

Şirket Yönetim Kurulu karan ile ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine 
uygun olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na önceden bilgi vermek şartıyla yurt 
içinde ve dışında şubeler açabilir, satış mağazaları, irtibat büroları ve temsilcilikler 
kurabilir. 

ŞİRKETİN KESİN KURULUŞ TARİHİ VE SÜRESİ 
MADDE 6: 

Şirketin kesin kuruluş tarihi ticaret siciline tescil edildiği tarihtir. Şirketin süresi 
kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığından izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle değiştirilebilir. 

BÖLÜM II 
SERMAYEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 

SERMAYE VE HİSSELER 
MADDE 7: 

Şirketin sermayesi her biri 10.000.000.000.- (on milyar)TL nominal değerde 
1000 (bin) adet hisseye bölünmüş 10.000.000.000.000.- (on trilyon) TL dur. 
Bu sermayenin: 

1- 510 (beşyüzon) adet hisse karşılığı 5.100.000.000.000.- (beştrilyonyüzmilyar) 
TL Yazıcı Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi, 

2- 10 (on) adet hisse karşılığı 100.000.000.000.- (yüzmilyar) TL Sönmez Turizm 
Emlak Tekstil ve Eğlence Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 

3- 80 (seksen) adet hisse karşılığı 800.000.000.000.- (sekizyüzmilyar) TL İbrahim 
Yazıcı, 

4- 100 (yüz) adet hisse karşılığı 1.000.000.000.000.- (birtrilyon) TL Ayşen Yazıcı, 
5- 150 (yüzelli) adet hisse karşılığı 1.500.000.000.000.- (bir trilyon l£ş\ yüz 

milyar) TL Serkan Yazıcı, 
6- 150 (yüzelli) adet hisse karşılığı 1.500.000.000.000.- (bi 

milyar) TL Efsun Yazacı, 
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tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket 
sermayesinin lA (dörtte biri) şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç 
ay içerisinde kalanı ise yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç üç yıl 
içinde ödenecektir. 

Sermaye taahhüt borçlan yönetim kurulunun alacağı kararlar dahilinde ve tüm 
ortaklann yazılı oludan alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce de ödenebilir. 

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyannca yapılır. 

Kanun ve işbu ana sözleşmenin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere 
yönetim kurulu birden fazla payı bir senet de birleştirme yetkisine haizdir 

HİSSE SENETLERİ 
MADDE 8: 

Şirketin tescil ve ilanını müteakip beheri 10.000.000.000.-TL (onmilyar) 
nominal değerli 1000 (bin) adet hisse senedi çıkanlacaktır. Hisse senetleri hamiline 
yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkanlamaz. 
Hisse senetleri ortaklara sahip olduklan seriye göre ve sermaye taahhütlerine göre 
dağıtılır. 

SERMAYENİN ARTIRILMASI 
MADDE 9: 

Sermayenin tamamı ödendikten sonra şirket sermayesinin artınlması 
mümkündür. 

Artınlan sermayeye iştirak hususunda mevcut hissedarlann rüçhan haklan 
vardır. Rüçhan haklarmm hangi şartlar dahilinde ve kadar süre içinde ve ne şekilde 
kullanılacağını genel kurul tespit eder. 

Türk Ticaret Kanunu'nun 394.maddesi hükmü saklıdır. 

SERMAYENİN AZALTILMASI 
MADDE 10: 

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre azaltılabilir. 

TAHVİLAT İHRACI 
MADDE 11: 

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre: esas 
ödenen ve tasdik edilen son bilançoya göre mevcudiyeti anlaşılan miktan 
kurulca tahvil ihracına karar verilebilir. 
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19 OCAK 2005 SAYİ .6223 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 
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Anıalyn Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Sk i ! No: Anl»lya 43094 452K9 

Tlcaı t i flnvanı 
VEŞtLKAYA 

MÜHENDİSLİK PROJE 
F. I .EKTİKİKHARFİVAT 

İN5AAT TAAHHÜT TURİZM 
SANAYİ VF. TİCARKT 

LİMİTEU ŞİRKETİ 

Ticaret Merkezi: Varlık Malı. 
I » Sk No: .1 Anlalyı 

Ticaret merkezi ile sicil nu
marası ve unvanı yukarıda yazıtı 
bulunan limitet! şirketin Antalya 4. 
Noterliğinin 2K.I2.2O04 larılı 
512417 sayılı tasdikinden geçen 
ana sözleşmesinin tescil ve ilanı. 

Antalya 4. Noterliğinin 
2S.I3 2004 Hırın 51419 sayılı. 

beyni 
memuriyetimize tevdi kılınmış ol
makla, keyfiyetin 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu Hükümlerine uy-
yuıı olarak ve mcrmırhığurmızdaki 
bcıgelc-rr dayanılarak 11.01.2005 
tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

Yesllkaya Mühendislik Proje 
Elektrik l larfiyal İnşaat Taah
hüt Turizm Sanayi Ve Ticaret 
Limited Sirkeli Anajüzlcınıeıl 

Aşag'dn adları ve soyadları ile 
ikamclıtalıları yazılı kumcular 
arasında Türk Ticarcı Kamımı 
hükümlerine göre bir lımitcd şirket 
kurulmuştur. 

I) Zeki Yesilknya. Cazı Mustafa 
Kcınat Bulvarı. Karnknç apt No: 
57. D. 3 Autulya adresimle ikamet 
etler. 

21 Unsal Ycşilkaya. Unsal Mah. 
5103 Sk. Nu. İÜ Antalya adresinde 
ikamet eder. T C. Uyruklu. 

Sirkelin CIIVUAI 
M u i d e 2 

Şirketin unvanı •'Ycşilkavo 
MOlıendıslik Elektrik llaıTıyııt 
İnsanı Taahhüt Turizm Sanayi Ve 
Ticaret l.ıınııed !jırkcn"dir 

.Sirkelin Ama; ve Knnustı 
M o M e l 

Şirketin amaç ve konusu şun
lardır. 

1) Her türlü elektrik isleri proje
si, taahhüdü, mühendislik hizmet
leri, her liırlü elektrik malzemeleri 
ticareti, ithal ve ihracını yapma. 

2) Hcı Ilırliı lı.ılrıvııl ıs l " ı lıuıh-
lıııılur.de bulunma. 

Süre 
Madde 5 

Şirketin süresi tescil ve 
edildiği tarihten başlamak üzere 
(oluz) yıldır. Bu süre Ticaret 
Sanayi Bakanlığının izni ile v 
tılıpya da ktsaltılnbilır. 

Sermaye 
Madde (• 

Sirkelin seııııayesı. lıet 

tıüt İşleri ile konut, ticarethane 
işlıaııları, turistik tesisler yapmak, 
bunları satmak, kiraya vermek 
veya kirulaınnk, 

4} Her türK. turizm tesislerini 
işletmek, turistik mal ticareti ile 
bunların ithal ve ihracını yapmak 

3) Hrr türlü inşan malzemeleri 
ticareti İle ithal ve ihracım yapmak. 

Şirket amacına ulaşmak için; 

o) Arazi, arsa, mesken, işyeri ki
ralar, salın alır ve salar, kiraya 

b) Konusu ile ilgili ahularda 
faaliyet gösteren yerli ve yabancı 
gerçek ve tiızct kişiler ile şirket kı>-
rar, bunlun on ak olur, yurtiçinde 
ve yurtdışında şubeler, temsilcilik
ler ile acentelik ve satış mağazaları 

e) Amacına ulaşmak için gerek
tiğinde iç ve dış piyasalardan başka 
ve finansman kuruluşlarından kısa. 
orta ve uzun vadeli krediler teinin 
etmek, teminat mektubu vermek-
ûlmak her türlü menkul ve gayri
menkulun ve maddi olmaya» du-
run varlıkları satın alır, vücuda ge
tirir, satnr. devir eder, devir Bİır, ki
raya verir kiralar, ipotek eder. alım-
satım ferağ hakleri edinir, bunlar 
Üzerinde hak ve imtiyazlar kurar, 
menkul gayri menkuller ile maddi 
olmayan durnn varlıklar konusunda 
her türlü sözleşmeler yapar. 

Yukarıda gösterilen konulardan 
başka ilerde şirket için faydalı ve 
lüî'.umlu görülecek başka işlere gir
işmek islendiği takdirde ortaklar 
kurulu karar aldıktan sonra'şirket 
bu işleri de yapabilecektir. Ana sö
zleşme değişikliğinde olan işbu 
karar tescil ve ilan çimilerek uygu* 
Innacukıtr. 

Şirketin Merkez ve Şubeleri 

Sirkelin merkezi Antalya'dır. 
Adresi Varlık İMftlv 175 Sk. No: 3 
Antalya'dır. Adresi Varlık M;ıh. 
175 Sk. no: 3 Antalya'dır. 

Adres değişiklisinde, yeni adres 
ircnrcı üicıünc tescil ve Türkiye 
Tıcııret Sicil Gazetesi'ndc ilan et
tirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese 
yapıl.tiı tublignt şirkete yapılmış 
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş 
a d resimlen ayrılmış olması nu rağ
men, yeni adruiinı süresi içinde 
tescil ettirmemiş şirket içiu bu du
rum fesih sebebi sayılır. $ırkeı yun 
içinde ve dışında şubeler açabilir. 

100 000 0 0 0 - Tl . (Yii/milyon 
Tiı.k Lırusı) kıyıııeıindt: '00 (yüz) 
paya ayrılmış I(».OOü (HU) 000 - Tl-

(Onmilyar Törk Lirası) olup, 
bunun; 

50 (elli) payı karşılık olan 
5.000.000.000.- TL v Ecki 
Ycşilkaya 

50 (elli) paya karşılık olan 
5.000.000.000- TL sı Uğur 
Yeşilk«yn 

tarafından CSBS sermayeye tek
abül eden paylar muvazaadan arı 
şekilde ve tonu m en tnahhüı 
edilmiştir. Nakdi sermayenin '/.'ü 
şirketin kuruluşunun tescili tnrihın-
den itibaren en geç (iç ay 
içerisinde, kalan V. sermaye ise 
30.11.2005 tarihinde üdeııecuktir 
Sermaye taahhüt borçları ortaklar 
kurulunun alacalı k a u r 1er 
dairesinde ve tüm ortakların yazılı 
olurları alınmak suretiyle belirtilen 
tarihlerden önce istenebilir. Bu 
husustaki ilanlar ana sözleşme ilan 
maddesi uyarınca yapılır, 

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret 
Kanunu'nun 37. maddesi hüküm
leri saklı kalmak şartıyla şirket 
merkezinin bulunduğu yerde en az 
bir gazete ile asgari 7 (yedi} gün 

Sirkelin İdaresi 
MnddeS 

Şirketin İşleri ve muameleleri, 
ortaklar kurulu tarafından seçilecek 
bir veya birkaç müdür tarafından 
yürütülür. İlk 5 (beş) yi) için Zeki 
Ycşilkaya şirket müdürü olarak 
seçilmiştir. 

Şirketi müdürler temsil eder. Şir-
koli ilznın edecek imzalar, ortaklar 
kurulu tarafından tespit tescil ve 
ilan olumrr. Şirketi ilk 5 (beş) yıl 
için şirket müdürü Zeki Ycşilkaya 
münferiden temsil ve ilzama yetkili 
kılınmıştır. 

Şirket in hesap yılı. Ocuk ayının 
birinci gönü" başlar ve Aralık aynım 
otu/hirincı yünü sorut erer. Yalnız 
ıtk hesap yılı, şirketin kesin surette 
kurulduğu tarihten başlayarak Ar
alık ayının sonuncu günü hiter. 

Şırkeıın safı kan. yapılmış her 
çeşit masrafların çıkarılmasından 
sonra kulan miktardır. Safı knrdan 
her sene evvela %5 İhtiyat akçesi 
ayrılır; kalanı miktardan hissedar
lara Ödenmiş sermaye Özerinden 
hisseleri oranında dağıtılır. Kara 
iştirak edenlerle hissedarlara 
damıtılması kararlaştırılan miktar
dan Türk Ticaret Kanunu'nıı» 466. 
maddesinin 2 fıkrasının 3 numaralı 
bendi j-ercgıncc %10 «yrılarnk 
ııımmu yedek akçeye eklenir. Kar
dan tın kiMDim» hısicdaıliirj 
dağıtılması veya şırkeı adına 
ışleıilmesı veya ıntmıırlara. 
lıızıneılılrrc ikramiye olarak ver
ilmem ı/'mi k,.Kiri.M sirkc:ı M:I-

maycsiıün en az %51'ini leım'ıl 
eden hissedarların kararına 
bağlıdır. 

İhtiyat Akçesi 
Madde 12 

İhtiyat akçesi, şirkel ser
mayesinin %20'sine çıkıncaya 
kadar ayrılır. Bu miktarın azalması 
holıııdc yeniden ihtiyat akçesinin 
ayrılmasına devam olunur. Kanuni 
ve ihtiyari akçclcıiylc kanun ve bu 
ana sözleşme hükümlerine göre 
ayrılması gereken miktar, safi kar
dan ayrılmadıkça hissedarlara kar 
dağıtılamaz. 

Du and sözleşmede bulunmayan 
hıısikslar hakkında Türk Ticaret KH-
numı'nun hükümleri uygulanır. 

Kurucular 
Zeki Ycşilkaya imza 
Uğur Yeşİtkayı imza 

Düzeltme Beyanı 

Antalya ^Noterliğinden tanzim 
ve lastikli 51417 yevmiye nolu 
28 12.2004 tarihli Ycşilkaya 
Mühendislik Proje Elektrik Hafriy
at inşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve 
Ticarel llmited Şirketi ana sö
zleşmesinin diğer unsurlan aynen 
kalmak şanı ile aşugıdaki şekilde 
düzeltiyoruz; 

Şoyleki; 

Şirketin başlık unvanı ve şirket 
Ünvam madde 2'dcki şirket un
vanının **Muhcndislik"ten sonra 
-Proje" eklenerek düzeltilip ve Şir
ket Ünvam Ycşilkayn Mühendislik 
Proje Elektrik Hafriyat İnşaat 
Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi olarak düzeltilip v« 
yine Sil re Madde »5'dcki ikinci 
satırda yıldır "darı sonra" Bu süre 
ticarel ve sanayi bakanlığının izni 
ile uzatılıp y;ı du kısahılnbiür" 
çıkartılıp düzeltilerek bundan 
böyle diğer işlemlerin bitim güre 
yapılmasına talep ve beyan ederiz. 

Beyan Edenler: 
1. Zeki Ycşilkaya im/a 
üiirsu Mh. Giizı Mustafa Kcmiil 

Bulvarı Karakoc Api 57/3 Antalya 

2. Uğur Ycşilkaya imza 
Gîirsu Mh. Gazi Mustafa Kenııtl 

Bulvan Karakoç Apt 57/3 Antalya 

Düzeltme Beyanı 

Antalya 4. Noterliğinden tanzim 
ve lastikli 5*417 yevmiye nolu 
2?. 12.2004 tarihli Ycşilkaya 
Mühendislik Proje Elektrik Hafriy
at İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi'nin ana sö
zleşmesinin diğer unsurlan aynen 
kalmak şartı ile aşağıdaki şekilde 
dü-tclıiyoruz; 

Şöyle ki; 

Sirkelin Sermaye Madde 6'daki 
birinci snurd» llerbin den sonra 
-lOO.OOO.UOÛ. TL fYii?milyoı. 
l ink LırrtM) ^ıkiirtılanık yerme 
f i 0 0 YT1 {Yü7 YTLV olarak 
düzeltilin ve yine ikinci saııi'd.ı 

ayrılmış dan sora 10.000 000.000 
TL (onmilyar Türk Lirası) 
çıkanılıp ve yine yerine "10.000. 
YTL (Onhın Yeni TL) olarak 
düzeltilip vr yine dtfrıiüncö satırda 
olan d»n sonra "S.OOO.OOO.OOO. 
TL" çıkartılıp ve yerine 
"5.000.YTL" olarak düzeltilip ve 
yine altında satırda olan dan sonra 
"5.000 0O0.OO0.ÎL" çıkanıhp yet
ine "S 000.YTL" olarak düzeltilip 
bundan böyle tüm işlemlerin bu 
düzeltmeye yöre yapılmasını tatep 
ve beyan ederiz. 

Beyan Edenler 

Uğur Ycşilkaya imza 
Zeki Ycşilkaya imza 
Varide Mh 175 Sk 3/1 Antalya 

Antalya Ticaret 
Memurluğundan 

Sicil N«: Antalya 43M4 4S279 

T G OTELCİLİK İNŞAAT VE 
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

Tİcnrel Merkezi : Çağlayan 
Mah. 2053 Sk. No 28 BannrtUr 
Antalya 

Ticarel merkezi İle sicil nu
marası ve unvanı yukarıda yazılı 
bulunan Anonim Şirketin Antalya 
7 Noterligi'niıı 05.01.2005 Tarih 
ve 00416 sayılı tasdikinden geçen 
ana sözleşmenin tescil ve ilanı is
tenmiş, Antalya 7. noteri iği'nın 
14.09.2004 Tarih v c 25023-25026 
imza beyannameleri de 

memuriyetimize tevdi kılınmış ol
makla keyfiyetin hükümlerine uy-
yıın olarak ve mcrnurlngııımızdaki 
belgelere dayanılarak 11.01.2005 
(.irilimde tescil edildiği ilan nhmıır. 

TG Otelcilik In^sut ve Turizm 
Işlclmccilifli Anonim Şirketi Arta 
Sözleşmesi 

Mııdde t 

A.şujt>dii Htlları. toyndluıı. 
ikameniiilıları ve uyrukları ya/ılı 
kumcular arasında Türk Ticarel 
Knnumı'nun anonim ş.rkctlı-rin 
Anı suretle kuruluşhuı hakkındaki 
hiîkîınılcnnc ^örc bir anonim şirket 
teşkil edilmiştir. 

Sıra No: I 
Kumcunun Atlı vc Soyadı. GT1 

Turizm vc işletmecilik Limited Şir
keti 

İkametgah Adrcsi:Cag'ny:ın 
Mah 2051. Sokak No:2» »arı-
naklarJ Antnlyn 

Uyruğu: T.C. 

I N P . 2 
uıı Adı ve Soyadı' Talîın 

iknıncıcalı Adresi: C»6 
Mah. 20SI Suk.Nu 41 Barın 
Aıııalya 

l.'yru^ıı: T C 

Sıra Ne ? 
Kıınıcıınıın Adı vo Sm« 

Cıorfiitii 
(Uı-vaını 258 Sav 

aynn 
ıklar' 

l.ii 

hık) 
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(Ua-iMraf. 257. Sayfada) 
ikametgah Adresi; Ça&laynn 

Malı. 205!. Sokak No: 41 Barı
naklar/ Antalya 

Uyruğu: T C. 

Sıra No: 4 
Kurucunun Atlı ve Soyadı: Tnlıir 

Görgülü 
Ikıımcıgah Adı esi Çağlayan 

M.ıh. 2051 Knk. No; «I (lannaklur/ 
Antalya 

Uyruğu: T.C. 

Sim No: S 
Kurucunun Attı ve Soy:ıdı: 

Hakan Kalİnndur 
Ikaınclfiflh Adresi. Çağlayan 

Malı 2051 Snksık Nt» 41 Han-
nnUaı/" Antalya 

Uyruğu; T C 

Şirketin Unvanı 
Madde 2 

Şirictin unvanı "TG Otelcilik 
İnşaat ve Turizm Işleıme-cıligi 
Anonim Sirken" dir 

Madde 3 

Şırkcun havlıca amaç VG konulun 
Minlımiır: 

1- Yiırfirlükicki mevzuata rinyet 
etmek kaydıyla; DıcI. mrisnk tesis, 
yatırım ve işletmeciliği yapmak, 

2- Yurtiçi ve yurtdışında Tıırı/m 
işletmeciliği faaliyetinde bulun'-" 
nü ıCö le l . M«>td. Tulil Köylrri. 
Pansiyon, Konaklama tesisleri, 
kamp yerleri. Plaj, disku bar. Gazi
no. Restoran. Spor salonları. Spor 
tesisleri, eğlence ve dinlenmeye 
yönelik tesisler ile turizm tesisleri 
işletmek, kurınnk, insi etmek, 
tamamen veya kısmen salın almuk, 
kiralamak veya kiraya vermek, 

3- Turistik yerlerde Turizme 
elverişli altınlarda gerçek veyn 
tüzel kişi yada ticvlcic nit ıtmzi ve 
arsalnr .satın almak veya kiralamak 
kiraya vermek, bu nr«a veya arazil
er üzerine iıırisiik tesisler, olcllcr. 
moteller, tatil köyleri, kafeterya, 
lokanta, eğlence yerleri, plaj ve 
deniz sporlarına yönelik tesisler ile 
her türlü sportif tesisler kurmak, in-
y,\ etmek ve işletmek 

Şirket Bu Amaçlarını Gerçek
leştirebilmek İçin 

a- Konusu ile i lgil i; her lüriü İn-
snal sıhhi tesisat ve yapı 
malzemelerinin illınlat ve ihracatını 
alım ve salimim yapabilir, 

h- Konusu ile ilgili her türlü tek
stil mefruşat hazır giyim halı ve de
ri eşyalarının itbatnt ve ihracatı ile 
alım ve satımını yapabilir. 

c- Konusu İle ilgili gayrimenkul 
satın alabilir, salabilir, inşa ede
bilir, kiraya verebilir ve kiralaya
bilir, 

d- Konusu ile ilgili kurulmuş 
veya kurulacak şirketlere iştirak 
edebilir, hisselerini {amalık yap
mamak şartı ile) salın utabilir, 

e- Yukarıda bahsedilen faaliyet
lerin sürdürülmeleri sırasında sir
keli ve sırkcl mili vıülıyını koru

mak için her türlü riske karşı sigor
ta ettirir. 

f- Şiıkct amacı ile ilgi 
faaliyetlerde kullanmak üzere 
gerekli makine ve ıcçhİzal i!c her 
Kirtil motorlu veya motorsuz denir, 
kara ve hava taşıl ve araçlarını salın 
nlabilir. ihraç ve ithal edebilir, ki
ralar, kiraya verir ve satnhilir. 

S- Şukct konusu ile ilgili gayri
menkul ve menkul mal satın ala
bilir, sjıtnhılır, kiralar veya kiraya 
verebilir. Gayrimenkulla üzerinde 
irtifa, intifa, sükna. gayrimenkul 
mükellefiyeti, kat mülkiyeli, kat it
tifakı tesis edebilir Arsalar üz
erinde tevlıid. üra7, 
p-ırsclasyım.iaksım ve cins tashihi 
yapabilir Üçüncü şahıslara ait 
taşınır ve takınmaz mallan şirket 
lehine ipotek olarak alabilir veya 
şirket adına kayıtlı taşınır ve taşın
maz malları gerçek ve tüzel kişilere 
ipotek olarak verebilir, ipotekleri 
fek eder. 

h- Çirkct yurt İçi ve yurt dışı kay
naklardan. Bankalardan k'r türlü 
kredi tcmitı edebilir. Lcasmg kuru
luşları ile her türlü Icasiny anlaş-
rneları yapabilir. Bunlar için ((erek
l i olan leminatlnn ve ipoieklcri 
verir Üçüncü şahıslara kcr.l ola
bilir. 

i- Yukarıda gösterilen kullular
dım başka ileride şirket için faydalı 
ve lüzumlu göıülccck başka isleıc 
girişilmek İstendiği taktirde Yöne
lim Kurulu kararından sonra genci 
kum I" un onayına sunulacak ve sır
kcl bıı islen de yapabilecektir. 

Ana sözleşme değişikliğinde 
olun i$bu karar tescil ve ilan ettiril-

; erek uygulanacaktır. 

Şirketin Merkez ve Şubeleri 
Merkez 
Madde 4 

Şirketin merkezi Antalya'dır. 
Adresi "Çağlayan Mahallesi 2053. 
sokak No: 28 Barınaklar/An-
talyıTdır. Adres değişikliğinde 
yeni adres ticaret siciline tescil ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gnzclcsi'ııde 
ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş 
adrese yapılan tebligat firkete 
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan 
edilmiş Adresinden ayrılmış olasına 
ra&mcıt, yeni adresini süresi içinde 
tescil ettirmemi; şirket için bu du
rum fesih sebebi sayılır. 

Şirket yurt içinde ve yurt dışında 
şubeler açabilir. 

Şirketin Süresi 
Madde S 

Şirketin müddeti süresizdir. 

Sermaye ve Hisse Senetlerinin 
Nev'l 

Madde 6 

Şirketin sermayesi 
30.000.OO0.(Otuzrnilyoıi> Yeni 
Türk Lirası kıymet indedir. Bu ser
maye, focr biri IDfUyuz) YTL 
kıymetinde 300.000 adet hisseye 
ayrılmıştır. 

Bundan 180.000 adet hisseye 
karşılık 18000,000. Yeni Türk L i 
rası, GTI Turizmjvc İşletmecilik 
Limited Şirketi ~" 

Bundan 30.000 adet hisseye 
karşılık 3.000.000.- Yeni Tttık t i 
pisi, Talha Görgülü 

Ilımdan 30 000 adet hisseye 
kadılık 3.000.000 - Yeni Türk Li
rası, Isa Görgülü 

Bundan 30.000 adet hisseye 
karşılık 3.000.000 - Yeni Türk Li
rası.") ahir Görgülü 

Bundan 30.000 adcı hisseye 
karşılık 3 0003)00 - Yeni Tiiı'k Li
rası. Hakan Kaihındur Tanıtından 
muvazaadan an olarak turnamı 
taahhüt edilmiş olup, '/• üstrkel ku
ruluşunun tescil tarihinden »ibaren 
en geç üç iiy içinde, kalanın 
turnamı 30.0" 20H5 tarihinde 
ödenecektir. 

Yönetim kumlu (üm ortakların 
yazılı olurlarını alarak -sermaye 
taahhüt burçlarını belirtilen tarih
lerden bnce isteyebilir. Dıı hususta
ki ilanlar ana sözleşmenin 12. mad
desi gereğince yapılır. Otlakların 
ön alım hakkı vardır. 

Hissesini tamamen veya kısmen 
devir çimek isleyen hissedar devir 
eınıck istediği hîisc miklannı ve 
hisse bedelini yönetim kurulu 
aracılığı ile otlaklara leklif etmek 
zoruııd »dır. 

Ön alım hakkım birden fa/la ot
lak kullanmak ister ise Ön alım 
hakkı ortııklıır anısında öttcımûs 
sermaye miktarları oıanmda kul
landırılır 

Hissedarlar ün atım hakkını kul
lanmak istemciler veya 90 günlük 
sûre İçerisinde cevap vermezler ise 
haricen hisse devri yapılabilir. 

Hisse devirlerinin lamam yflnc-. 
tim kurulunun onayına bağlı ohıp 
yönetim kurulu hiçbir gerekçe 
göstermeden devir işlemini onayla
mayabilir. 

Hisse senetlerinin tamamı nama 
yazılıdır. 

Hisse senetleri (I0O.-YTL lık) 
kupürler halinde hastınlnbilir. Ser
mayenin tamamı Ödenmedikçe 
hamiline yazılı hisse senedi 
çıkarılamaz. 

YÜnetlm Kurulu ve Suresi: 
Madde 7 

Şirketin işleri ve idaresi yene! 
kurul tarafından Türk Ticaret Ka
nunu Hükümleri dairesinde 
hissedarlar arasından seçilecek ÜÇ 
(3) üyeden oluşan bir yönelim ku
rutu tarafından yürütülür. 

İlk Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak: 

Talha Görgülü 
İM Görgülü 
Hakan Kıtlandur 

Seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu 
Üyeleri en çok 3 yıl İçin seçilebilir
ler, tik yönetim Kumlu Üyeleri (3) 
yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi 
sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri 
yeniden seçilebilirler. 

Genel Kurul lüzum görürse 
Yönetim Kurulu üyelerim" her za
man değiştirebilirler. 

Şirketin Temsil ve İlzamı 
Yönetim Kuru lu üyek r i ' n in 
Cürcv Taksimi 

Mailde H 

Sirkelin yönelim ve dışarıya 
karşı ıcmsıli Yönetim Kumluna 
mim. Şirket tarafından verilerek 
bütün belgelerin ve ynpıtacak sö
yleşmelerin geçerli olabilmesi için. 
bunların Şirketin unvanı altına kon
muş ve Sirkeli ilzama yetkili hır ( l ) 
kişinin mıznsını taşıması gerek
lidir 

Denetçiler ve Görevleri 
Madde 9 

Genci Kurul gerek hissedarlar 
arasından gerekse dışarıdan en cofc 
üç yıl için bir veya binlim fazla 
Denetçi seçer. Ilımların sayısı besi 
geçmez. Mk denetçi olarak T t; 
uyruklu olup "Çaplayan Mahallesi 
2053 Sokak No: 4! Barınaklar-An-
lalya" Adresinde ikamet eden Tabir 
Görgülü bir yıl süre ile 
seçilmişlerdir. Denetçiler Tüık 
Ticaret Kamınu'nun 353-357. mad
delerinde sayılım görevleri yap
makla yükümlüdürler 

Genı-I Kurul 
Madde 10 

a- Genel Kunt Har, olnğını ve 
olağan üstü toplanırlar. Dıı toplan
tılara davette. Türk Turancı Ka
rnınu'nun 355. 365, 366 ve 36X. 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

b- Toplamı Vakti: Olağan Genel 
Kurul, şirketin hesap devresi so
nundan itibaren 3 ay içinde ve 
senede en az bir defa; olağanüstü 
genel kunıllar ise Şirket işlerinin 
icap ettirdiği hallerde ve zamanlar
da toplanır. 

e- Hey Verme ve Vcktt Tayini: 
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 
toplantılarında hazır bulunan 
hissedarların veya vekillerin bir 
hisse için bir oyu vardır. Genel Ku
rul Toplantılarında hissedarlar 
veya Juıriçten tayin edecekleri vek
il vasıtasıyla temsil ettirebilirler. 
Şirkete hissedar olan vekiller kendi 
oylarından haska temsil ettikleri 
hissedarların temsil ettikleri oyları 
da kullanılmaya yetkilidirler. 
Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 
21. Maddesindeki esaslara göre 
düzenlenmesi şarttır. 

d- Müzakerenin Yapılması ve 
Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul 
Toplantılarında, Türk Ticarcl Ka-
nunu'mın 369. maddesinde yazılı 
hususlar müzakere edilerek gerekli 
kararlar alınır. Genel Kurul 
Toplantıları ve bu toplantılardaki 
karar nisabı. Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine tabidir. 

c- Topluntı Yeri: Genel Kurul, 
şirketin merkez adresinde veya 
yönelim merkezinin bulunduğu 
şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 

Toplantılarda Komiser Bulun
ma» 

M a d d c l l 

Gerek Olağan ve gerekse 
Olağanüstü Genel Kımıl Toplan
tılarında. Sunayı ve Ticaret Bakan
lığı Komiserinin bulunması ve 
toplantı fıılnnaklaımı ilgililerle İMI-

likte imza etme it şnıilıı Kornişti 
gıyabında yapdacak Gı'nd Kurul 
Toplantılarında alınacak karaılaı 
ve ktımiMrıleı iıı imzasını uısımııyaı: 
toplamı tutanakları geçerli dcpıldıı 

Madde U 

Şirkete ait ilanlar l ink Tıiarc> 
Kanunu ntn. 37 nuddcsuıtn A 
Fıkıası hiıkumlcvt s^ıklı kalmak 
fmiıyta Şirket meıkczııı hutumkıeı 
yenle çtkiin bil eazelv ile en a? I : 
giın evvel yapıtır 

Mahallinde gazele yayınlan 
madiği takdirde ilan eıı yukın yer 
İcrdefci gazete de yapıl» Anwıl 
Genel Kurulun lopl.miıya cafcnıt 
masına ait ilan iUnlar Türk Titan? 
Kanımn'mın ,V.R Mwldwı hiıkııu 
gereğince ilan ve mplanıı giınlcı 
hariç olmak iızerc vn az ıkı hafi. 
evvel yapılımın zoıunludur 

Sermayenin azultılımiM ve tas 
fıyeyc ait ıliinl.ırı için Kaımn'tıı 
W ve 438. maddtleıi MiVıımlcr 
ııyuHİnnır. 

Itesn|i DÜı.cmi 
Madde 13 

Şırkcı hesap yılı Ocaknymııı hiı 
inci gimundeıı basilin" ve Aıalı 
ayının sonuncu j.'iinıı sona ırrc 
Fakaı birinci hcw'p yılı sirke 
kesin olarak kurulduğu ıanh 
itibaren başlar ve u s:ııt'mn Ar 
ııytmti Mimiııcu gılniı sona oıcı. 

Karın Tüspl l lvr rtn»ıtunı 
Madde 14 

Şirketin genci ınaxrnflr.u i l 
muhtelif amortisman bedelleri gil 
şirketçe Ödenmesi veya nynhtıa 
zorunlu olan miktar besap yılı sı 
nımdn tespit cdilun gelirlerden ıı 
din'ldiktcn sonra geriye kalan mil 
tar sufı karı teşkil eder. 

Bu suretle meydana gelecek ka: 
dan cvi'elu %5 kımuııi ihlıy;tl akçı 
si ayrılır. 

Ve kalımdan itfa edilmemiş his; 
genellerinin bedelleri ödenen ki 
nıına %S (yüzde beş) oranında hı 
inci temettü «rihticsinc yctccı 
miktarda çıkarılır. 

Geri kalan kısmı Genci Kunılı 
icspit edeceği sekil ve suret 
dağıtılır Kurucular ve Yünctı 
Kurulu Üyeleriyle, memur « 
hizmetlilere ayrılacak mı k t avda. i 
inci ıcmcttü bisse-si olarak hı sırtla 
lııra dağıtılması kururları ilan •> 
knrs i;tirak cdcıt kumlugla 
dağıtılan paradan Türk Ticaret K 
nonu'nuıı 466. maddesinin 
fıkrasının 3 mı morali ben 
gereğince % 10 kesilerek adi ihtiy 
akçesine eklenir. 

th t ly ı l Akçeıl 
Mailde 15 

Şirket mmfindim aynlan ihiiy 
akçeleri hakkında Türk Ticaret K 
nunu'nun 466 ve 467. mnddclı 
hükümleri uygulanır. 

Kanuni Hükümler 
Madde 16 

Ru ann sözleşmede hııluıımay 
hususlar hakkında Tuık Ticaret K 
mutu hükümleri uygulanır 

(Devamı 250 Savfad 
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(Haştaıan 258 Sayfada) 
Kumcular 

OTI Turizm İşletince ilik l.imılcd 
Sırkt-ii Adın» Şirket Müdürü Talba 
Görgülü imza 

Tnlha (iövgülü imza 
İsı Görgülü 
Vekaleten Tnlha Görgülü imza 
Tanır Görgülü imza 
Vekaleten Tatha Got'^ütti imza 
Hakan Katlıınttur 
Vekaleten Talha Görgülü imza 

(4/A)fl7/.VSl9ft) 

Antalya Ticnrel Sicili 
Memurluğunda» 

Sicil Nıı: r 3725-0372. 

Tîrnrcl On vur» 
tk'AK KUYUMCULUK 

MCDtYF.LtK F.ŞYA DEUt 
TEKSTİL T U R İ Z M EMLAK 
YA$ SEBZK MEYVA CU>\ 
İNŞAAT TİCARET SANAYİ 

İTHALAT VE İHRACAT 
L İ M İ T E » StUKCTİ 

TJc: el Merkezi: Atatürk Ünl-
ışek Api. Nn: IWj Kemer 

Antalya 

Ticaret merkezî ı l t sicil nu
marası ve tiııvam yukarıda yazılı 
Inıkınan Limited Sirkelin TL" An
talya 2. noterliğinin 12-1.2005 tarih 
ve 01)751 sayılı tasdikinden geçen 
anasözlcşmcmn t esc i) ve il»nı An* 
tnİYH • Kemer 2. noterliğinin 
fi 1.2005 iarih ve 000097 sayılı. 

İmza beyni 
ııcıtıuriyctiıımc tevdi kılın 

mukla. keyfiyetin o762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu Hükümlerine uy
gun olnmV ve mcmurlıiğtınıuzdaki-
bel i lere dayanılarak 12 01.2005 
tnrjlıinde tescij edildiği ili\n olunur. 

İkar Kuyumculuk Hediyelik 
Eşya Deri, Tekstil, Tu rum, Em
lak, Yaj Sebtc Meyva Gıda, in
sani, TirArrf Sanayi hhalut ve 
İhracat Lmıİfed Şirketi Ana Sö
zleşmesi 

Kurulu} 
Madde 1 

Aşağıda adlan, soyadları, uyruk
ları ve ikametgahları yazılı kurucu
lar arasında hır lııııttcd şirket kurul
muştur. , 

Sıra No: t 
Kumcunun Adı ve Soyadı: tvan 

Chioroglo 
İkametgah Adresi: Atatürk Bul. 

Gül işlmru 19/f Kemer-Antalya 
Uyruğu: Mulclova Cum. Vatan

daşı 
Sıra No; 2 
Kumcunun Adı ve Soyadı. A l i 

K arakaya 
İkametgah Adreüi: Aslanbucak 

Mahallesi Cmnhunycç Caddesi 
MııtU Sitesi A Blok D 2 Kcmcr-
Aniılya 

Uyruğu: TC 

Sirkelin Unvanı 
Mudde 2 

Şirketin unvanı "tknr Kuyumcu-
kik Hediyelik Eşya Deri. Tcksıl. 
Turi/m, IZmhtk. Yaş Sebze Mcyv» 
Gıda. inşaat. Ticurcl Samıyi İthalat 
ve İhracın l.ıııtıted Şirketidir 

Amaç vf Konu 
Madde 3 

Şirketin amaç ve konusu başlıca 
şunlardır. 

t. Her türlü ulnn (Külçe allın 
hariç) ve gümüşten mamul, takt 
mamulleri alım satımı, imalatını 
yapmak başkaların*! imal ettirmek, 
saat. pırlanta, değerli ve yarı değer
li lafların alımı, satımını yapmak 
lopun ve perakende satmak, 
pazarlınnasmı yapmak ithalatım ve 
ihracatını yapmıık. 

b.Allın, Gümüş. Bakır pirinç, 
lületaşı, mermer, kristal, ağaç, 
fildişi, cam. melamin. pintin, halı, 
kil im, saat ve kıymetli madenler
den üretilen, hor türlü hediyelik 
eşya ve mücevheratı imal etme, 
alıp satmak, pazarlamak, imal et-
tiıınck .konsinye mal almak, ver
mek .ihracatını ve ithalatını yap

ıl. Deri ve kürklerden lıcr türlü 
giysiler, çanta, deri eşyalar imul et
mek, başkalarına imal ettirmek, 
loptan ve perakende satmak. 
pazarlamasını yapmak, konsinye 
mal almak, vermek. ttliAİaıını ve 
ihracatını yapmak. 

c. Tekstil ürünlerimi» imalatını, 
iıltııtmı satımım yapmak, huşkaliin-
ııa imnl cttırıııck. loptan ve perak
ende salmak ve pazarlamasını yap-
mnk, konsinye inal alma, vermek. 
ilh<ıl,ıtmı ve İhraca!jnr yapmak. 

f. Turizm: I. »tel. molel, tatil 
koyu, pansiyon, kamp, dinlenme 
evleri, termal tesisleri, plaj. yüzme 
havuzu, konaklama, .spor, gezi, 
yiyecek içecek yerleri ile gümrüklü 
gümrüksüz turistik eşya s/ıtış yer
leri inşa etmek, kurmak, almak, 
satmak, kiralamak ve işletmek. 

2. Tur operatörlüğü seyahat 
acenlulığı, araç ve yat tekne kirala
ma, hizmetleri vermek, yurt içinde 
ve dışında yerli ve yabancı tur
istlere gezi ti laftı rina konaklama, 
spor eğlence bilgi temin etme en
formasyon imkanları sağlamak, tur 
düzenleme, yolcu taşıma ve bilet 
satışı ynpmak. 

3. Dağ turizmi, yayla turizmi. 
kara, hava ve deniz sporu 
malzemelerinin ve araçlarının 
İmalı, nlımı-suiımı. İhracın ithalatı 
uıo alım satım ve kiralanmasını 
yapmak. 

4. Turistik her lürlü leşisin ihtiy
acı ulun mefruşat demirbaş, makine 
ve ekipmanlarım alıp satmak, itha-
Inl ve ihracatım yapmak. Du işlerle 
ilgili bayilik almak vermek ve işlcl-

g. Emfnk tnşnHt: Sahip olduğu 
veya başkalarına ait arsa ve arazil
er ile gayrimetıkulleri alıp satmak, 
İpotek vermek .kiralamak, gayri 
menkul üzerinde irtifak, intifa, sük-
na gayrimenkul mükellefiyeti, kat 
mülkiyeti tesis etmek, kat irtifakı 
kurmak, cins tashihi yapmak, 
pazarlamak komisyonculuğunu 
yapmak, inşaat malzemelerin sıhhi 
tesisat, hırdavat, elektrik tesisat
larının camcılık, kerestecilik, mo
bilyacılık, alısab doğramacılık, 
dckorasyoncıtluk boyacılık ile İlgili 
malzemelerinin ımnl, ithal ihraca 

alım salım ve montajını yapmak 
her türlü yapı ve tesisler inşa et
mek, inşa ettiği gayrimenkul ve 
mut cm mi metillerin ı kaı. bağımsı? 
bölüm olarak toplan veya parçalar 
halinde satmtık, kiraya vermek 
ışlcımck. trampa etmek, gerek
liğinde icvhid ve ıfrer yapmak. Şir
ket adına arsa ve arazi almak kal 
karşılığı inşaat yapmak, yaptırmak 
ve alım satımım ynpmak yol köprü 
baraj, liman, okul ve hnsıahancJcr 
gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi 
ve turistik tesislerin mşnııt, haf'nyat 
ve laahhtil İşlerini yapmak, yaptır
mak, bunlara ait injsaı 
malzemelerini, araç gereçlerini 
temin etmek, üretimi için fabrika 
atölye veya tesisler kurmak, işlet
mek gerekliğinde kiralamak ve ki
raya vermek 

h. Sebze ve meyva ile ilgili alım 
satın yapmak ihraç çimek perak
ende .tutmak, pazı» laııınk. 

I Marketçilik büfecilik tarımsıı! 
gıda ürünleri snnayı kurmak, al
mak, salmak İtlıalntını ihracatını 
yapmuk. 

Yukarıda gösterilen konulardan 
başka İlerde şirket için faydulı ve 
lüzumlu görülecek bnşkı talere gir
işilmek islendiği taktiıde ortaklar 
kımılıı karar aldıktan sonra şiıkct 
bu islen de yapabilecektir. Ana sö
zleşme değişikliğinde olan işbu 
karar icscil ve ilim ettirilerek uygu
lanacaktır. 

itibaren en ı:eç üç By içerisinde, 
kalan M sermaye iw 10 I 2(K)7 
tarihinde ödenecektir 

İlan 
Madde 7 

Şirkete ait ilanlar. Türk Ticaret 
Kanunu'mın 37 maddesi hüküm
leri saklı ktıltnak şartıyla şirket 
meıkezinin bulunduiıı yerde en az 
bir pozete ile asgnn 7 gün evvel 
yapılır. 

Şirketin (da 
Madde 8 

Şirketin M erk er 
Madde 4 

f Şubeleri 

Şirketin islen ve muameleleri, 
ortaklar kurulu tarafından seçilecek 
bir veya birkaç müdür tarnftndan 
yürütülür. 

ilk 10 yıl için Ivmı Chıoroglo şir
ket müdürü Lilıirak seçilmiştir. 

Temsil 
Mndde 9 

Sirkeli mGdfirlsrtaıKİl 
keti ilzarn edevek imzalar 
kurulu liirafmdan ıcspil 
ılaıı olunur. Siıkcli ilk 1 
şiıkcl müdürü Ivan Ctııım 
feriden temsil ve İ I M I I I 
kılınmışı (r 

l lcmp Pünt'iııl 
Mndde 10 

Her. Sır 
ortakh 

e«:il v 
yıl IÇI 

glomün 
» ycıkıl 

Sirkelin merkezi Kemer İlçesi 
Antalya ilidir. Atatürk Dul varı 
Şimşek Apartmanı No: 17/Kemcr-
Antalya'dır. 

Adres değişikliğinde, yeni adres 
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye 
Ticaret Sicil Oftzeiesi'ııdc ilan et
tirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı*!» bildirilir. 

Tescil ve İlan edilmiş adrese 
yapılan tebligat şirkete yapılmış 
sayılır, Tescil ve ilan edilmiş 
adresinden ayrılmış olmasına rağ
men, yeni adresini süresi içinde 
tesri) ettirmemiş şirket için İm du
rum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt 
içinde ve dışında şubeler açahilir. 

Şirketin süresi tescil ve İlan 
edildiği tarihten haşlamak üzere 99 
yıldır. 

Sermaye 
Madde 6 

Şirketin sermayesi, her hiri 100 
YTL (Yüz Yeni Türk Lirası) 
kıymetinde 300 paya (yüz) ayrılmış 
mOOO YTL (oruzbin Yem Türk 
Lirası) olup bunun: 

70 paya karşılık olan 21.000.-
Yeni Türk Lirası Ivan Chioroglo 

30 paya karşılık olan 9 000 -
Yeni Türk lirası Ali Karakaya 

tarafından esas sermaye tekabül 
eden paylar ınuvazaadnıı an şekilde 
ve tnmamen taahhüt edilmiştir. 
Nakdi sermayenin 1/4 ü şirketin 
kurulurunun tescili tarihinden 

Sirkelin hesnp yılı. Ocak ayının 
birinci günü başlar ve Aralık ayının 
omzbirincİ günü sona erer. Yalnız 
ilk hesap yılı, şirketin kesin surette 
kurulduğu laıihien başlnyıırak Ar
alık ayının sonuncu günü biter. 

Karın Dağıtımı 
Madde I f 

Şirketin safi kan, yapılmış her 
çeşit masrafların çıkarılmasından 
sonra kalan miktardır. Safı kardan 
her sene evvela %5 îlıtiyııt akçesi 
ayrılır. 

Knlan miktaîdan hissedarlara 
ödenmiş sermaye üzerinden 
hisseleri oranında dağıtılır. 

Kara iştirak edenlerle hissedar
lara dağıtılması kararlaştırılan mik
tardan Türk Ticaret Kantınu'nun 
46ıV maddesinin 2. fıkrasının 3 nu
maralı bendi gereğince %10 
ayrılaruk umumi yedek akçeye ek
lenir. 

Kardan bir kısmının lüsscdaılura 
dağıtılması veya sırkct acltııa 
isletilmesi veya mcmurlatn, 
hizmetlilere ikrnmiye olarak ver
ilmesi gibi kararlar şirket ser
mayesinin en az %51'ıni temsil 
eden hissedarların kararına 
bağlıdır. 

thllyul Akçesi 
Madde 12 

İhtiyat akçesi, şirket ser
mayesinin %20'sinc çıkıncaya 
kadar ayrılır. Bu miktarın azalması 
hafinde yeniden ihtiyat akçesinin 
ayrılmasına devam olunur. 

Kanun» ve ihtiyarı akçelcrıylc 
kamın ve bu ana sözleşme hüküm
lerine güce ayrılması gereken mik
tar. Bafi kardan ayrılmadıkça 
hissedarlara kar dağıtılamaz. 

it ana »özleşmede bulunmayan 
ıslar hakkında Türk Ticaret Ka-
ı'nun hükümleri uygulanır. 

A d r Kumcunun Adı ve Soyadı 
Ivany Chioroglo' ya vekaleten 

Vçdül Ö7dcmu iııi7a 
Atatürk Bulv. 121 Sk Melisa 

Apt. K I D. I Kcmcr/Amıılya 
Alı Karakay» İm/» 

(4/A)(l7/î5JO(l) 

UMUMİ MF.YKT TOPLANTILARI 

Antalya Ticaret Si t i l i 
Mt-murl ıı£mıdan 

Sİıil No: Antalya 42H(I9 4.ÎIK14 

Ticaret Unvanı 
ANTALYA DF.MİUClf tâLU 

TEKSTİL TUKİZM 
OTOMOTİVT İCAKKT 
L İMİTFJ )Ş İ«KKTİ 

Ticaret Mt-rUeil: Pener Malı. 
19% Sk vVhiic World Ccnivı Nu 
UZ-10 Antnlytı 

Ticaret Mcrke. 

bulunan şirkciuı mı: 
verdiği dilekçeleri ekinde ıl«a/ 
edilen. Antalya 5. Noialıpunn 
10.01.200? tarih ve 0549 sayıl'ı ı.ts-
dikiııe havi karar suret inin ıcscili 
talebinde bulunulmuş olup. key
f iydin 6762 snyılt Türk Ticaret Ka
nunu hükümlerine uygun olarak ve 
ıneımırUığunnızcIaki belgelere 
dayanılarak 11,01.2005 tarihinde 
tescil edildiği ilan nlunur. 

Krn-arSıraNo:! 

Mevzuun Mahiyeti ve Hülasası: 
Müdür tayini hakkında 

Toplantı Turihi: 05 01.21*05 
günü 

Başkanın Adı ve Soyadı ("cınılç 
Dcmiraoğlu 

Azaların Ad« ve Soyadı: Htı-tcyın 
Dcmireüığlu 

Knn i M d n 

Şiıkciımiz onaklar kurulu 
O5 0l.200Slni-ihintte«wl lO.'lft d» 
şirket merkezinde bu araya gelrrek 
aşiiğıdakı yazıtı hususları oybirliği 
ile kaı r altın almışlardır 

müdürlük görevinin devamına. 

2. Gençlik mahallesi Tcvfık Işık 
Cad. 2. Kurt apt. No: 2VI? An
talya adresinde mukim, T.c. Vatan
daşı, Hüseyin ile Cemile kızı Islan* 
bul 16.07.1972 doğumlu Neslihan 
Dcmırcıoghrmm 17 12.2014 tari
hine kadar şirket müdürlüğüne 
seçilmesine, münferiden aiııeağı 
inuıı ile şirketi icmsıl ve ilzama, 
borç ve taahhüt alıma sokmaya, 
umumi surette ahzu kab/a. sulh ve 
ibraya yetkili kılınmasına oybirliği 
de karar verilmişin. 

(Devamı 2(»ti Sayfnd:ıl 
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Ankara Ticaret Sicili 
Memurlu j[ ıı 'nüH 

. Sicil No: 63855-

Tkaret Unvanı 
ÖZKARİNŞAAT SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

A d r « : Çetin Emeç Bulvarı 
R.Cidde 74.Suluk No: I it 
AşagtoVcçler Ankan 

Yukarıda (icarcl licilİ numarası, 
unvanı ve «dreni yazılı firkete ait 
aşağıdaki hususların (HAM/2004 
tarihinde tescil edildiği jlan ulunur. 

Toplantı Turu" : Olağan Genel 
Kurut Toplantısı 

Toplantı Tarihi: 27/05/2004 

Toplantı Ycrİ: Şirket Merkezi 
. Konu : O laflan Genel Kurul 
Toplantısı, Temsil Ve tinin, Ser. 
nuye Anınım 

İbra: Edildi 
Seçim vC Süresi; 3 Yıl Süre İle 

Ut nalı Ö2do£an, Zeynel Özdoğnıı, 
Hüseyin Özdogan'ıa Yönetim Ku
rulu Üye t itlerine, Mehmet 
Çaprazın Denetim Kurulu 
Üyeliğine Seçildikleri 

Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde 
Tutanak Onayı : Ankara 6 NT 

28/05/2004 tarih 18636 nulu 
yevmiye 

Kararlar ve Onay : Anltını 41 
N Pııin 24/05/2004 tarihli 23105 
nolu yevmiyeliyle ' onaylanan 
İR/05/20O4 tarihli' I Dulu karar. 
Ankara 6 NT'nİn 28/05/2004 tarih
li IK635 nolu ycv/niycsiyle onay
lanan 27/05/2004 tarihli 3 nulu 
karar 

Eski Sermaye 
20.OO0.0O0.0O0.OOO-TL 

Yeni Sermaye 
27.ÖÛü.OOO.(X«1fX»-TL 

Özkar inşaat Sanayi Ve 
Ticaret A.Ş. Y«aeiiın Kurulu 
Kararı 

Karar Tarihi: 27/05/2004 
Karar Sıra No:3 
Başkan: Binalı Özdogan 
Balkan Yardımcısı : Zeynel Öz-

doğan 
Üye : Hüseyin Özdogan l . 
Toplamının Konutu : Yönetim 

Kurulu görev bölümü ve imza 
yetkileri Hakkında -

Yönetim Kurulu şirket 
merkezinde toplanarak aşağıdaki 
karan alınışlardır: 

I- 27/05/2004 tarihinde yapılan 
olağan genci kurulda göreve 
Seçikti Yönetim Kurulu Üyelerinin 
kendi aralarında yaptıktan görev 
bölümü aşağıdaki gibidir: 

Yönelim Kurulu Başkam Bio&li 
Özdogan 

Yönetim Kurulu başkan YanUm-
aı ı Zeynel Ö/dugan . 

Yönetim Kurulu Oyesj Hüseyin 
özdogan 

2- Yönetim Kurulu-Başkanı Bİ-
na.lt Özdogan vo Yflndim Kurulu 
Balkan Yardımcısı Zeynel öz
dogan'in 3 yıl ıûrc ite Münferiden 
hareketle şirketi; 

Bilcümle bankolar, bakanlıklar, 
kımu kurum ve kuruluşlun, resmi 
ve özel idareler, ihale makamları 
İle Uçûncü (ohtılaı kuşısında luın 
bir yetki, ile lemsi I ve il/ama. sir
keli borç ve lanhhiît alttna sok
maya, genel olarak aluukabza, şir
ket «duta çckk senet, honn, emre 
muharrer senet tanzim ve imzala-
'maya. şirket adına menkul ve 
gayrimenkul mu I ta rn t ulum. >aUnn. 
kiralanması, kiraya verilmesi, şir
ket adına pcnuncl İMtiİKİaınmda bu» 
IUUUIUIDSI. şirket adına bilumum 
bankalarda şirket adına açılımı 
veya açılacak olun bilumum lıctap 
ve kicdilcrdcn dilediği zaman ve 
miktarda dilediği gibi paralar çek* 
meye. yatırmaya, ahzulabza, şirket 
adımı her IÜTKI işlemlerde şirketi cıı 
geniş manada icınsİl ve Uzam etm
eye, sirktiler ur izim, incit ve her 
türlü işlemlerde şirketi en geniş 

manada temsil ve ilzam el meye, 
sirküler tanzim, tescil ve itamıu 
oybirliği ile karır verilmiştir. 

Yönelim Kurulu 

Başkan 
' İJiııalt Özdogan İm/a * 

Başkan Yardımcısı 
Zeynel Özdogan İmza 

0ye 
Hüseyin Özdogan İmza 

Özkar inşaat Sanayi Ve 
Tlcırel Aıtonlıu Şirket) An» Sö
zleşme Tadil Taıaruı 

EıM Metin 
Madde 6 
Şirketin Sermayesi 

Şirketin Sermayesi 
lOO.OOU.OOü.-TL itibari değerde 
200.000 lıiııcye ayrılmış olup 
20.000.000.000.(100.- TL'sıdır. 
Önceki sermayeyi (eskil eden 
8.000.000.DOO.OOO.-TL'nın tamamı 
Ödenmiştir Bu defa arttrnlan 
12.000.000. OOO.OOO.-TL'nın 
2.2S3.924.067.546.-TL,lık kımıı 
ycmlıdi mali müşavir raporu ile 
tesbip edilerek Maddi Duran Varlık 
Yeniden Değerleme futumdan 
karşıtaııııırş olup ortaklara hisseleri 
nispetinde bedelsiz hiıso senedi 
vcrilccckıir. Artan sermayenin 
Um.6iS.6»9.6\2.-lL,i\ ise 2000 
- 2001 yılı Şirket karının sermay
eye ilavesi ile, Geriye kabın 
3.13M40.242.842.-TL'lık ise mu
vazaadan arj olarak naklen ve 
tamamen taahhüt edilmiştir. Adan 
nakit sermayenin l/4'D tescil ve 
ilnn tarihinden İtibaren 3 ay 
İçerisinde, geriye kalan 3/4'u ise 
01/06/2005 tarihinde ödenecektir 
Sermaye taahhüt borçları butüıı or
takların yazılı olurları alınmak 
sureti ile belirtilen tarihten Önce 
bdcncbiljr.Bu husustaki ilanlar 
artat özle (men in - ilan maddesi 
gereğince yapılır, llisso senetleri 
nama yazılıdır. Hisse senetleri 
100.000.000.-TL veya katlın şek
linde birleşik kupürler halimle 
bastırılabilir. Sennayenin lamaım 
ödenmeden h&hıİlinc yazılı hisse 
jcncdi çıkartılamaz, » 

Yeni Metin v 
Madde 6 ;:*;>.*;• ' 
Şirketin Sermayesi 

Şirketin sermayesi herbiri 
İ00 000.000,- TttnV Lirası itibari 

kıymetinde 270.000 paya ayrılmış 
27.1)00.000.000.000,. Türk Li
rasıdır. 

Önceki sermayeyi teşkil öden 
20.000.000.000.000.. Türk l.i-
ıaxı*nın tornamı ödenmiştir.Hu defa 
urttınlon 7.000 000.000.000.- Türk 
lirasının 3.6ltİ.t)O0.OO0.0O0.-Tlkık 
Liralık kısım maddi duran varlık 
yeniden değerleme fonundan 
karşılanmış olup, ortaklara 
hisseleri nispetinde bodclsiz hisse 
scııcdr verilecektir. Arlan ser
mayenin ?.29 5.5 3 7.727.0ÜO.-T Ürk 
Lirası ise 2002 yılı şirket karının 
sermayeye ilavesi ile geriye kalan 
R6.462.273.Q00.- Türk Lirası ise 
muvazaadan ayrı olarak nakoVn ve 
tamamen MalılıOt edilmiştir. Aıian 
sennuycııin t/4'ft »cscîl ve ilan tar
ihinden itibaren 3 ay içerisinde, 
{tenye kolon ÎM'Ü ise 0t.05.2007 

tarihine kadar ödenecektir. Ser
maye taahhüt burçları bûlfm ortak
ların yazılı ohırlnn ılınmak sureti 
ile belirtilen larilıicu öıu-c 
ödenebilir. Bu husustaki i Un lor una 
sözleşmenin İhın mtıddesi 
gereğince yapılır. Hİsse w: ne ileri 
nama yazılıdır. Hisse senetleri 
100.000.000.- TİIrk Lirası ve kutlun 
şeklinde biricjik kupürler halinde 
huılınldbitir Sermayenin ttımumı 
Ödenmeden hamiline yazılı hisse 
senedi çıkartılamaz. 

Sanayi Bakanlığı Kımu seri 
Nazmiye Üemiıdeleu tmza 

Divan Başkam 
Yıldıray Allan İmza 

Katip Üye .. : 

Serap Çakır lınza 

Oy Toplama Memuru 
futla Kılıç imza 

Şirketin Unvanı : Ozkar İnşanı 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 

Şirketin Adresi : Çetin. Lmcç 
Bulvarı B. Cadde 74. .Sokak No: 18 
A.Öveçler /Ankara. 

Şirketin Önceki Sermayesi : 
, R.OOO.OOO.OOO.OOO.-TL 

Şirketin Şintdiki Sermayesi : 
20.ÜD0.0O0.OO0.000.-TL 

Şirketin Ticaret Sicil No . 63K55 
Genci Kurul Tarihi: 27.05.2004 

Sermaye Antınni İştirak Formu 

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ün-

1-Binalı Özdogan 

An Ur im Öncesi Pay Miktarı: 
4.000.000.000.000 . 

Arıtırım Sonrası Tay Miktarı: 
5.400.000.000.000 

Şirket Karnım 
Uavesi:65iÜ 07.345.400 

Yeniden Değerlenme 
Fonu: 723.600.000.000 

Naklen: 17.292.454.600 
Ödenen Pay Mik-

tan;4.0OÛ.0OÖ.0O0.lK)0 

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Un
vanı: 

2- Zeynel Özdogan 
Arıtırım Öncesi Pay Miktarı: 

4.000.000.000.000 
Aritmin Sonruı Pay Miktarı: 

5.400 000.000.000 
Şirket . Karının İlavesi: 

659.107.545.400 . ... 
Yeniden Değerlenme. Fonnr 

723.600.000.000 . 
Naklen: 17.292.454.600 

Ödenen Pay Miktarı: 
4.000.000.000.000 

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Un
vanı: 

3- HOscyin Özdogan 
Arıtırım Öncesi Pay Miktarı: 

4.000.000.000.000 
. Artlınm Sonrası Pay Miktarı: 
5.4t>0.OOÜ.00Q.0O0 

Şirket Karının İlavesi: 
659.107.545.400 

Yeniden Değerlenme Fonu: 
723.n00.0O0.0O0 

Naklen: 17,292.454.600 
Ödenen Pay Miktarı; 

4.000.000.000.000 

l'ay Sahibinin Adı Soyadı/On-

4- (iünnytlın Öıdogan 
' Arıtırını Öncesi Pay M il lan. 
4.(XK>.OOu.OQ0.uOp 

Artlınm Sonrnst Pay Mıkıarr 
5.400000.000.000 

Şirket Ki . ; mu 
İlavesi f)5'/107.M5.4(K) 

Yeniden Değerlenme 
Fomı:723.fiOO.(K>0.000 

Naklen: 17.292.454.600 . 
Ödenen Pay Mik-

run:4.000.(KX).000.000 

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Üih 

5- Özdogan İnşaat San. Ve 
Tic.Lıd.Şıi. 

Arıtırım ÖİICCKİ Pay Miktarı: 
4.000.000.000.000 

Artlınm Suhrıısı Vuy Miklıın: 
5.40Oİ0O0.0O0.0OO 

Şirket Karının 
llav«l:659.l07.545.4()O , 

Yeniden , Değerlenme 
FMu:723.6tX).O00.QOO 

Naklen; 17.292.454.600 . 
Ödenen . Pay Mık-

tarı:4.000.n00.000.000 

Toplam 
Arıtırım Öncesi Pay Miktarı;' 

20.000.000.000.000 . 
Arttır un Sonrası l'uy. Miklan; 

27.0OO.00O.0O0.tHM) 
Şirket Kanıtın 

IUvcsi:3.295.537.727.0OO 
Yeniden Değerlenme 

Fonu:3.6IX.OOO.OOO.OOO 
N«ktcn;fi6.462.273.OO0 
Ödenen . Pny Mik-

tiin:20.000 000.000.000 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Binali Özdogan fmza t 

' Ankara Ticaret Sicili 
MemurlMgu'ndan 

SielJ No: 20759-

Tkaret Onvanı 
GAMA ENUCSTRİ 

TESİSLERİ İMALAT VE 
MONTAJ ANONİM ŞİRKETİ 

Adre»': Kırkpınar Sokak N&aO 
Çankaya Ankara 

Yukarıda ticaret sicili numarası, 
unvanı ve adresi yanlı şirkete ait 
aşağıdaki hususların 01/06/2004 
tarihinde tcKİl edildiği itan oruour. 

Toplartü Türü ' : Olağanüstü 
Genel Kum] Toplantısı 

Toplantı Tarihi: 27/05/2004 

Toplantı Yeri ; Şirket Merkebi 
Kottu : Olaganüsiü fîencl Kunil 

Toplantısı. Amnç Konu Dcgişik-
ligi.Adıes l>cgişikligi.r«djl 

Ana So/lcşmc Tadili : 3.4.5. 
Mnride 

Tutanak Onayı: Ankara 10. NT 
27/05/2004 tarilı i 15IH nolu 
yevmiye 

Ana Sözleşme Tadil Tasarın 

• Şirketin mnksai ve ıncvzıııı tm l̂ı-
ca şunlardır: 

A. Aşağıda yazılı kımularda hrr 
türlü sınai tesis kurıılmatr, 
işletilmesi tuahlıüiJü, 

n) Elektrik ve mekanik (cçhİ7ut 
imulai, montaj ve toahluklii. 

b) İler t:p ve kapaniiede buhar 
kazanları ve ICÜinleri imal, numlajı 
ve taahhüdü. " 

c) Bilumum cıud, proje, 
müşavirlik ve mühendislik tıizıııct-
Icrİ ye laaJıhiulÜ. 

d) Her lurlil itiyat ve taahhüt iş
len, 

v) Işligal konusuyla ilujli İter ttlr-
iti inmliit, montaj taahhüdü, 

0 Vnkandaki mcvzularla İlgili 
'her türlü ithalat, ihracat, mümessil
lik, komisyonculuk, bayilik ve 
dal t ili licarci ve bu işlerin lamana 
layıcı nileliginık huhman sair . 
bulun faaliyetleri icra etmek. Şan-

' tiyclcr ve ilerleri ve tesisleri üjlct-
ntek; 

D. Aşngıda y&zılı konularda İter 
türlü maden ve taş ocaklurı tneviM-
aiıııa giren her ulrlü madenlerin 
unınnuaı, bulunması, işleıitnıesi ve 
taalıhüdÜ. 

o) Maden araştırma, çıkarına, 
madenlerin idareni ve mevcut tüm 
metod ve teknolojiyi kullanarak her 
çeşit maden işfclmesi ile iştigal et
mek, 

. b) Hcrçcşit mailen, cevher hızır-
lama, ayırma, damıtma, zengin
leştirme, ytalasyon, indirgeme, 
dövme, her çeşit madenlerin tas
fiyesi ve benzeri endüsuiyel 
faaliyeti erle iştigal ettnek. 

e). Yukarıda (a) ve (b)'dc 
öngörülen faaliyetlerle ilgili olarak 
her çeşit ihracat, itlulat, inşaat, 
taahhüt' ve Üretimle uğraşmak, 
uluslararası ve dahili nakliyat top
tan ve perakende ncnrct ve taahhüt 
faaliyetlerini yürütmek, 

d) Kiralama, satınalma veya sair . 
iktisap yollarıyla gayrimenkullar, 
maden İşletme ruhsattan ve imtiya
zları, paletliler, know*how lisans 
v.i. temin etmek. 

e) Yukarıdaki mcvzularla İlgili / 
her türlü ithalat, ihracat, müınesıil
li ic, kornjsyoneıtluk bayilik ve 
dahili tlearet ve bu İşlerin tamam
layıcı, niteliğinde' bulunan sair 
faaliyetleri'İcra ctmekl şantiyeler • 
ve işyerleri ve tesisler işletmek, 

(Devamı 62 . Sayfada) 
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• Uuobul Ticaret Sicili 

SlclN«umu3MS« 

Ticaret Ü ı r r a : 
MEKT İNŞAAT VK GIDA 
SANAYİ VE TtCARKT 

UMtTKD ŞİRKETİ 

Ttcul MerMılstanbul Malle-
po Zûrnrtltevler Mah-Kareca Sok. 
NoJ/l 

Ticari Merkezi İle aidi numarası 
ve favanı yukarıda yaslı bukran 
Şirketin Kartal 3.ootcrligluin 
18.7.2007 larllı ve 33756 aayı ile 
onaylı ortaklar kururu karannın 
teıcll ve ilanı istenmiş olmakla 
(762 sayılı T M Ticaret Kanunu 
hükumlorine uygun olarak ve 
mernurkığumuzdaki vesikalara 
dayanılarak 19.7.2007 tarihinde 
terci! edildiği ilan olunur 

Meri inşaat Ve Gvae Sanayi ve 
Tlcartt Limited Şirketi 

Karar No:l 
Karar Terihl.l 8/07/1007 
Toplantıya KatılanlarSalih 

Ku«,B«kir Kul, Abidia Kurt 
Şirket ortaklar eirkel merkezinde 

toplanarak aşağıdaki luuuau karar 
akma almışlardır. 

Şirket Merkez Adresinin Zum-
rutovler Man. Karaca Sok.No:5/l 
Maltepe/İstanbul Adresine Nakil 
Edilraetlne Oy Dirliği İle kant ver
ilmiştir. 

Salih Kurt İmza 
Bekir Kurt İmza 
Abldin Kurt imza 

(S/A}(23İ/33152u) 

istanbul Ticaret Sklll 
Mezaarıuğnndaı 

SfcilN«mtrıu:2*423I 

Ticaret Cnvaaı: 
ALTUNTAS MÜHENDİSLİK 

ISI V I MEKANİK TİSİSAT 
TAAHHÜT TİCARTT 

UMTTEDStRKZTİ 

Ticari Merkezi ıleıınbul 
Gflngören Haznedar Mah.Mannare 
Cad. No. 12/A 

Ticari Merkezi ile sicil numarası 
ve ünvam yukarıda vazıh bulunan 
Şirketin Bakırköy 16.Notcriiğindon 
18.7.2007 tarih 28734 sayı De on
aylı ortaklar kumlu karan Ve ana 
sözleşme tadil metninin [etçil ve 
İlanı islenmiş olmakla, 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu bükümlerine 
uygun olarak ve mcroarluğunıuz-
deki vesikalara dayanılarak 
197.2007 tarihinde lescil edildiği 
üan olunur. 

Karar No: 17 
fjTOT«r0u:02/07/2007 
Toplanü Ycri:Şirketln Merkezi 
Toplantıyı Katılulanlbrahira 

Altını- EHr Allun (Adına Velayctcn 
Annesi Oülsy Altım) 

Şirket Ortaklar Kurulu bugün 
şirkol merkezinde toplanarak 
aşağıdaki yazılı hususlsn Oy birliği 
ile karar bağlamışlardır. 

K a r ı m Metili 

Şirket sermayesinin 
200.000.YTL'sındın 400.000.. 
YTL've çıkanlmasuuı ve şirket ana 
soüetmesmin sermaye ,««Ai»»Hn 
aşağıdaki sekliyle tadil edilmesine 
oy birliği ile karar Verildi 

Y o l Sekil 
Şhrkstlu Sermayesi 
Madde 6. 

Şirketin sermayesi 
400.000.YU'sı olup. Bu Ser-
mayetun; 

M4.0QO.YTL'ıi (branla Ahun 
(T.C Kimlik No.44002914516) 

40.000. YTL'al Elif Akun'aCVe-
layeten Annesi OOlay Akun-T.C 
Kimlik No 4ÎB979IS010) AJttir. 
Eakl Sermayenin Tamamı öden-
mistir. Be Defs artırılan eer-
raaycoin l6SXX».VTL'si şiritetm 
geçmiş yd dağıtılmayan karadan 
karşılanmıştır, geçmiş yıl kan İs
tanbul Serbest Muhasebeci vo Mali 
Müşavirler Odasına 9U5Sir.il Np-
msrasıyla Kayıtlı Serbest Mnbase-
bori Mail MOsevlı ŞOkro Taakm 
Tarafından 06/07/2007 Tarihli 
2007-10 Sayıb rapora ilo tespit 
edilmiştir. JCtlan 35.000. YTL ser
mayenin Tamamı nakil vo muvaza
adan tri olarak tamamen taakhut 
edurnlıtu. Nakdi sermayenin IM'Ü 
Tadil tasanıran tescil tarmlndeo 
İtibaren «ç ay İçerisinde, kalanı İse 
ea goç oç yıl İçerisinde ödenir. 

ibrahim Altım İmza 
T.C Kimlik No:440029l4S76) 
Elif Ahu» İmza 
Adın» Velaycten (Annesi OUİay 

Allun (TC Kimlik 
Norf38V79İg010) 

(J/AX23/M«436J 

lataobal Tkıret 
MesauKStttuadan 

Sicil Ns-arm:S3*W* 

Sicili 

2-) Yukarıda bahai geçen devirin 
kabulüne ve keyfiyetin pay defter-

3-) Vaki devfc ra*nc*indc Şirket 
u'soedarları ve hlasoloriniıı: 

80 raya Kırsıkk 1.000.00- (Se
kimin) YTL si Uğur Yuoırım 

120 raya Karlılık 11000.00-
(On İki Bb) YTL ti Umut Yıldırım 

4-1 Şirket Mudorlajüoe şirket 
Ortaklanndan raSdsrHklerl halen 
devam eden; Uğur Yıldırım İle 
Umul Yucınm'ıa nvudurlOkterkı 
devamına eısendın müdür olan 
Brturk Yıldız'u rsodürlüğuntta 
kaldtnVmuma, müdürler firkati 
münferit tazcahvı iks nar eureuo 
temaU ve İlzama yetkili kılın
mışlardır 

S-) İs bu karana Ticaret sicilinde 
mscH ve lummın yepılrnasuıa oy-
MrilJtUokanr verilmiştir. 

Ortaklar 
UğW Yıldırım İmza 
Umut Yüdımo İmza 

' (5/A)(23/349984) 

Istaıbul Ticaret Sicili 

Memartnflundatt 

Sicil Naasraaı: 274143 

Ticaret t]avamı 
DOĞA AJANS VE TİCARET 

LİMİTTİ) ŞİSKETİ 
Ttearl Marketi: İstanbul 

Kadıköy Kotuyotu Mecidiye 
MhAli JJszun Ata Sok» J0 

.,eWT" 

LtMirEfi 
ŞİRKET} • • 

Ticari Mtrtetblıl ı 
Kadıköy Bostancı Yazmacı Tabir'' 
SokJrfnıdirt* Apt B Blok No.48, 

Ticari Merkezi İle sidaforttntı ^ 
ve favanı yukarıda yazılıbuluna\J k* t 
Sirkelin Kadıköy 2İJWterlij 
17.7.2007 tarih 25792 layı 
aylı ortaklar kurula lurtrtoıi Icscü/ 
ve ilanı istcnml| olmakla] 
«yılı Türk Ticaret Kanunu hl 
terine uygu» olarak ve 
muzdaki vesikalara duyanı] 
18.7.2007 tarlanda lescil edildiği 
İlan olunur. 

KartrNo:004 
Karar Tarihifl5.07J2007 
Toplantıya Katılanlar â \ 
UgurYıldırım i ' "*' 
Umut Yıkurım f f* \ 
Sicil No:534!o8/<»445«! \^f 

Umar Denizcilik 
Dıunleri Di| Ticaret Limi 
kctl'nin Hisudarlan bugün1 

merkezlade toplanarak ' 
yazılı hususlsn karar 
alnullardır. 

I-) A- Şirket Hlssedaruumoan 
Seyfettin Yıldız a Ah 90 ftva 
karşılık 9.000,00- YTL 
Kıymetinde Sermayesini Kadıköy 
14-NNerliğmco 0S.O7.2007 Tarih 
16398 aayılı blaae devir toıleamesl 
ile Attuttepe Mıh. Eminallpaea 
Cad. KOknar Sok. Duoankayl 
Shetl B Blok Daire No: 19 
KOyOkyalı - İstanbul adresinde 
Mukim T.C uyruklu Umut 
Yıldırım ^1 devrennlsril 

m » ^ *>A^ • tı^r\v-srkezi ile ski! —— ••—• 
\ c ^ 0 ^ / V ' ^ i , tevsii yukarıda yazılı bulunan 
ıv>4Vl / V 1 \9ukelinBabitOy20.NotorllJnvlm 

V2.7J007 u m 23692 «y i ile on-
' ** kurulu karMûM] ve 

tadil rncOıinhl tescü 
olmakla, «762 

Kanunu Makfinv 
aveoasrrrurlugu-

ara dayamlarak 
ılndo tescil cdildili 

200.000.YTL"si İsmail Ceyhan 
(T.CJCkrdik No J0986541724), 

2O0J)00.YTL'sl Oya Bakır (T.C 
Kimlik No: 38144026020), 

lOO.ÛOO.rifıl Asrin BaluTa 
(T.C Kimlik No: 20986341724) 
aittir. 

Etki sermayeni» tamamı 6den-

miitir. Bu delk arunlm scnnayeniı 
121.000. YTL'si saniuyor, 
muhasebesi Sermavc Düzeltmesi 
Olumlu Farkından tuıaılannus 
olup, Enflasyon Düzeltme tarla İs
tanbul Serbest Muhasebeci Ve 
Mali Müşavirler Odası"Ne 9233 
Sicil numarasıyla kayıtlı Serbest 
Muhasebeci Mali Mlifsvir ŞOkril 
Taşkın Tarafından 06/07/2007 tar
ihli 2007/3 sayılı raporu ile leabh 
odilmiıtir. 

Ayrıca arünlan sermayemin 
90.000.YTLNI Ortak İsmail 

Ceyhan 
90.000.YTL"il Ortak Oyı 

Bakır"» 
4S.0O0,YTL"ll Ortak Aırin 

Bekir'in şirketteki alacağından 
karrüannus olup, bu alsesk İstan
bul Serbest Muhasebeci . Mali 
Müşavirler Odaaı'oa 9235 Sicil 
Kuraatesıyla Kayıtlı Sorbest 
Muhasebeci Mali Müşavir ŞOkrfJ 
Taakm Tarafından 0&rTJ7/2007 tar
ihli 2007/6 sayıb raporu ilo teshil 
edilml|tü\ 

Ve aynca artmlas sermoyenin 
74.000. YTL"sl, şirketin tacmis yıl 
dagıtılmayaa lovlanıulan karşılan
mıştır. Occrois yıl karlar İstanbul 
Muhasebeci Ve Mail Müşavirler 
Odasına 9235 sicil nunurrasıyuı 
kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali 
MOaavlr ŞOkrO Taakm tarefmdan 
2007-7 aayılı rapor ile içebil 
edilmiştir. 

İsmail Ceyhan (T.C 
2U9İ6541724) imza 

Oya Bakır (T.C ?8I44026020) 
imza 

Asrin Bsktr (T.C 20986541724) 
İmza 

(5/A)(23/331018) 

lrtaabol Ticaret Sicili 
Muuorlugıodan 

Sleil Numarası: J3139J 

Ticaret Davıaı: 
BATA TURİZM TtCARKT 

ANONİM ŞİRKETİ 

Ticari Merkezi; İstanbul 
Bağcılar Güneşli Mah.De-
vcluldıtımı Cad. No.21 

^Ticari Merkezi İle sicil numarası 
ve fmvanı yukarıda yanlı bulunan 
Şirketin'9.5.2007 tafiMI oUgan 
genel kurul karanrun ve ana aö-
zleame tadil rx«tninin tescil ;ve 
İhını, psy cctvellnm ntnı istcnmiı 
olmakls, 6762 sayılı TOrk Ticâret 
Kanunu hükümlerine uygun otarak 
ve rocraurlugumuzdaki vesikalara 
dayanılarak 20.7.2007 tarihinde 
lescil edildiği İlan olunur. 

Bata Turizm Tlearat A^.'Nln 
09.05.2007 Tarihinde Yapılsa 
Olağan Genel Karni Toplantı 
Tutanağı 

Bata Turizm Ticaret A.Ş.'Nlo 
2006 Yılına Ait Olağan Genel Ku
rul Toplantın 09.05.2007 Urlhinde 
saat 10.00 'da Güneşli' Mah.De-
vekaldmmıCad.Noai Bagcılar/ta-
tmbul adrobde, İstanbul İl Sanayi 
vo Ticaret MOdariOgO'nan 
1.5.2001 turu ve 28900 sayılı 
yazılanvU gorevleodlriLen Bakan
lık Komiseri Fevzi Ülker'in g&zetl-
minde yapılmıştır. 

Hazinin cetvelinia tr^kikmde,ıir-
kelin toplam 90.00O000.-YTL'lik 
seımayearoo karşılık 90.000.000.-

adet hiasenuı AsaleMo toplantıda 
temsil edildiğinin ve bbytece gerek 
Kamın gerekse Ant SSıltsmcde 
Oagörulsn asgari toplana nisabının 

'mevcut oidujtunuo anlasıunaaı üz
erine toplantı Bayram Yusuf Aslan 
tarafından açılarak gündemin 
gMsulmesine geçümişliı. 

Toplantını tüm hissedarlann 
aMİeten veya vekaleten hazar bu
lunması nedeniyle toplantının 
T.TJL Msd.370 mucibi yapılmaaı-
na herhangi bir ltirazu olmadığı ci
hetle gündem gereğince aşağıdaki 
kararlar ıluıraıarjr: 
' I) Divan BafkantıgYıu Bayram 
Yusuf Atlanın, oy toplayıcılığına 
Taoettin Aslan'ın ve Katipliğe 
Şahia YenigOo'iln seçilmelerine 
oybirliği ue karar varildi. 

2) Genel Kurul tutanaklarının 
tmzalarrmaıı için Divan Heyetine 
yetki verilmesine oybirliği ile karar 
verildi. 

3) Yönetim Kurulu faaliyet ra
poru ile rrrırrakrplar tarafından ver
ilen rapor okundu ve müzakere 
edildi. 

4) 2006 yılı bilançoJrar-zaıar 
hesaplan okondu ve müzakere edil
di, yapılım oylama smiKUodatbt-
lanco ve kar-zanu hesapları oybir
liği ile laldık edildi. 

5) 2006 yılı bilanço karından ber 
turla kanuni mükellefiyetlerin ten-
zilioden sonra (kalırsa)bokiyo karın 
tirkel bünyesinde fevkalade İhtiyat 
olarak alıkcaıulınauna oybirliği İle 
karar verildi. 

6) Yapılan oylamt somıcunda 
Yönetim Kurulu Dyeleri oybirliği, 
ile U n edildiler.Yine yıjnlao oyla
ma .lotracunda murakıplar oybirUğl 
İle ibra edildiler. . 

7) Yapılan oylama sonucunda 
Şirketin Murakıplığına bir yıl müd
detli görev yapmak üzere LşUuei 
Mamur ve Zeki Yılmaz Ereoğu'-
nun seçilmelerine oybirliği ile 
karar verildi. 

8) Yapılan oytama sonucunda 
Şirketin Yönetim Kurulu üyeHkler-
ine Ûç yıl müddetle gfirev yapmak 
özere; Bayram Yusuf Aslan, 
Tanenin Aslan, Şahia YenigOn, 
Orhan Allan, Naci Aslan, Ayhan 
Aslan ve Yılmaz Aıian'ın 
seçilmelerine oybirliği ile karar 
verildi. 

9)Y5oetim Kurul» Oyderroc 
herhangi bir ücret odraraerncaİDo, 
Murakıplara İse yıllık 500.- 'er 
YTL net ücret Ödenmesine oybir
liği İle karar verildi. 

10)Y«netun Kurulu Üyelerinin 
T.T.K. Msd.334-335 sumulOne 
giren konularda izinli uyıimılarv 
na oybirliği ili karar verildi. 

II) Şirket Ana SOzlcsmesl'nin 
6xnaddesinin ekteki (eklide tadil 
edilerek 

90.000.000-YTL(Dokssnmily-
tıoyeniTuıkUrası) o l u şirket ser
mayesinin 

30.000.000- YTL(Otuzmily-
onyıeiTürkLirııt) arttırılarak 
120.000.000-YTL (Yur^imiınily-
onyerılTu>kL[ratıns) çtkanlmaıına, 
bu tcrmaycslrı her biri I (Bir)-YTL 
kıymetinde hâmiline yazılı 
120.000.000 (Yüzyirmimilyon) 
adet hisseye ıvnlmaıım, bu dtfa 
arttmlatı sermaye olan 
3O.M0.000(C*uzıtıllyon) YTL'nin 
Martla) Marnları Deniz tiretmecll-
iği A.Ş tarafuıdan muvazaadarj ah 

(Devamı (76. Sayfada) 
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(BerUrafı 675. Sayladı) 
ve u n u m u taahrtOt edilerek nakit 
olarak luu|ilnımuıca,oybirll|il İle 
karar verildi(Tıdil Taıerııı Tu
tanağı eklidir) 

12) Tüm MuedıırUruı Knnıye 
artırımı ile İlgili rucban haklına-
din Mardn Marmara Denli işlet
meciliği A.Ş lehini fereget et-
melerine oybirllji ile tarar verildi. 

IJ)Bu onOe maddeden İbaret 
toplum zaptındı buranın kırarlar 
m e v c u d u oybirliği ile itinanı 
otap.topimtı İyi dilek ve temennil-
ertolooa ermiştir. 

Komiaer 
Fevti Olka İ m a 
Divan Başkanı 
Bayram Yueııf Allan imza 
Oy Tordayıcı 
Tacenin Aılan imza 
Kıtip 
Şahin Yeniğim i m u 

Bata T u r u n Ticaret Anaıhe 
Sirken Ana godcşnu TadU Mar
ul 

Elkl Seldi 
Mıddeıe 
« e m a y e , Hluelerta N i t e l * Ve 

Dtrrt 

Şirkeı' toıermeyoıl »0.0OO.000.-
YTL (dolauYTL) bymetindcdlr. 

Be aennayenin ber biri l.-YTL 
(BlryesTTOrktrael) kibarl kıymetti 
»0.000.000.- adet u r u yaslı hu»-
eye aynlmtaur. Bu hkaeleria: 

1- 26J20.000 hiaaeye tekabdl 
edee 26J20,000.-YTL'n tçdaş Çe
lik Enerji Terime ve Ulaşım 
Sın.A.Ş., 

2- 11.940.000 biueye tekabül 
eden U.940.000.-YTL'lı Bayram 
Yutuf Aılan, 

3- 11.940.000 blıeeye tekabdl 
eden ll.940.000.-YTL'ıı Tacettia 
Atlan, 

4- 400.000 hlttoye tekabül eden 
400.000.-YTL'n Ayban Aelan, 

5- 400.000 alneye tekabOl eden 
400.000,-YTVeı Neol Aılan, 

6- 400.000 hiuoyo tekabül eden 
400.004.-YTL'n Ottan Allın 

7- 400.000 biueye tekabül eden 
400.000.-YTL'u Yı lnaı Aelan 

I- J8.OO0.O0O biaaeye tekabül 
edea. n.OOOMO.-rtfıi Mırdtı 
Marmara Denil İşletmeciliği A.Ş. 
tarafından rouvtzaadan ati olarak 
ve tamamen taahhüt edilmiştir. 
Nakdi aermayMİn l/4'0 teadl url-
himten hibemi ca geç Oç ay içinde 
, kalanı iae Yönetin Kurulu'nuu 
aboaiı kararlar daireılode en geç 3 
Mytl iyMeoeeneı ıektlr , 

Bu kanıttaki İlanlar ana lOıloş-
menln İ l a nuddeai uyamea 
yapıhr. 

Nama yazıtı olan htueleriri devir 
ve temliki Yönetim Kurulusun on
ayı İle yapılabilir. Yönetim Kurulu 
•ebep gSaternlekabdn namı yanlı 
bluoiorin devir ve lorolikne 
ubjaado etmeyebilir. Devit ve 
temliki pay denerine iıUopelnen 
İmtina edebilir. 

YanŞaklI 
Madaeıd 
Sermaye, Minelerin NluU|l Ve 

Devri 

Şirket' ' in l ona ıya i 
I20.O00.0O0.-YTL (yOzylr; 
ralbluYTL) kıyrnetiodedlr. 

B« eermayenin ber biri L-YTL 

(BiryeniTtrkUraaı) İtibari 
kıymette 120.000.000- adet nama 
yatılı biueye aynlmışııt. Bu 
hiuctortn: 

1- 26.520.000 hkıeye ttknbtU 
eden 26.520.000.-YTL'n ledaı Çe
lik Enerji T e n i s e ve Ulacım 
Sın.A.Ş., 

2- 11.»40.000 biueye tekabül 
eden 11 .NO.OOO.-YTL'u Bıyrirn 
Yntuf Aalu, 

3- tl.940.OO0 hlaeeye tekabül 
eden H.»40.000.-YTL'lı Tıccttk 
Atlan, 

4- 400.000 nineye ıekabol eden 
400.000.-YTL'n Ayhan Ailen, 

5- 400.000 nineye lekabOİ eden 
eûoMO.-YTL'aıJtelAalae, 

( .400.000 blıeeye tekabdl eden 
400.000.-YTL'eı Orhan Allın 

7-400.000 biueye tekabül edee 
400.000.-YTL'u Yıuou Aılnı . 

8- 68.000.000 biueye tekabül 
edea »S.OOO.OOO.-YTL'ıi Mirdi» 
Marmara Denil Işlcımecilljl A Ş . 
tarafından muvazaadan ari olarak 
ve tamamen taahhüt odilmiatlr. 
Nakdi eermayenin t/4'8 leacil tıri-
bbıden İtibaren en geç Oç ey İçinde 
, kalanı lee Yönetim Kırrulu'mın 
alacığı kararlar dairelinde en seç 3 
(Oç) yıl içinde ödenecektir. 

Bu huıuttakl İlanlar a n totice-
meoin ilan maddeal uyanaee 
yapılır. 

Nama yatılı olan hlaeeleria devir 
ve temliki Yönetim Kurulunun on
ayı ne yapılabilir. Yönetim Kuranı 
•ebep gcetennekıisln nama yenli 
bltıeieru devir ve temlikine 
minende etmeyebilir. Devir ve 
temliki pay defterine İşlemekten 
imtina edebilir. 

Şirketin Onvanı; Beta Turizm 
Ticaret A.Ş. 

Şirketin Adreel: Ouncşli Mh.De-
velnldmmı Cad.No:} I (Mat A.Ş. 
Yanı)B*ieıU(/tıtanbu! 

Tleıret SloU MHotrHIJ»; t ı t u -
bui 

önceki Sermayeli: 90.000.000.-
YU 

Şhndikl 
' 120.000.000-YU 

Oenel Kurul TuiU 09. .05.2007 

Sermaye Artış ma tçdrak Man 
PıySıhlplerlıUo 

Sermayeli: 

Adı Soyadı Onvım Bayram 
YUM/Arlan 

Artırım Onceel Hlıeo Adedi 
11.940.000 

Artmm ö n e n ! Fay Miktarı 
(YTL11J4O.OO0 

Artının Sonratı Hiaae Adedi 
11.940JX» 

Artmm Sonran Pay Miktan 
OTO.)! 1,940.000 

Adı Soyadı- Onvam Tacenin 
Ailen 

Artırıra Önceıi Hine Adedi 
il.940.O0O 

Artının önceıi Pay Mutun 
(YTL 11.940.000 

Artmm Sonran Hlaıc Adedi 
11.940.000 

Artırım Sonraet Pay Miktan 
(YTL)U.940.000 

Adı Soyadı Onvanı Içi ış Çelik 
Eneri Ten. ve U I I - S U L A S . 

Artınm Onoetl Hine Adedi 
2İH0.OO0 

Artınm öaoerl Pay Miktan 
(YTL26.J20.00(J 

Artırım Scnruı Hine Adedi I 
26.320.000 

Artırım Sonram Pay Miktarı 
CrTU)2«.J20.000 

Adı Soyadı Onvanı Ayhan Allın 
Artırım Onceel Hine Adedi 

400.000 
Artınm Onceıl Pıy Miktarı 

(YTL 400.000 
Artınm Sonraaı Hine Adedi 

400.000 
Artınm Sonran Pay Miktarı 

(YTL)400.000 
Am Soyadı Onvanı Naci Allan 
Artınm Oneeat Hine Adedi 

400.000 
Artınm Onceel Pay Miktan 

(YTL 400.000 
Artınm Soarııı Hine Adedi 

400.000 
Artırım Sonran Tay Miktan 

(YTL)400.000 

Adı Soyadı Onvım Orhan Allan 
Artınm Onceel Hlue Adedi 

400.000 
Artırım önceli Tay Miktarı 

(YTL 400.000 
Artırım Sonran Hine Adedi 

400.000 
Artırım Sonran fny Miktarı 

(YTLJ400.000 
Adı Soyadı Onvam Yılmaz 

Aılıo ' 
Artınm önceıi Hine Adedi 

400.000 
Artınm Onceel Pay Miktan 

(YTL 400.000 
Artınm Sonran Hine Adedi 

400.000 
Artmm Sonraaı Pay Miktarı 

(YTL)400:000 

AA Soyadı Onvanı Merdaı Mır-
uuuıDon.l|I.A.Ş 

Artırım önceıi H I I H Adedi 
31.000.000 

Ararım Önceli Pıy Miktan 
(YTL 31.000.000 

Artınm Sonran Hine Adedi 
68.000.000 

Ararını Sanruı Pey Miktan 
(YTL)««X)uOJ)00 

YukandıU bujilerin »ojruluju 
taedlk o h a » . Beta Turizm Ticaret 
A.Ş. Yönetim Kurdu Bıekın Ve 
Oyelerinin AdSoyad Va İmalın 

Bayram Yumf Ailen İmu 
YdnJT.ur.Bek, 
taoottlı Atba boza 
YK.Baak,VekiU 
Sakin Yotliıtnmua 
Oye 
Naci A n a imza 
Oye 
Ayban Aılan i m a 
Oyo 
Yılmaz Aaha İmza 
0ye 
Orhan Allan fanta 
Oyo 

(İVA)(23fl3120»j 

U l u b e l . Tkar ı t 
Memırlultudaa 

SknNuB>nua)393>M 

Tkaret Daranı 
KORKMAZ O D A t 

• SANAYİ V I TtCAKET/ 
ÜMltKDSt lUCETtf 

Ttenrl MıriuBİ: btınbul Ba{ 
mpeıa Orta Mıtı.Bl 
Cıd.Kufn Sok.No.5 

StcUl 

18.7.2007 tarih 17181 »yt İle on
aylı ortaklar kurulu karannra ve 
m ı »Özleşme tadil metninin teecli 
ve ilanı İMcnmiı olmıkla, 6762 
»yılı Türk Tkuırot Kanunu bttkOtn-
iırine ııyüun olarık ve ratmurtuju. 
rnnzdakt veılkelın dıyanıiırak 
30.7.2007 talibinde tacil edildiği 
ilan olunur. 

Karar Not 10 
KırarTıriflluW/2007 
Toptanü Yeri: Şirket Merkezi 
Şirket ortaklan şirket 

merkezinde toplanarak şirket 
Anae&zleemctiıua 3. maddeal olan 
şirketin makıtt ve konuru aşılıda
ki şekilde derişildik yapılmalını ey 
birti|i ile karar verildi. 

Yeni Sekli 
ŞMtetu Makul Ve Kanam: 
Madde 3ı 

Şirketin tnıkıu ve komini bitli
ce şunlardır. 

ı- Şirket h a ıtrlu kuru gıdı yış 
ıcbze meyvo mcşnıbıılu tamhtllk 
rnaddeleri,loz ve uvı deterjan, çay 
şokerjruru kahve baharat çeşitleri, 
nebati yı(lar,zahire ve bakliyat, 
bakkıllye ve kantariye emtiaları, 
ber türlü hayvan»! gide mıddelori-
al ılımım talrauoı ve Ithılıt ihra-
catmı yaptuk. 

b- Şirket herturlO gıda mad
delerinin toptan perakende ılım 
Mtttnmı yapmak. 

c- Şirket inşaat malzemeierinliı 
toptan ve perakende ticaretini, 
rjezKİamaeıııt ve dıgıtımmı yap
mak. 

o- Şirket her tttriO mimarlık, 
tnObadiıtlk rstşavlriik plan proje 
bizmetlııioi yapmak yıptırmak. 

d- Şirket kotuM ile Uf İli ohnek 
Szere bar luıU proje Mzlbiliıa, nr-
pntouyoo, mdeıvirUk, kontrollük 
mllheodlıllk ve benzeri hizmetleri 
ytpmak ve yıptırnak. 

e- Yurt içinde hectOrtt konul, ı t o 
lopla konut tebriki, horturlo yapı' 
birimi dekeraayon şebiroilik ile il
gili alt yır* milleri kışlı eder, 
Ibaleiero katılır, uehhat eder, 
taabut ettiği İhaleleri baskınına 
Ihak eder veya ettirir. 

f- Kendi ıdını veya gerçek ve 
tüzel kişiler ıdıaa İnşaat onarım ve 
narflyal işleri yapmak, 

g- Toplu konul ve aaayl ünleri 
kurmak için ana ve araziler alır 
yapımım Oatlonir veya yapımını 

h- Konut yapımı va insancılık 
için her HUM douşmınlık tatil ede-
billr, ettirebilir ve bu amaçla daruş-
ınardıkJar yapabilir veya yaptıre-
bUrr. 

Ticari Marketi ile ıloll 
ve Onvım yukarıda vazıh bulunan 
Şirketi* EyOp 3.NoteıiltliKfea 

ı- Knnutlana vo mşaedınA oluş
malı İle İlgili olarak termilolüklcri, 
mOB»»i|ikoJrV<.»çenlılıklın ve 

,b<)tuiMvıntjİiOUtbii ir va.bu 
, ' ' ımaçUçıuşmayBpaUlirX 

l« I- y J l t f * v l u ı U ;,. İnşaat 
^ I z e ^ l i ^ n d e u ş d e m l r jimtato 
tboye^f ir i ıa l ' l ^ş ı l ı» i leaîıal 
•mılurnçİMİM iraafau^ lllulıüaı 

, C rVbr»çuV^l^tirî<ve peskeruc 
yûcanu'nryapiBak.* ^ . jy-

k- Şirket ınuç ve k 
lşle^\yinutuHil 

l-ŞIrket faaliyetleri lümrau 02-
erino şirket ıdıoı kayıtlı buiunen 
gıyrtrocnkul « gıyrimenkul huk-
nıtindeki hıVilrıo ııtışlınnda 
upudı oilt laltigl kat mülkiyeti vo 
hiuelcmllrroo haklan ile her çeşit 
monkul mallar vo gayrimenkul üz
erinde ipotek almaya, ipotek verm
eye ve ipotekleri fek etmeye ,ayni 
ve şıbai her turla hakim almaya 
ve utmaya. 

Aoa ıdzleşme derişikliği 
niteliğinde olın bu karem uygu
lanman için Türk Ticaret Kanunu 
hoknoleri geçerlidir. . 

İş bu kırana kıbtrUı ile İncil ve 
İlen edUmeüne oy birlimi İle kırar 
vrrilrnlştir. 

Ömer Korkmaz tmza 
Yaşat Korkmaz tmza 

<şMxp3aşnoş2 

t ıunba l Ticaret Sicili 
Mcmerlugundan 

StcR Numaram 45779S 

Ticaret Onvanı: 
KARSAN OTOMOTİV 

İNŞAAT İTHAI.AT İHRACAT 
SANAYİ VK TİCAHIT 

ÜMİTED SİRKKTt 

Tkari Merkezi: lıtanbul Em
inönü Prof.Cenu'1 Blnel CnLŞAin 
JsHamNa.20KallD.10l 

Ticari Merkez! tle Sicil Nu-
raarau Ve Onvanı Yılkında yazılı 
bulunu Şirketi» Byup I.Notsr-
ngindea 9.7.2007 lam 93M aeyı 
Se ontyb ortaklar kurulu kararının 
ve ana sözleşme tadil metninin 
teecil ve ilanı lıtonmiş olmakla, 
6762 layılı Türk Tlesret Kınınu 
hükümlerine uygun olarak ve 
rnemurıugurntudaki voaikllafe 
dıyanıiırak 20,7J007 tarihinde 
teıeii edildiği ilan olunur. 

K ı n n t 
Karar Tarihi: 30.06.2007 
Oûndem; Sermaye Artırımı 

Hakkında : 

Tnplantıyı Katılanlar Mehmet 
Karahuınoglu- Aliye Kara-
baıanoglu - Ferşat Kanhanaogle 

Kararı 

BegOn şirket merkezinde 
tpplarıarı Kının Otomotiv infeat 
İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi Oflıklur Kumlu 
Karan; 

Ofirülen lüzum üzerine Şirketin 
halen Mevcut 30.000,00 YTL'ıi 
urmıyNİnln 970.000,00 YTL. 
Arttrnlarak i .000.000,00 YTL 'H-
na çıkırılmalma ve arttınlan 
970.000,00 YTL'ımu tamamı or-
tıklatın Şirketteki ılnoagından 
karşdınarak, Şirkdt eeaı mukıvo-
loinla i. Mıddui'nin ıpğıd» 
y u b oidugu şekllae deglştirilmo-
aine karar vcrilmişlir. 

Sermaye: 
Madde* 
Yeni Sekti 
Madde 61 

Şirketin lermeyeıl 1.000.000,00 
(Birmilyon) YTL 'ohıp Bunun; 

900.000,00 (Dokuzyszbln) 
YTL'ıi Mehmet Karabaunoihı 

50.000,00 (ElilhİD) YTL'el ta-
f at KırahaeerıogJu 

50.000,00 (Bllıbin) YTL'ıi 
Aaiye Kanuıuınoflu'n» aittir. 

(Devin» 677 . Sıyftdı) • 

- 6 1 7 -

http://tl.940.OO0
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http://Cad.No:%7d
http://il.940.O0O
http://YdnJT.ur.Bek
http://JsHamNa.20KallD.10l
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Sgyi :.M. 

Ş İ R K E T L E R 

Antalya Tîeırel Sicili 
McmurlugumUn 

Sicil NÜ'. Aitıalyı <|<UIW 426İ9 

T k - r e ı d i v a n , 
DEF.Ni: KUYUMCULUK 

D t K l - H A L I V K T L ' k l / M 
SANAYİ TİCARET Lİ.MI TKİ) 

• ŞİUKETİ 

Ticaret Merkebi: Kıfcıliuprak 
Mal. Aspcıulns Bulvarı W 370 
Antalya 

T U J K I merkezi ılc suil nu-
maı-iM ve unv'jnı yukonda yazılı 
bulutun l.inmed sirkelin Antalya 
I. nuierl^inin IO.J.20O4 tanh ve 
6741 »yıl ı tasdikinden gecen ana 
aoaaVımerun tescil ve iUnı, 

m a beyannamesi de 
memuriyviımuc tevdi kılınmış uL 
rrukla keyfiyetin 6762 uy.lı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine uy
gun olink ve mcnujriugunmzdiiki 
belcelere dayanılarak 12,.1 2004 
ürıhmde leicil edildiği ilan olunu/ 

DvVnv Kuyumculuk Der t - Malı 
ve Turfım- '5ı ı ı ıyf ve Ticaret 
Uımicd Şirketi Ana Sfokstnvsl 

Alg ıda adları soyadları u; 
lan ıc ikametgahları ya/ılı k'a; 
Ur .ıı:tMnJ.ı hır lırnıled jirket İ, 

t :<ıu Hiuuyin Ayyıld:/ T C . 
uyrufunda.iır. .Mcydaııkavağ! Mjh. 
i 5*9 •• Sk IU-ı Mcvlıiı Apt. «>: 
Î-'I2 \nialya -j.lıc»ihle ikamet ed-

2. l-nder Akras TC. uyruğun-
ıtautt Dtı/Jerv.uın M cinler Malı. 
Yuvalı Sitesi Antalya idrv.mde 

Sirkelin ûnvjty Defne Kuyu 
culuk Den Hjlı w Tun/in S-u. 
Ticııwl Limited Jirkcıı Jır 

I. Yun ıe,ınde ve yun dışındaki 
üliteh-rde Elrnu*. pır t unu, »afir. 
zümrüt, yakut inci gibi kıymetli 
lajlar. aıtıa (külçe allın hariç) 
platin gümüş git» kıymetli maden
ler, peridot, Ispis. turkuız gibi yan 
dejerli tafta ve tentcıik tajuu bun-
budan mamul takılar saatler ak
sesuarların alım »alımı İmali imal 
ettirilmesi, ithal v« ihracatı acente
lik, bayilik. mümcııllik. dis

tribütörlüklerin alınıp verilmesi. 

2. Zigııcı cjyatarının imali için 
gerekli 4iÖlyvlcr ve döküm tesisleri 
kunruk. isletmek, kiralamak kiraya 
vermek alım »timi ihraç M ithali-
m yapmak 

3 Konusu ile ilgili kuMtnıctı 
mafceihe. miAın.ıtan ve V-ıl-.ıları ıle 
bunların parça »c ak^'Murlurınııı 

HUM. k.r.ıy.. veriline*.. 

4. Ocr. ve kuıklcıJcıı ırunıül 
giysileri yjpm.ık. JIMII «alımım 
yapmak ithal ve ihr.iv* etmek. 
Dunun için gerekli tcSii ve fab
rikaları kurmak, makınalarının 
ithalatım ve ihracatını yapmak. 

5. Tunsıık ifitiivlı htidıyelık ety* 
halt kılım den vt ilenden manıul 
^iyalan laon airruk »ımuk ithal ve 
ıhncıiını yapmuk 

4. Svyahat accntııı kurmak ku-
rulmıt] bulunan teyahar acema-
lannın u-msılcıliıimı atmak i-flct-
rnek devir almak ve ıkvrctmck. 

5. Konusu ılc ılc>lı Kıra, denu 
vc hava uliftırma vuıtulan il mün
ferit veya gruplar halinde yun içi 
vcyı yun difi neyahot, tur. aczi eğ-
knec. ipor deli İv müzik jnımasy-
on, ur^anı^ııyonlart yapmak, 
bük al i n tafifından düzenlenen 
yun i;ı tc yun dışı ûrt-anımyon-
laıa ıjıifak etmek ve bunlarla il-
ilkin bi^rlen saimtk, lattırmak. 
uım vt ycı avarv^yontarı yjp-
mak. Tun ime yönelik kara, dcıu/ 
hava ta-^ımacılıftı yapmak. 

n Y-jlcu ve Tun-ıifcrc hİ^mei 
vcnıtck ^nat ı ılc oto ve ujıi ki-
r^bııuk. marketler, yetkili UICKII-
vrdcıı ı/ın jlııuk jjnıyU ^unıruk-
iuy MI»> nuğu/nJun j%-mak. wnn 
jlnuk. »atmak, kiralamak, kiraya 
vermok. ı,lcuıiı:k 

? Tynjnk iiıuvlı fıuIiyetlerde 
bıılunııuk. ıııri^m te (urum ile il-
'̂ilı > jdnnıUr yjpm.ık. yalının pıtı-

jc'cn .Wıılafluk vatının iıhabt n-
ıht.x JI icjvık imkanları ik- ıjletııu-
kredilerinden »tiı'ade tMnuA. 

*•. Tutum knııusunda yerli ve yj-
bJtıvı lun-ıtU-tuı ıhıiya;ljrını 
kjrM!.muık jnueı ile mel. m»u!. 
jj*n>;s\wl. Ulıl V<>-,-ıî, kji)ipi-\{>. kün-
jklaınj le:.ı%lcri. jjazınu. gece 
kluİHi. dıiikoick. »atma. ipur eğ-
leııee t>c diıılennK' ıesısfı:n. guH;„ı. 
halan uiu park icsulcn kurmak 
satın ılııuk yılmak, kiralamak, ki
raya vermek, ı^lctıııek. telislerle il-
jıtı ufkine jlel ve o/cl 
ıtul/emetcn «hal ve ihraç etmek. 
Bu ıcyihlen imletmek u;crc resmi ve 
5;d kurulup vçyı kiklerden ara/i 
kınlamak yerekırM ııjre bilimimle 
u kuruluca devir etmek 

*}. lirkcttn rruksai ve mevzuu ile 
ilgili faaliyetleri -çın faydalı olan 
ıh lira haklarını, beratlarını, lisan*, 
imliyu ve telif haltlarını marka, 
know hww r«im» ve ttearet unvan-
laruıı ve bcn*erİ gayri maddi hık
tan iktisap eder, utar, kullanır de
vreder. 

İD. Gayrimenkul mdlkıyeti ıfc 

rpotek ve ini fa t, mülkiyetten jjayrı 
ayni haklar ikliıap edebilir, bunlan 
bi}kafınru ivazlı veya İvazsız de
vir ve ferag edcbi?İr. Gıynmcnkul-
leri üzerinde itiizımi ve taıarrufi 
muamelelerde bulunabilir, bunlan 
satın alabilir, utabilir, kiralaya
bilir.) kiraya verebilir, ipotek vere
bilir, ıpmck alabilir, iktisap cde-
öıleccğ) butun aynı mukavele vs 
hakl'in tapuya tescil, irrkin, fekki. 
ı-Hiıek verebilmesi için her mvıanıe-
leyr ınur pluıları, tcvhıd. ifraz, 
cm» Lııluhı yapiırsbilir. kal inıfakı 
ve mülkıyoti tes» ettirebilir 

II Şirket amacını yervek-
tcfiırmek ıçm yurt İtinde ve yun 
dı^mda kurulmuş "* kurulacak şir
ketlere iştirak eder. mevcut ijlcı-
meîen devir alır. 

i ; . İv « tit] Piyatadan kısa uru 
ve y^urı vadeli krediler temin et
mek, çuk yönlü "Aval" ve 'kc-
f'alcı" k/cdıleri iajlamak, teminat 
mektuplan almak, teminat mektu
pla rina kelli olmak, ıcrektigi 
tjkJirde jûketin yada Üçüncü ıahu 
ve kuruluslann (mrunu mallaruıt 
rehm sermek, 

13. Kuıtusu ile ilgili olarak 
yapılacak ytiınml»r tein ıe>vjkl*y, 
Özel »inler, kotalar veya kanun
lar:,", verdiği uygulama Icûlıylıklon 
iciı jcrckli btl)felcn almak. 

\uHaid» iföıtenlen konulanlan 
b«>ak ilerde şirket için faydalı ve 
lüzumlu görülecek ba$ka islere gir
işilmek istendiği takdirde ortaklar 
kurulu karar «Idıkun sonra jırkıit 
bu islen de yaıpabilcecktir. 

Anu jözlese dcgiilkJijİîrvlc olan 
is bu karar tescil ve ilan çıtın lef ek 
uytjularıacakijr. 

Şirketin merkezi Atıtalya ilidir. 
Adresi IOz:Uuprak Nt;ıh. A^pctiıfüi 
llulv No. İ 7 / : Antalyıı'dır. 

Adres dcjisikligıride yeni adres 
ıiearc*. sıeılnıe tescil \ c Türkiye 
Tıeaıet Sicili Gj^etcüindc A.,n CIIIT-
liır ve TeKil ve ıtuıt edilmiş J.lıese 
yapılan tebligat jirkeu yapıinıif 
>*yılır Tescil ve ilan edılmıj 
adrcMcn jynlnus olmasına ruğnıen 
yeni jdreımi sureci ıÇertMiıOc tescil 
cıtimıemıs jirket itin bu durum fc-
,.1. ;e\ıebt sayılır Şırker Yurt 
idinde -e yun dışında jiıbeler av'J-
bılır 

Şirketin iür«i tescil ve ilan u r 
binden basamak üzere 9V yıldır. 

Sirkelin sermâyen her biti 
25.OOQ.000.Tl Yirmi beı milyon 
Türk lirası kıymetinde olup, 2000 
ıkıbin payı aynîmi* 
50.000.000.000 TL Elli milyar 
Türk Ura*ı olup bunun; 

i. 1000 paya karşılık olun 
15.000.000.000.TL Yiwni a*a mil-. 
yar Ura» Riza H 0 s e y i | S ^ l j 4 C 

aslinin 

2- 1000 paya karşılık 
25.00O.OOO O00.TI Yirmi be? mil
yar lirası Ender Akta? 

tarafından muvazaadan arı 
olarak ve tamamen tuhhüı 
edilmiştir. Şirket sermayesinin y* ü 
tescil ianhinden itibaren en geç üç. 
ay içinde, geri kalan % t) 
31.12.2004 unhımle Ödenecektir. 
Sermaye Taahhüt borçlan ortaklar 
kurulunun .ılaçagı kararl-ıt 
dairevimle ve itim urukların yazılı 
olurlun -Jİııunak sureliyle belirtilen 
tarihle ödenceuktır 

tUn 
Madde 7 

$İrkcte ait ilanlar Türk Ticaret 
Kanunun 37. maddesi hükümleri 
ıaklı kalmak sanıyla şirket 
merkezinin bulunduğu yerde en a/ 
bir guete ile asgari 7 (yedi) gün 
evvel yapılır 

Şirketin işlen ve muameleleri ur
uklar kurulu tarafından seçilecek 
bir veya birkaç müdür tarafından 
yürütülür, tik bes yıl için Sanayi 
Mh. 620. Sk. K.Hıiseyinoglu Apt. 
no: 18 D.S Antalya adresinde 
mukim. T.C. uyruklu Riza Hüseyin 
Ayyıldız münferiden müdür olarak 
seçilmiştir. 

Şirketi müdürler temsil ederler. 
Şirketi ilzam edecek imzalar ortak
lar kurulu tarafından lesbu tescil ve 
ilan ulunur Şirketi ilk bc> yd ıçm 
sırkei ımidünl Kut Mü^uym 
Ayyıldız, münferiden temsil ve 
ilzama yetkilidir 

Şilkctın hesap yıl* IVak ayının 
birinci £üııü ba>l.ır ve Aralık ayının 
uıuzbtrinc: yıimj tuna erer. Yalın/ 
ilk yi! sirkatin ke^ın suıc'ttc kunıl-
Jugu İJnlıtL'iı ba>lay:ırak Aralık 

i yum 

Şirketin genci mii.srjflun t k 
muhtelif amnriısman hedcllen gibi 
virketçe ödenmesi ve aytılması 
sorunlu olan miktar, hesap yılı «ı-
nunda tesbıi edilen gelirlerden in-
dırıldiktcn sonra jenye kalan mik
tar safı kan teşkil eder. 

Bu suretle meydana tjckrceV kar
dan Kurumlar vergisi kvsıldiktcn 
sunra *i5 kanun; İhtiyat akçesi 
aynlır ve kalan ht»cdarlara üueıı-
mıs sennsyc ü/enı 
oranında dajılılır. 

hjııılmaıı veya ıırket adına 

İhtiyat )S ( t I İ *İf -f Ş) 
M.ad.i2 u Q,:j , ; 

ihtiyat akçesi lirket sc;" 
ıııaye^inin %20 sine u l .^noy : , 
kadar jyrılır, 0u nttkıarın herhaıı^! 
bir iK-de<ıL- 3/j!tnj ] t julmje 
venıdvn ihtiyat akçoı a>Tiımasiıu 
devunı ulunur. Kanuni ve ıfılıyjiı 
ycilek akçelerle kanun w bu e>.ı> 
mukavele hükümlerine güre ayrıl
ması gereken paralar sjii kardan 
ayrılmadıkça hissedarlara kaı 
dağıtılamaz 

Bu anj sözleşmede bulunnıayaıı 
hususlar hakkında Türk Ticaret ka
nunu hukumlcn uygulanır 

Kurucular 
Kıza Hüseyin Ayyıldız 
Ender Aktas imza 

Antalya Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Sieil Nu: Kamer 3352 - 03352 

Ticaret t1 avam 
n.All .M.A. TURİZM 

İNŞAAT TAKIM TİCARET V'K 
SANAYİ ANONİM ŞİHKET! 

Ticaret Merkezi: Turizm Cad 
Kiriş Malı. Fcrienhause Otel - Ke-
mer-Anialya 

T.carci -merke/ı ile »ıc.t n»ı-
nurası -.e jnvam yukarıda >-ı-:ılı 
UınuııUR A nurum >ıA.e(ınr Anı..Jv J 
J. N.,«eri^„,m 

%. I 0? :«W unh XK-ıt> :.. 

Nıiterlivjnm »"*'.0.1 MH-! 
,1 :7I2 m savu. 

UIWJ beyannameten de 
niL-ııtunyetiıı^ve tevdi k'.lırmnı ol
makla, keyfiyi ijn hükümlerine ay-
^uıı olarak ve mcmurlu^uılıu.idaki 
uelgclcrv dayaııılaıak I^.Oj.2()[U 
urıluıule tescil edildiği .Un nJımuı 

ll.A.H.M.A. Turum ln>uuı 

adları. soy ,tı 

sır-

•gahlan ve uyrukları yısılı 
kurucular aracında Türk ticaret Ka
nununun anonim şirketleri,, anı 
suretle kuruluşları hakmoaki 
hükümlerine güre bir 
kef icskıl edilmsıtir. 

I- Adı Soyadı: Buhhaneuın ^ck-

ygu: T.C 
;Kır i j Mh. KirisCd. Kc-

250 Savuda) 

X mı I^VAA.fe/İT^^V 
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ŞAYKA : 250 

; . A J I Soyadı: A » ' Seker 
liynnjr»: T C 
Atimi. Kirij Mh. Kiril CA Ke

mer - Antalya 

)• Adı Soyadı: Hü»7m Şeker 
Uyruıju T.C. 
AdıtM Kiri» Mh. Kiri} Cd. Ke

mer - Antalya 

4- AJı Soyadı Melın BibeJojlu 
Uyruju T C 
Adresi" Kın* Mh. Tiren Home 

Otel. Kemer Anulya 

} . Adı Soya4r AUnan Seker 
Uyruğvı- T C. 

AdK.ı- Aledenır Cıl. No i I 0/3 
Kemer • Antalya 

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 22 MART 2004 SAYI: 6012 

Sirkelin Unvanı 
Madd. ; 

Şı.tcıın ün. anı 
Trinrn* lı>*aat Tat*"T 
Sanayi Ananım Şirke 

Aııı*c w Konu 
M»dllC .1 

Şirketin jrrwç ve V 
»unUJır 

a) Tun/o. ılc ılgıtı 
yun ,lıjmda ijlcîmCu 
*fjalı>clU-fı.«tc nulur.ı 
tel laııl kuyu Ump 
..»retcıya gUuu birlik 

it A I IM. .V 
Ticaret-ve-

Tdif. 

uıu>u başlıca 

un içinde v* 
lk ve )AtltılM 
uk.oiL-l. mo-
y;. restoran. 
tesisler, har 

disko, bute yu/tne havucu. ıcrmal 
i)ius>'u*<!afi gibi cglc. 
spot ve tayUl, tesis 
falnamen veya kı>nv 
kiralamak, kiraya ve 
nıak, devretmek bun! 
İtil VC -'^'1 (JjfllIU 
ılulclcn yüklenmek. 
jtılı ııtal/cn-.c. 4(Jv 
rtlul.il Ve :!«(JkilUruı 

te, dinlence. 
Icrı kurmak. 
-.atın almak. 

mck. devral-
j rb ilgili ' « • 
cıc ginııck. 
hu ıjlcrtc ıl-
c gereçlerin 
yapııuk 

b) Yabancı tennayeyi teşvik ka
nunu ve tun/mı teşvik kanunu ılc 
umnaıı haklardan yararlanmak İçin 
•*irı>tmdc Kiluıiiifak yabancı fir
malar »e ki)ilcrk* >vnruye ı^tırakfi 
Ortaklıkla; kurahılır. Mevcut veya 
><nnjyc jaintmı sulu >1« antırıl.»-
cık hibeleri ı lp l ı mercilerden 
gctcklı ızıntcn alarak yabancı 
gerçek ve turci lt>ılcte ve kinlere 
devri edehıt.r 

r l yurt içinde ve yurt dışında 
turi/m »cyabal ıccııta:.! adı zilindi 
turistik ıc-u-Jcr kurmak, imletmek, 
seyahat xcnıas, buruları açmak. 
nıriMik seyahatler du/çnlcmck re-
lıhcrlık hirmetlcn ifa etmek ulu ki* 
r ıh. ıu hırmcdcn vermek. Her tur
lu su ıpofUfi ve yat i«lctmccili$ı 
yapmak bununla ilgili lıcr turlu 
nul.TL-n.cyi ahtuk. cırnak, kirala* 
inak. liraya ».-niK', 

d) Şirket bu ınuta.ıvclcdc yay ılı 
uğra» kunui^tın elJe cjılıııcıı ıçm 
Ifcrvkecek bvr lüdu. uf-a htnj w 
«Jv£er U^tnnu/İJrt -Jito abbılir .'e 
liMİjy.ıfe..r Hn l.ı>ınııu/br tl/-
erituiv' kcıulı jdınj %\* ueuncû >jhıs-
Ur .ıdııu ı ıhû vv- ıtiıûk hakları 
Vuı.ıiHİır. kua .ıı.iavıuUn yapa-
hıtır, |;ereL* >ırk.*i ıv'in ^crekM 
Î^UOCÜ .Jhuljr ıvm jnkcl Ivyh v< 
4İe>hındc rehm «v ı|H'U,k ıc\ı< .Je-
»•ılıı. b^ıkalaju^ a«t |*jyrı* 
•lur.kullcr u/.rııı.:.- ••«.••ol. 100 
.*d* ÎMİif M ı̂nu 1 'itlini ve kuru-
lu-Uımbn -tk»-. ,:«.tx- \ c k..mı-

luıııı ilgilendiren konular için lkh* 
in edıkn her lürlü *ryı, arazi bina 
ve dı£(T lafjnmazUn kiraUyabilir. 
bu ı»lcHc ilgili ihalelere girebilir. 
Tutı/ın unaçlı Mhalardan uhsû' 
edilenleri kiralayabilir, orada uzun 
türeli [urum faahycileri göıtcrc-
bı)n>ck ntn tozlCHncler yat>abilir. 
3fıJ4 sjyıiı Tuhımı Teşvik kvnumı 
ve kamu airuitinın yatınmUrına 
tabını hakkında yönetmeliklere 
uygun ubrak vi^K'jınelcr yana
bilir 

«I Şılket menkul ve g«yrı-
rhcnkullcu fcmı dahil uiın alt-
bilir, bunları taubılır. kiralayabilir. 
kiraya verebilir, bunlar üzerinde re
hin v c hıklar temin edebilir 
Okkala/in* 11 ujınıf ve tafinmtz 
nullar ürerinde ııfkct lehine ipotek 
tcıt* vr te.eıl edebilir. Hu mallan 
kır^Uvabıitr. kiraya verebilir ve 
kınlar J/ennJç her liırliı tuk Un ıW-
tı«ap edebilir. 

0 Sirke! yurtiçinde ve yurt ditin-
da ın>» l̂ ve taahhüt ı>lvrı ile ilgili 
mûıeahhitJiİE ve tateronluk yap
mak, bu konularla ılSılı re»mi vC 

ü/el kurun, ve kunıluvlaira ılulelere 
fiıım'k. prı>j« ve Ujlthul hı/nxl-
IcrtnJe konutu ılc ıl^ıtı uljnık in-
ju t üniteleri tem etmek -uhıbı bu
lunduğu taun aldığı ve gerekse 
ti/cl .m.:.Rinalar ile kuhıp ulaca^ı 
|j)iıunj/ljr ûrcnııe kat Vjfjılı^ı 
bajjıtns./ iKiIuııılcr ın^ja edip ut-

Sİ î ırkı i hef lürlü tının üııin-
Icntnn jfuıı ^atlınım, üretimini 
ihrjcaimı ıihalatım yhpmak. Satın 
alaea^ı veya kıralayav'^ijı arazileri 
iıbh etmek bunlar ü^eriitdc txral» 
kurafok >.iraı ûrûn . , «.-leeks'ilik 
uteuıın );ıpjıuk dreitk-n veya »atın 
alııun £İoı ıııuluullerı ve V'tcklcri 
ulu] ılkav ve iK.uvinıı yapmak. 
Yun ı<ınJe ve vım tJ.,ı..da kı>'iusıı 
lk" ilgili her Urlu Unut ıl.s'1-ıtl /ıra-
jiıhre ve lohum. ^iıaı alvilcr de 4»-
f*at vek'tonınJe kuJUıılan urun ve 
nuıVemcIenn urcnnt. ((tial.11. ihra
cat ve ticaretinin yapmak. 

h| Sifkel Vonu«una ̂ ıren matnuf-
letııı de|Hi|ani(iavı nakli tevdii için 
••enekli ttwM. ıcchızaı ara/ı ve b«-
ru kaini atuuk vç bafkularındiin ki* 
laldiıuk. ktrjya vermek. Ser-
mayefertnv ve ydneiımlerine 
katıldığı ıırkctlcrın lattilanndan 
ılifcM her çefit alaeaklarını devir 
almak buıttaVi katıldığı dİjjef jır-
kellere devir ve eiro cınvek. bu (ir-
ketlcnn uiıcılanna Ktı^ı kıvdilen 
vizona eımck, ettirmek. J'^c* 
komıiu de ılyiti kurulmuf ve kuru-
laeak «teart tcKbbûtlcrc ı;tırak cı* 
nwk. unlarla bu'.esmek, yatının 
yapntak. 

faal tjitket ve Tırmalar aynen ve 

kısmen devralmak ıjtırak etmek, 

teini nal vermek ve ketale, kabul et

il Devlet mahalli İdareler, 

beleJı)eler. Kamu iktisadi ıcvch* 

bu<Jcrı lar^fmdan Vurultnu* şirket

lerin vıkafAcaklaıı pay *vncilerıni 

salın almak, devretmek. 

bunlar üzerinde hukuki muamele 
d< bulunmak firketin u^tı^ı konusu 
ıh- ilgili u/el kamu .-e tu/vl kifiler 
taralından çıkarılan uhvtl hı»üc 
•enedi ve menkul değerleri onaklık 
luiWıt.ı jfJvdık yy-KiMmak k.ıv. 

dıyla iktijap etmek, satmak rehin 
olarak almak vermek, üzcrlcnode 
intid sahibi olmak. 

j) Çiricct u|rafi Iconulanun fi-
ruursmanı amaoyu. iç ve dnj kay
naklı kredi antaımılan yspabiltr. 
yabancı tennaye kanununun 
tanıdı|ı imkanlardan iıttfadc 
ıuretiyle oruklıklar iıtıraklcr mey
dana getirebilir. Yabana flnaru-
man )trketlerinc on ak olabilir 
te-vık VT yatırım belgelen alabilir. 
Kredi antlaşmalarının teminatı 
olarak banka icminatı ve kcialet al
abilir istetme rchnı kurabilir ve 
icabında bunların kaldırılmasını 
laflayabilir 

k) Şirket konusu ife İlgili 
faaliyetleri için yararlı ruhsatname, 
izin. ihtira beni t. marka lisans. 
knovK - ho* alameti 'artka. telif 
hakkı ı;tbi haklar istihsal ve iktııap 
edebilir, bunları kullanabilir, 
üçüncü şahıslara kısmen yadı 
(«numen devredebilir. 

t) Şirket kendi sektSrö ile ilgili 
olarak makine, teçhiz»! yardımcı 
madde ve malzemelerin yurt içi ve 
yurt difi ticaretini, pazarlamasını. 
yapmak bu konuda basla firmalar^ 
la ilgili ortaklıklar kurmak, yun içi 
ve yun dts.ı umuların bayiliklerini 
almak gcıcktigindc ba»ka Armalara 
bayilik vermek. 

mi şirket Icunusuna Kİrcn i S İ" 
rçîfl yun içinde- ve yun dışında 
İübelcr açabilir. 

rt) Konusu ılc tlfiili olarak 
merkezde vey* şubelerde kullajııL-
mak üzen; gerekli motorlu kara. 
deniz v< hava tahılları utın almak. 
devretmek, uinuk. kiraya vermek, 
gerekli yerlerde tcücıl kaydını yap-
tmnak. bunJar ücermde ayni ve 
vahi i tasarnjUarıi* bulunmak 

Vukanda uuitenlen konulardan 
byjka ileride iİtket î ın faydalı ve 
lu/ı.'n.u giiruJecck bayka islere gir-
ijtlnvk istendiği takdirde yönetim 
kurutu karanmUn sonra Genel ku
rulun onayına sunulacak ve j İr ket 
bu i jler 1 de yapabilecektir. 

AniMİzlevmc derişikliğinde olan 
işbu karar tevil ve İlan ettirilerek 
uygulanacaktır. 

Şirketin merkezi. Antalyı iti Ke
mer ilçesidir. Adresi Turiıtm Cad 
Kın} Mıh. Şeker FcricnnauiK Ûteİ 
Kemer* Antalya'dır. 

Adres değişikliği yeni adres 
ticarci siciline tescil ve Türkiye 
Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettir
ilir. Tescil ve ilan cdılrru'ı ıdrrsc 
yıpıUn tebligat şirkete yapılmıı 
sayılır. 

Tescil ve ilan edilmiş, adresin
den aynimi i utmasına rağmen 
adresini sûresi içinde lej 
timıemi} jırkci için bu durum fesih 
sebebi vayılır Şirket yun içinde 
yurt dışında >ube.cr açabı 

Şirketin «iren kesin kurutuşun
dan haklamak u/ere *»9 yıldır. 

Sermaye ve Hine Senrtk/lah. 
Nevi 

Madde 6 * 

Şirketin Mrmaycsj 
U5O.0W.00O.000-- ' {*»» 
oniktyûzcllimily»r) 
kıymedododif. Bu «enjuıye, 
25.000.000 (Yirnubevmly^FU 
kıymetinde 50.00 histeye1 

ayntmiftır. 

Bundan :5-500 hisseye karşılık 
$37.500.000 00.- Lirası Ayı? Şek-

Bundan 21.000 hisaeye karşılık 
525.000.000.000,- l ira*. HOaeym 
Şeker 

Bundan 2 500 hiaaeyc karıdık 
62.500.0O0.0O0- Lınsı, Burhanet-
rin Şeker 

Bundan 500 hisseye karşılık 
12.500 000 000- Lirası. Adnan 
Şeker" 

Bundan 500 hisseye karşılık 
12.500 000 000.- Lirası. Metin 
Oıbcroglu 

Tarafından muvazaadan arı 
olaıak Tamamı iıahhül cdiltı olup 
'/« ü tescil ve ilan tarihinden 
itibaren en geç üç ay içinde kalanı 
ise üç yıl içerisinde ödenecektir 
Bu husustaki ilanlar ana sözleş
menin 12. maddesi gereğince 
yapılır. Hisse senetleri nama 
yazılıdır. Hisse senetler, 

25:000.000. TL lık kupürler 
halinde buımlıbilir. Sermayenin 
tamamı Ödenmedikçe hanı time 
yazılı hisse senedi çıkınlamaz. 

Yönetim Kurulu ve Süresi 

Şirketin isleri ve idaresi genel 
kurul tarafınJan Türk Ticaret Ka
nunu hükümleri dairesinde 
hissedarlar tarafından seçilecek (3) 
üyeden oluşan bîr yönetim kurulu 
urafmcUn yürütülür. 

İlk yönelim kurulu üyc*.i olarak. 
• Aysc Şeker 
- Hüseyin Şeker 
• Adnan Şeker 

Seçilmişlerdir. Yönetim Kurutu 
Üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir

lik y<5nctım kurulu üyclcn 5 yıl 
İçin seçilmişlerdir. Seçim sdrest 
sona efen Yönetim Kurulu Üyeleri 
yeniden seçilebilirler. 

Genel kurul lüzum gdrdügû 
takdirde yönetim kurulu üyelerini 
her zaman değiştirebilir. 

Şirketi Temsil ve tlzajj 
t in Kurulu 0ytHeı4n1nGv.rtv * 
Takılml 

.Maj 

Şirketin yönetimi ve dışarıya 
karsı temsili yönetim kuruluna ait
tir. Ştrket tarafından verilecek 
bütün belgelerin ve yapılacak, 
iletmelerin geçerli ofafatlnv 
bunların sırkct 
müS ve yönelim kaVulunc; 

janlrmj rnızı rirkdleamde 
lcm^rı<c4iH7arna Y*fjffi[„. 
inuiMiıı (asTina^Mrwadu:^fk in)} 
yıl için Yönet 
İıçına Aysc Ş^' / lÇ^Bj îkanl ı ia" 

Hüseyin Şeker ve Yönetim Kurulu 
üyeliğine Adnan Şeker'ter seçilmiş 
olup, Şirketi her kararlarda yöne
tim kumlu baskını Aysc Şeker ve 
1 Baskın Hüseyin Şeker Şirket 
kase» altında münferit imzalan ite 

ilzam ederler. 

Genci kurul gcrcı 
ırasından gerekse dısa/tdınSpTı/uk 
uç yıl için bu veya birden Ta/la 
denetçi seçer. Dunların uyut bc>ı 
geçemez 

İlk dertcıçı olarak 
Metin Bıbcroglu. T.C. uyruklu 

Nazım oğlu 1906 Doğumlu Kini 
Mh. Kiri» Cd. Kemer - Antalya bu 
yıl süre ile scçıioıııitr. 

Oeneiçıler. Türk Ticaret Ka
nununun J53 ve 357 maddelcrınde 
sayı(aj) görevleri yapmakta yüküm
lüdür. 

Genel Kurul 
Madde 10 

». Davet Şekil: 

Genel kurullar jlajıan ve 
olağanüstü utarak luplamılar Bu 
toplantılara davet de Türk Tıvaret 
Kanununun J55. JA5 .W>h ve 
)6A IKI iiwddc.cn lıukûmlerı ııvvu-
lamr. 

b. TopUnlı V.ktt: 

Olağan ticncl kuru) »ırkçım 
hesap devresi sonundan moaren al
tı ay İLcnsınde v\- scucdc en u L-ir 
defa olağanüstü genel kurul ive şir
ket işlerinin itap ettirdiği lıalknle 
ve zamanlardı uıpUmr. 

c. Kfy Vvrnıe vr Vekil Tayini 

Olağan ve ulaganustû ceııcl ku-
mi .oplaı.lıUrımJj ha/ır hııJuıuıı 
hısvcdarlann veya vekılK-nnııı IK*I 
hıs»c için bir oyu vardır. Genel ku
rul toplanı darında İM>\edarl.<ı 
kendilerini di^cr hissedarlar vvy^ 
dışarıdan taym edecekleri vc-.il 
vasıtasıyla temsil etıiıebılırler. fir
kete hisscılaf ittin vekiller kcıulı 
oylanndın baskı tcmsıt eıtıklçrı 
hİssedann sahip ulduklan uy I an da 
kullanmaya yetkilidirler. Vekalet
namenin seklini yuıtcıim kurulu 
tayin eder. 

Kan 

Şirket genci kurul kasarlarında. 
Türk Tica/cı Kanunu'nuıı lf."J 
maddesinde yazdıJuisuteiarTfiuzâ-
kcnffUkrçf£crcklt karartır alınır 
ıcncl kurul lop lamı) arı ve 

toplantılardaki karar nisabı Ti 
Ticaret Kanunu hükümler 

bu 

e. Toplvniı Yeri: 

Genel kurul sırkcnn yönetim 
merkezi binasında veya yönelim 
merkezinin bulunduğu )ehıın 
elverişli hır yerinde- toplanır,. 

^Tuplanlılarda Komiser Hulun-

\\..Jm! *Sİ 
- 6 1 9 -

http://rtlul.il
http://nul.TL-n.cyi
http://tial.11
http://U5O.0W.00O.000--
http://iiwddc.cn
http://vc-.il
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22 MART 2004 SAYİ: 6012 TÜRKÎY^TİCKRET StCÎÜ GAZETESİ 
sESfc-

SAYFA: 251 

(Bastırafı 230. Sayfada) 
olafanOstu geoel kurul loplan-
bianndı Sanayi ve Ticaret Bakan-
lıjı Komiserinin bulunması ve 
toplantı tutanaklarını ilgililerle bir
likte imza etmeli tarttır. 

KomİKriıı gıyabında yapılacak 
genci kurul toplantı lanndt alınacak 
kararlar ve komitemi imzasını lesı-
mayın loptantt nıtanaklan geçerli 
sefildir. 

İ la . 
Maddi 7 

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret 
Kanunun 37 maddesinin' 4. fikrin 
hükümleri uklı kalmak şartıyla »ir-
ket mcrtcziıu'n bulunduğu, yerde 
çıkan b» gazete ile en u 13 (On 
evvel yapılır. Mahallinde gezele 
yayımlanmadığı takdirde ilan en 
yakın yerdeki gazete ile yapılır. 

Ancak genel kururun loplanlıya 
çağrılmasını ait ilanlar TOrk 
Ticaret Kanununun 368. maddesi 
hûkmu gereğince ilan ve toplantı 
günleri hariç olmak Özere en az iki 
hafta evvel yapılmalı zorunludur. 

Scrmsycsinip azaiulmuma ve 
tasfiye ye ati ilanları için kanunun 
397. ve 438. maddeleri bükümleri 
uygulanır. 

Heaap Denemi 
Madde U ' " 

Şirketin bejap yW oc»± * fnm 
birinci gurtfj baslar ve aralık ayının 
sonuncu furta topa erer. Fakat İlk 
hesap 'yılı frrhcîm kam' olarak ku-
nıldugu tarihten bağlayarak o 
•enenin aralık ayının aarjutvn ItJrrO 
sona erer. ''" 

Karm Tespit ve Datıtmıı 
Madde 14 

Şirketin genel masrafları ile 
muhtelif imortiıman bedelleri gibi 
şirketçe 5denrneat veya ayrılması 
zorunla olın miktar hesap yılı so
nunda tapıl edilen gelrricraen in
dirildikten sonra geriye kalan mik
tar safi kan teşkil eder. Bu suretle 
meydana gelecek kardan fince %5 
kanuni ijltiyat akçesi ayrılır ve ka
landan itfa edilmemiş hisse senet
lerinin bedelleri ödenen kumma 
%5 oramnda birinci temettü, ver
ilmesine yetecek miktar çıkarılır. 
Gen kalan kısım genel kurulun 
tespit edeceği sekil ve surette 
dağıtılır. Kurucular ve yönetim ku
rulu üyeleri İle memur ve 
hizmetlilere ayrılacak miktarlarla 
iklaei Icmcttu hissesi olarak 
hissedarlara dağıtılması karer^ 
lastınlan ve kara iştirak eden 
lusları dafılıLan paradaar̂ TOrk 
Ticaret Kanınuauey^oA mad
desinin 2. itkntMİi 3 numaralı 
bendi gercgincySlO kesilerek 
ihtiyat akçesine eklenir. 

i Akçesi 
M» 

Şirket larsftntuuı aynla 
akçeleri hakkında Türk 1 
nununun 466. ve ad) 
hOkumleri uygulanrraj 

hususlar hakfanria TOrk ticaret ka
nunuma hOktkmkri uygulanır. 

Kurucular 
Kurucuoun Adı ve Soyadı: A) 

Şeker 
Vekaleten 
İma: Aytc fosun Karada*, ımıa 

Kurucunun Adı ve Soyadı; 
Hüseyin Şeker 

Vekaleten 
İmza: Ayşe Füsun Karada*, imza 

Kurucunun Adı ve Soyadı: Ad
nan Şeker 

Vekaleten 
İmza: Ayşe Füsun Karadağ imza 

Kurucunun Adı ve Soyadı: 
Burhanettrn Şeker 

Vekaleten 
İmza: Ayşe FOsun Karadağ imza 

Kurucunun Adı ve Soyadı: 
Metin Biberoglu 

Vekaleten 
İmza: Ayşe Füsun Karadağ imza 

(4/AJOI/1035I5) 

KOOPERATİFLER 

ANTALYA 

.Antalya Tkar t t . . SİcfU 
Metnttrrs^aftclası ^ a.., ' * 

^Şlcfl Not Ajatatyn 1147 US643. i 

. ' . Ticâret Oarâaa-'^.' 'I 
snvnu.1 SORUMLU in 

NOLU AKDENİZ YAT DİNİZ > 
MOTORLU TAŞIYIOLAR 

KOOrERATlFt 

Tlearel Merkezi: Setur Marina. 
Serbest Bilge Yeni Liman Antalya' 

. Ticaret merkezi ile aicjl nu
maralı ve onvaru yukarıda yazılı 
bulunan koopcradAıı rııernurtugu-
muza verdikleri dilekçeleri ekinde 
ibraz edileli. Antalya. 1. Noter-
li{ıniq 12.03.2004 ürik- 06921. 
sayısı ile onaylı 05.07 .2003 tarihli' 
Olağan gene! kurul toplantı evrak
tan anamda, bulunan O5.07.2OO3 
tarihli toplantı tutana*,! mucibi, 
yönetim kurulu üyeliklerine I yıl 
sure için Bahriye Kocada*» Erhan 
Enaı ve Selim Bektas'lı 
denetçiliğe de I yıl içJar*7Cdem 
Şahin va NejaLV^Bozkurt'lar 
acçUmlalcedir^rtnulyı 1. Noter-
HM-Jim.20CH tarih. 06919. 

ikine havi karar suretinin 
talebinde bulunulmuş olup. 

keyfiyetin 1163 sayılı kooperatifler! 
kanunu IvOMhnlcrine uygun olarak 
ve memurlu furnuzdeki belgelere 
dayanılarak 12.03.2004 taribinda 
tcsctl edildiği İrası oralar. 

atael Kurul Tutana* ' 

S.S. ,U9'>Jo ,Ul Akdeniz' Yat 
Deniz Moearhı 'Taıryıcılar Kooper-ı 

yılı Olağan Genel 
taToplurtı 03J7.200J teri-

- $ a o * SıruTja.Sitai 666. Sok. No:. 
23 AcUesssjoeÇaSakıalık temsilcisi 

.joner Sarma Aâzcriraiode saat 
, |T>»de topkano* 

* ' • * *• e - " = »Toplannya^bajBİaaudan fioce 
:ftç\Wi\ mcclemcwde Genel kuru-
'•rj'.jrisluıı dfccfZ PTT Antalya 

SubeSıde» 23.06.2003 tarihinde 
• r%k*Xeye taahhütlü olarak gönder-
, tf<t<tff Htrscs Gazetesinde 

06.2003 tarihinde yayınlandığı 
ohıp, kooperaufa kayıtlı 

üyeden 5 Oyenin asaleten 
katılımıyla gündem maddelerinin 
•^rutulrnestine geçirmiştir. 

Gündem 

Madde I- Açılış ve yoklama 
yapıldı. 

Atatürk ve Türk Büyükleri için 
bir dakikalık saygı durusunda bu
lunuldu. 

Madde 2- Divan Başkanlığına 
Bahriye Kocada*, Katip üyeliğine 
Diliver Yıldırım oybulıji ile 
seçildiler. 

Divan Tutaıuklan imzalın yetk
isi verildi. 

Gündemin 6, maddesinden sonra 
görüşülmek Özere yeni yönetim ve 
denetim kurulları seçimine ilişkin 
Önerge oybirliği ile kabul edildi. 

Madde 3- Yönetim ve Denetim 
kururu raporları ile bilanço ve gelir 
gider cetvelleri okundu. Gorilım-
eyt açıldı. S&z alan olmadı. 

Madde 4- Ayn eyn yapılan oyla-
roalarda raporlar, bilanço've gelir 
gider cetvelleri ibra ve kabul edildi. 

Maddo 5- Kooperarilm ' tas
fiyesinde grtfsftlrnesinn. geçildi. 
Kooperatifti] lasfryc edilmemesi 
oybirliği II* kabul edildi •:•• 

Madde 6- 2003 Yılı tahmini 
bdtoetl okundu. Görüşülmeye 
açıldı. S&z alan olmadı.' Okundu, 
oybirllil İle kabul edildi. 

Madde 7- Yönetim v« Deaetmt 
kurulları seçtaine geçildi 

Yönetim Kumlu Aail 
' I- Bahriye Kocada*, 

2- Erhan Ertaa 
3- Selini Bekas 

Yönetim Kunıhı Yedekleri 
1- Dllıvcr Yıldırım 

• '2- Osman Acır 
3- Mehmet Demirkıruı 

' Denetim Kunıhı Asil 

Denetim Kurulu YedaUer) 
1- Hisar BvyrJkkurt 
2- Yıear Felek 

IckHf edildiler. Teklif oybirliği 
İle kabul edildi. 

Madde I- Dilek ve temennilerde 
.aöz ilan olmadı. Divan Baskını 
toplantıyı saat 12.30 da sona erdir-

- Divan Balkanı 
Bahriye Kocada*, imza 

Kulp 0 y i •' a 
Dilavcr Yıldım rmza.,'. 

Bakanlık Temsilcisi 
Soner Sarma imza 

Kırara esas olan evrakın 
No: M 
Toplantı Tırihi: 06.07.2003 
Başkan: Bahriye Kocada*, 

Oye: Erhan Ertas 
Serim Bcktaı 
Konu: YSoetün Kurulu Ut, 

Kırar 

Y&netim kurulumuz «.07.3003 
tarihinde koopertlif merkezinde 
toplanarak asafıda. belirtilen 
hususlan oybirliği ile kırar altına 
sinüslerdir. 

1- Kooperatifimizin 05 07.2003 
tarihinde icra ettiği genel kurul tu
tanağında yonettm kuruht üyelik
lerine Bahnyc Koeadıg. Erhan Er-
ıa| ve Selim Bektaş'Iar 
seci İmlilerdir. 

2- Yfinetim Kunıhı kendi ırasın
da yapitgı gorerv da|ılurıında 

Yönetim Kurulu Başkanlığını 
Bahriye Kocadag 

Yfineıim Kurulu Başkan 
Yardoncılıtına Erhan Ertaa 

Yönetim Kurulu Muhasip 
Oyeligine Selim Bckteı'lcr itan-
mislerdir. 

3- Kooperatifimizi resmi 
dairelerde, bankı lardı, kamu ku
rum ve kunıluılaroa, tapuda her 
tflrlû İ|lcmler8l yapmak flzere 

YOncıim Kurulu Başkanı 
Bahriye Kocada( 

Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erhan Ertaa 

Yönetim Kurulu Muhıaip Oye 
Selim Bektas'larden en sz ikisinin' 
kooperatif unvanı veya kasesi ıran
da taOstertkeo temsil vı ilzam et
mek üzere yetkili biınmaJeruuı yo 
blrliji ile kinr vmlmisttr. 

• Bışkaa 4 ' r\ 
Bahriye Kocadal imza 

Baıkan Yardunan 
Eıhan Enaı imza 

Ot . 
Selim Bekteı imza 

(4/AXI«/|03î04) 

STATÜ TADİLLERİ 

ANTALYA 

Antalya Tiearet Sicili 
Memurluğundan 

Sicil No: AılaJyı 1*517.41725 

Tkarat Onvaaı 
WOW AYAKKABI DIŞ 

TİCARET ÜMİTED . 
ŞİRKETİ 

Etki Ticari Merkezli BaJbey 
Mıh. 409. Sok. İki Kapılı Han No: 
4 1 - 9 Antalya 

Yeni Ticari Merkezli Yesil-
bahçe Mıh. 1472 Sok. Haıke Kc-
manoglu Apt. No. l/B Antalya 

Ticaret Merkezi ila lictl nu
marası ve unvanı yakında yazılı 
bulunan ılrket dilekçeleri ekinde 
ibraz edilen, Anlalyı 3. Noter
liğinin 12.03.2004 tarih 5059 sayılı 
tasdikine havi karar suretinin tescili 
talebinde bulunulmuş olup, key
fiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu Hükümlerine uygun olarak 
ve mcmurtugumuzdıki belgelere 

dayanılarak I2.03JOO4 ııribinde 
tescil edildiği ilaa olunur. 

KararOl 
Karar Tarihi: I2.0J.20O4 
Konu: Adres değişikliği hakkıa-

12.03 2OO4 taribinda şirketin 
merkezi olan Balbey Mıh. 409. 
Sokak İki Kınalı Han No: 41/9 An-
lalya adresinde ortaklar kurulu 
toplanarak ısıttdaki kararı 
almışlardır. 

Şirket ticaret merkezinin Yesil-
»ıhce Mıh. 1472 Sokak Katice Ke-
manoglu Apt, A Blok No. 8/B An
lalyı adresine tastnmaıma, . 

Oy birliğiyle kırar vermisletdir. 

Nihat Okltan imza 
Claudia VVeber Gcb. Adolph 

imza 
(*/AXI(/l03486) 

' İNTAfYA 

Aalafya Tlearel Skill 
Meeuıır1u|undaa 

Slcif Not AaUlyı 404M 42611 

Ticaret Onvaaı 
HALİL İBRAHİM ORHAN 

AJsD REKLAM,'. 

Kaanol Ikamettaht. Vıriılt : 
Man. I>«. Sok. Dağlat Apt. no: 23 
a7A*13" " ^ ^ ^ ^ 

Tkartt Merkez); Etiler Man 
Evliya Çelebi Cad. No: S07B An-
utlys 

Kanuni ve ticari ikametgahlın 
Ue skil nurnarası ve unvanı yukan-
dı yazılı tacir tarafından verilen 
dilekçede 21.11.2002 tarihinden 
ili haren . Teptin J Reklam 
Malzemeleri ticareti'1 İtleri ile 
meşgul otdugunu'noterdeo' tasdikli' 
imza . tahtında bildirerek leacll 
lalebinde bulunduğundan key
fiyetin 6762 sayılı TOrk Ticaret Ka
nunu hOkOıtılcrine uygun olarak ve 
mcmurlu|umüzdaki . belgelere 
dayanılarak (2.3OO.0OO tarihinde 
tescil edildiği ilan olunur. 

(VAKIH/IOJMII) 

Antalya Ticaret Sicili 
MeesNiriııttutcuuı. 

. Sklf N«ı Aıtarya 40494 42616 

- Ticaret Onvaru ' 
FULYA ŞİMŞEK İPEK - SU 

EV TEKSTİLİ 

K a n a l Ikaractgıku Sanayi' 
Mıh. 620. Sok. Pchlrvuı Apt m: 2 
D.9 Antalya . .4. * 

Tkunt Merkezli Sanayi M ah. 
Sokuihı Cad. Korkmaz Apt no: 20 
Aıuılyl 

Kanuni ve ticari ikametgahları 
ile sicil numaran ve unvanı yukarı
da yazılı tacil' tarafından verilen 
dilekçede 20.1.2004 tarihinden 

tOcvımı 2J2.Sıyfjdol 

620-
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YAZICI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Tetsana Cad. Diler Han No: 45/48 KARAKOY/İSTANB'JL 
İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU 
41.000.000.000.00C.- TL 

.000.000.000.- TL T; 
ADALET SîtöfiKİMUĞ! 

S E V O Ğ U I 6 . N O T E R L İ Ğ İ 
a - ' l u r S k . No:t> « A H A K C J Y 
T » l : 2 9 3 12 53 « c -

T c ) ; B43ı 

Ö R N E * 
SERMAYE ARTTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN 

Fa» 

•EL. ÎHO.VETİCAŞ. 
r-:-.;.v£TICA.ş. 
;, \ : Î V = TİC A.Ş. 

9 - r -
3 & t t i k l M ÖNCESİ 

PAY MİKTARI 
TL. 

3.158.796.620.OOO 
24.B76.913.730.000 

9.063.631.380.000 
226.450.335.000 

1.000.000 
3.664.006.425.000 

255.000 
255.000 

41.000.000.000.000 

M.D.V. DEĞER ARTİŞ 
FONUNDAN 

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ 

1.391.179.005.000 
10.921.571.885.000 
3.978.243.045.000 

99.417.220.000 
440.000 

1.608.588.185.000 
110.000 
110.000 

18.000.000.000.000 

İŞTİRAKLER 
DEĞER ARTIŞ FONUNDAN 
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ 

131.389.130.000 
1.031.481.780.000 

375.817.400.000 
9.389.403.000 

40.000 
151.922715.000 

10.000 
10.000 

1.700.000.000.000 

DİĞER SERMAYE 
YEDEKLERİNDEN 

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ 

255.049.485.000 
2 002.288.180.000 

729.527.890.000 
18.226.490.000 

80.000 
294.907.835.000 

20.000 
20.000 

Yukarıdaki Bflglterin doğruluğu tasdik olunur 
YAZICI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

ı.ouö'ogo.ı 

TL 

4.946.414.240.000 
36.832.255.585.000 
14.148.419.715.000 

353.483.450.000 
1.560.000 

5.719.424.660.000 
395.000 
385.000 

10.000 64.000.000.000000 

ARTT1R1MOAT3T 
>HfJ|jqı |.ı|»i«ltftm»a|iHii|1 

Tuhhüt Ettiği 
Pay Miktarı). 

ıwwwnıtıaıwüîe 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönelim Kurulu Üyesi 

H 
03 

t—' 



ı-UMJS lUKIZM İNŞAAT VE DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETI'NİN .01/08/2005 TARİHİNDEN YAPİLAN 
OLAĞANÜSTÜ ' NEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZ JJN CETVELİ 
Sermaye Miktarı Yİİ i Hissedarın adı,soyadı 

• 2rnetgah adresi 

(FİKRET ORMAN 
İ G j i l ü sk. No:6 Beşlktaş/lst 
SERDAR SEDA 
GÛZELAYD1N Pınar sk. 
Uyum Apt. No:16/6 
Oftzlepe KadıkOy/lst 

cDEF ORMAN 
ü sk. No:8 Beşiktaş/ist 

l-ULYA GUZELAYDIN 
r- nar sk. Uyum Apt 
: J O : 1 6 / 6 Göztepe 
'adıkoy/ lst 

[KİSMET ORMAN 
i Tepecik yolu sk. Devran 
lept N.1 D:9 Beşiktaş/İst. 

688 .500 

661 .419 

27 

27 

27 

Hisse Adedi 

688500 

661419 

27 

27 

27 

Temsil şekli 
Asaleten/ 
Vekaleten 

Asaleten 

VEKALETEN 

Asaleten 

Asaleten 

Temsilcinin Adı ve 
Soyadı 0 1 AGJSTOS 2085 

FİKRET ORMAN 

• iNAYİ VE TİCARET 
skanlığı Komiseri 

•Ği r^.a-i- KJUJL?-C/^Z. 

ŞİRKETİN SERMAYESİ 
TOPLAM HİSSE ADEDİ 
ASGARİ TOPLANTI NİSABI 
MEVCUT TOPLANTI NİSABI 
ASALETEN 
VEKALETEN 

:%100 
:%51,006 
:%48,994 

VFVOĞLV: 
T.C. 

'OTERLÎĞİ 
HAZİRUN CETVELİNDE 

SERMAYE YAPİSİ Şİİ 
KAYITLARII 

FOKUS Tl 
ve DANIŞMA! 
Cumhuriyet C 

Tel: 10 21 
$yıv. 

ÖSTERİLEN ORTAKLIK VE" 
PAY DEFTERİNE VE 

UYGUNDUR / 
İNŞAAT / , S 
ARET A.Ş. 
'« ŞİJİI-İST. 

50-51-52 
14455 

:''-7â3 70 



TBMM B: 19 13 .11 . 2007 

SAYFA : 52 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 29 KASİM 2004 SAYI : 6186 

(Bastorafı 51. Sayfada) 
itibaıcn (İç yit geçmedikçe başkası
na devredilemez. 

Yeni Şekil 
Madde <: 

Şirketin sermayes'i beher hitte 
25.000.000 -TL. olmak üzere 400 
hisseye bölüııtnüş 
I0.000.000.000.-TL dır. Sermaye 
ortaklar tan fimi t n 

3(10 hisseye karşılığı 
7.SO0.000.00O.TL. Emin Havlîoğlu 

100 hisseye karşılığı 
2.500.000.000.TL, Kaya Havlioğlu 

şeklinde muvazaadan ah olarak 
tamamen taahhüt edilmiştir. 

önceki sermayeyi teşkil eden 
SQQ.000.000.-TL tamamen Öden
miştir. 

Bu I0OÛ0.OOO.OO0.TL tennayc 
500.000000TL KI eski sermaye 
2.027.1J2.IOI.TL Brv»«iş yıl kor
larından karşılanmış olup, nakil 
otorak arıtırdan 7.472.8R7.899TL 
sermayenin 1/4 ü tescil tarihinden 
itibaren üç ay içinde, kalan ser
maye de iki yıl içerisinde 
hdcnccckıir. 

Sermaye taahhüt borçlun uruk
lar kurulunun alacakları kararlar 
uyarınca ortaklardan istenecektir. 

Bu husuftaki ilanlar aıu sözleş
menin itan maddesi uyarınca 

Emin Hovlinglu İmza 
kaya Havliı»ğlu İmza 

<5/AX2V4o23S9) 

\ . • -'."-i • • • ' : ^ i ^ y & i f ^ T T " 

Manavgat Ticaret Sicili 
Mcnıuriug undan 

Sicil No: Manavgat 1077 

• Ticaret Ünvaaı 
SAC-TUR SAĞLIK TURİZM 

SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ 

Ticaret Adresi: Munachus l lo-
ıcl Çolaklı Beldesi Monavgal/An-
talya 

Yukanda sicil unsurları belir
tilen şirketin memurluğumuza 
verdiği direkçe ekinde ibraz edilen 
Manavgat ). noterliğinin 
11.11.2004 tarih 13998 sayılı tas-
dikine havi 04.11.2004 tarih yöne
til» kurutu sermaye «rtry karan ve 
tndil'mcvıi, Manavgat J. noter
liğinin 11.11.2004 tarih 13999-
14000 sayılı tasdikine havi 
11.1(2004 tariltlİ olağan üstü 
genel kurul toplamı tutanağı ve 
itnliyulı pay sahipleri olağan üstü 
genci kunıJ toplantısı ile şifket ana 
^Özleşmesinin sermayeyi gösteren 
6. maddesinin değiştirilerek, jnket 
5cnruıy«inm 5.000.000.000.000.-
Tl. çıkanldtğmın tescili talebinde 
bulunulmuş oruji, keyfiyetin 6762 
T T.K. uyaranca 11.11.2004 tari
hinde tetcil edildiği ilan olunur. 

Sağ-Tur Sağlık Turizm Sanayi 
Ve Tlcartt A-Ş, fc Maddesine Ali 
Ana S o ı k a n c beiisikllk Tasamı 

EsU Şekli 
• Sermaye' • •'" 

Madde 6-

Şukctin sermayen beheri 

I0Q.000.-TL itibari kıymetle (A) 
Grubu 1.000 (bin). (B) Grubu 
49000 (ktrkdokuzbin). ( O Grubu 
I.49O.900 (Uirmiİyundörtyilzdok-
sanbindokuzyüz) _l ve beheri 
10.000.000 -TL itibari kıymette 
(D) grubu 59.591 (cllidokuzbin-
besyüzdoksanbir) hisseye aynimi ş 
olup 750.000.000.000.-TL 
(yediyüzcllimilyar) dır 

Önceki ıcnnayeyi teşkil eden 
149.090.000.000.-TL lamamen 
Ödenmiştir. Bu defi art!m tun 
$95.910.000.000.- TL sermaye or
taklar tarafından muvazaadan an 
şekilde lamamen taahhüt 
edilmiştir. Arttır il an sermayenin % 
25' i tescil tarihinden itibaren üç ay 
içerisinde, kolam ise 31.12.2006 
tarihinde ödenecektir. 

Sermayenin lamamı ödenmeden 
hamiline yazılı hisnc senedi 
çıkarılamaz. Kolay saklanmasını 
teinin için Genci Kurul hisse Kenet
lerini 50. 100, 300. 500, [000, 
1500 hisıclik kupürler halinde ihra
ca yetkilidir. 

Yeni Şekil 
Sermaye 
Madde 6-

Şırkctin sermayesi beheri 
100 000.-TL itibari kıymetle (A) 
Grubu l.(X>0 (hin). (B) Urubu 
49:000 (kırkdukuzbin), ( C) (frubu 
J.490.900 {hinmlyomîortyrttdok-
*anbİndokuzyUz). beheri 

10.000.000.-TL İtibari kıymetle 
(D) grubu 59.S9I (elUdolrazbin-
bcşyOwJoks«nbir) ••• ve - beheri 
100.000.000.-TL iliharl kıymetle { 
E) Grubu 42.500 hisveye ayrılmış 

' olup toplam 5.000.000.000.OOO.
TL (bcstrilyun) dır. 

Önceki sermayeyi teşkil eden 
75 0.000.000.000. -TL tamamen 
ödenmiştir. Du defa art imlan 
4.25O.OO0.ÛÛ0.ÖÖO.- TL ıctmayc 
odaklar tarafından muvazaadan un 
şekilde lamamen taahhüt 
edilmiştir*; Artımları sermayenin % 
25' i tescil tarihinden itibaren üç ay 
içerisinde, kolanı ise 31.122007 
tarihinde Ödenecektir. 

Sermayenin tamamı Ödenmeden 
hamiline yazılı hisse senedi 
çıkarılamaz. Kolay saklanmasını 
temin için genci kurul hisse senet-
ienni 50. 100. 300. 500, 1000. 
1500 hisselıİt kupürler halinde ibra
ca yetkilidir. 

Yönetim Kurulu 

Şükrü Vural İmza 
Başkan 

Cenk Halil Bayaz İmza 
Başkan Y. 

İsmet Vural imza 
Oyc 

Mehmet Arştan İmza 
Bakanlık Komiseri 

Sağ-Tur Saflık Turizm Sanayi 
Va Ticaret A ^ / n l n 1ı71t72M4 
Tarihinde Yapıla» Otağa» fiil a 
Gener Kurul Toplantı Tu
tanağıdır '• 

Sağ-Tur Sağlık Turizm Sanayi 
ve Ticaret A5."nİn olağanüstü 
şenel kurul tc lısı 11.11.2004 

£Ünü saat 14 00 de Monachus Otct 
E vrensçkı- Manavgat- Amaly a 
adresinde, Sanayi ve Ticaret 
Hakanlığı Komiseri Mehmet Ar-
slan'ın gelmesiyle toplandı. Şir
ketin 750.000.0000.000 -TL.lik 
sermayesine tekabül eden 
1.600491 adet hisıc sahiplerinin 
asaleteu toplantıya katıldığını ayrı-
çu, T.T.K.mın 370JICİ maddesine 
yöre toplandı. Böylece T.T.K.nuA 
ve ana sözleşme hükümlerinin yer
ine getirildiğinin teshil edilmesin
den sonra toplantı Yönetim Kurulu 
Başkanı Şükrij Vural tarafından 
gündemi görüşmek ü«nr açılarak 
•sağıdaki kararlar alındı. 

1- Divan Başkanlığına Şükrü 
Vural katip üyeliğe: Yasin Koca
man oy topluyıcıiığına Kur Humit 
Mayii oy birliği île seçildiler. 

2- Toplamı tutanaklarının imza
lanması husufunda divana oy bir
liği İle yetki verilmiştir. 

3- Şirketin sermayesinin 
750.n00.O00.OOO.-TL lycdiyflztil-
limilyar) den. 5.000.000 000.000.-
TL (bcstrilyun) ye çıkartılmalımı 
oybirliği ik karar verilmiştir. 

4- Ştıkei yönelim kurulu Üyelik
lerine Törb Ticaret Konunun 334. 
ve 335. maddeleri gereği izin ver
ilmesine oy birliği İle karar ver
ilmiştir. 

5- Baykan görüşülecek bir 
husus bulunmadığından toplantıya 
son verilmiştir. . 

Bakanlık KomİterT • 
Mehmet Arslın İmza 

Divan Başkam 
Şükrü Vural İmza 

Divan Katibi 
Yasin Kocaman İmza 

Oy Toplayıcı 
Nur Hamit Moyı! İmza 

Sağ-Tur Sağlık Turizm Saaayl 
Ve Ticaret A. Ş/nla 11/11/20*4 
Tarihinde Yapıla» A Grubu 
İmtiyazlı l l l t te Sahipleri 
Olağanüstü Genel Kurul Toplan
tı Tulaaağıdır 

Sağ-Tur Sağlık Turizm Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.' nin olağanüstü 
ıjuael kurul toplantın 11.11.2004 
gunD saat 1400 de Monachus Otel 
Erncnscki-Manavgat-Antalya 
adresinde. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Komiseri Mehmet Ar
şları* in feelmcMyle toplandı. Sir
kelin 750 0O0.000Q.0O0.-TL lik 
sermayesine tekabül eden 
1.600.491 adet hisse sahiplerinin 
asaleten toplantıya katıldığını ayrı
ca, T.T.K.nun 370.nci maddesine 
göre toplandı. Böylece TT.K.nu» 
ve ana »özletme hükümlerinin yer
ine getirildiğinin tesbit edilmesin
den sonra toplantı Yönetim Kurulu 
Başkanı Şükrü Vural tarafından 
gündemi görüşmek Üzere açılarak 
aşağıdaki kararlar alındı. 

I 3- Şirketin sermayesinin 
a 750.000.000 000.-TL (ycdiyürcl-
t limilyar) den. S.0U0.000.000.000.-

Tl. (bcstrilyun) ye çıkartılmasını 
oybirliği ile karar verilmiştir. 

i 
ı 4- Şirket yönetim kurulu üyehk-
ı Icrinc Türk Ticaret Kanunun 374. 

ve 335. maddeleri gereği izin ver* 
r ilmesine oy birliği ile karar ver-

5- Halkaca görüşülecek bir 
i husus bulunmadığından toplaııtrya 
ı son verilmiştir. 

Bakanlık Komiseri 
\ Mehmet Arslart İmza 

t Divan Başkanı 
SOkriİ Vural İmza 

Divan Katibi 
Yasin Kocaman tmza 

Oy Toplayın 
ı Nur Homtt Mayii İmza 

Sermaye Arttjt Yapan Sirkelin 
Ticaret Sicil Memurluğa n a 
Vereceği Llsle 

Şirketin Unvanı: Sağ-Tur Sağlık 
Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 

Şirketin Adresi: Monachus Otel 
Evrenscki-Manavgat 

Tic. Sic. Mcm.: Manavgat 
Önceki Sermaye: 

, 75O.OOO.OO0.OO0.-
Şitndiki Scrmayc&i: 

sooo.ooo.ooo.ooo.-
Gea KrL TariUİ: ..J\ 1/2004 

Sermaye Arttrıroıaa İştirak 
Eden Pay Sahiplerinin: 

Adı - Soyadı/Unvanı ŞÜkru Vur. 
al 

Artırımından Önceki Pay Mik-
tan(TL)U2J00.000.000 

Artırımdan Sonraki Pay>iiktan 
(TL) 750.000.000.000 

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Fuy 
Mikron (TL) 637.500.000.000 

Adı - Soyadı/Onvanı Cenk Halil 
Gnyaz 

Artınmından önceki Pay Mİk-
inn (TL) 112.5O0.O00.OO0 

Artırımdan Sonraki Pay Miktarı 
(TL) 7SO.000.000.000 

Arım mülaki Tâahhüt Ettiği Pay 
Miktan (TL) 637.500.000.000 

Adı - Soyadı/Unvanı İsmet Vur
al 

Artırımından önceki Pay Mik
tan (TL) 187.500.000.000 

Artırımdan Sonraki Pay Miktarı 
(TL) l.250.000.000.000 

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay 
Miktan (TL) L0u2.500.000.000 

Adı - Soyadı/Onvanı Hayriye 
Vural 

Artmnundan Önceki Pay Mik
tan (TL) 75.000.000.000 

Aftınmdatı Sonraki Pay Miktan 

fTLjioo.ooaooo.ooo 
Artânmdaki Taahhüt Ettiği Pay 

Miktan (TL) 425-000.000.000 

Adı - SoyadılJnvanL Hikeytn 
Vural Varisleri -Hmine Vural -
Alara Vural (Vasisi: Linine Vıııal; 

Artınmından Önceki Pay Mik
tan (TL) IK7.5O0.0O0.IKX> 

ArtınnvİJn Sonraki Pay Miktan 
(TL) 1.250.000.000.000 

Amnmdiiki Taahhüt [ittiği Pay 
Miktarı (TL) 1.062.500.000.000 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu 
tasdik olunur. Sağ-Tur Sağlık Tur
izm Ticaret Ve Sanayi Anonim Şir
ketinin Yönetim Kurulu Dafkaıu 
Ve Üyelerinin Adlan. Soyadları ve 
İmzalan 

Çükrü Vural İmza 
Başkan 
Cenk Halil Bayaz İmza 
Başkan V. 
ismet Vural tmza 
Üye 

(6/Ay:5'462320) 

Manavgat Tlcarcf ' Sicili 
Memurluğundan 

Slril No: Manavgat - 42 U 

Ticaret Unvanı 
MUAMMER İNŞAAT 

TAAHHÜT TİCARET 
LtMİTED ŞİRKETİ 

T İcar* t Adresi: Cümloğdu 
Beldesi Sancak Mah. No. 14 Man-
avgat-Anulya 

Ytıkando sicil unvurian belir
tilen şirketin memurluğumuz.» 
verdiği dilekçe ekinde ibraz edilen 
Manavgat 2. noterliğinin 
05/11/2004 tarih 17598 «yı l ı tas
dikine hav] 05JI1/3004 tarihli or
taklar kurulu kararı ve t udi i 
metinleri ile sirker ana sö-
zlefmcsİRİn amaç ve konuyu 
gösteren 3. maddesinin değiştir
ildiğinin tescili talebinde bulunul
muş olup, keyfiyetin 6762 T T.K. 
uyarınca 08.11.2004 tarihinde 
tescil edildiği ilan olunur. 

Karar Nol 5 
Karar Tarihi: 05/11/2004 
Mevzuu Mulıiycti: Amaç Ve 

Konu Hk. 
* Toplantı Tarihi: 05/11/2004 

Başkanın Adı Soyadı: Muummcr 
Arslan 

OnaVJnnn Adı SO)DLII; Ruhiye 

Ortoklar kurulu 05/11/2004 tari
hinde sant rO.OO do şirket 
merkezinde toplanarak uşağıdukı 
kararlan alınışlardır. 

-Ana sözleşmenin «maç ve konu 
ile ilgili 3.üıu:ü maddesi ıı^ığıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3-

Şlrketln başlıca aıımç v * kuau-
ları şualardır. 

( H e r türlü binalar, turistik 
tesisler inşa etmek vç bunu bağlı 
olarak inşaat malzemelerinin alımı 
satımı, pazarlaması ithalat ve İhra
catım yapmak. 

2-Her türlü devlet ihalelerine 
katılmak, müteahhitlik ve taşeron
luk yapmak. 

3-Hcr türlü sıhhi tesisut 
malzemelerinin ve elektrik tetâcat 

(Devrimi 53 . Sayfada) 

1- Divan Başkanlığına Şükrü 
Vural katip üyeliğe: Yasin Koca
man oy toplayıcılığını Nur Hamit 
Mayii oy birliği İle seçildiler! 

2- Toplantı tutanaklonnın imaa. 
burması hususunda divana oy bir
liği ile ycüci verilmiştir. 

. Adı- r. Soyadı/Onvanı Serap 
Bayaz t ' 

Artınmından Önceki Pay Mik
tan (TL).75.00O.0O0.O0a 

Artırımdan Sonraki Pay Miktan 
'(TL)500.ÛOO.O0Ö.OO0 
J Artırımdaki Taahlıût Eniği Pay 
' 'arı (TL) 425.000.000 000 

- 6 2 3 -
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MAGÖN TÜR0fİNŞAA T TİCARET VESffoffîfANONİMŞİBKETİ 

ANA SÖZLEŞMESİ 

«ta»* 
KURULUŞ; 
MADDE - 1 Aşağıda adlan, soyadlnn, uyrukları ve açık adresleri yazılı A grubu ve 

B grubu kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu l nun,Anonim Şirketlerin ani surette 
kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket teşkil edilmiştir. 

A GRUBU HİSSEDAR: 

1. UDE TURİZM YATIRIM İŞLETME SANAYİ VE TtCARET A.Ş. 
îleribaşı Mevkii Belek-Serik/ANTALYA 

B GRUBU HİSSEDARLAR: 

2. MUNA TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 
Kazakistan Caddesi Şehit Yavuz Oğuz Sokak No: 3 Emek / ANKARA 

3. MUSTAFA NAZİK, 
Kazakistan Caddesi Şehit Yavuz Oğuz Sokak No: 3 Emek / ANKARA 

4. GÜLSÜM NAZİK, 
Kazakistan Caddesi Şehit Yavuz Oğuz Sokak No: 3 Emek / ANKARA 

5. HÜSEYİN ÖZGÜR NAZİK, 
Kazakistan Caddesi Şehit Yavuz Oğuz Sokak No: 3 Emek /ANKARA 

6. AYŞEGÜL NAZİK, 
Kazakistan Caddesi Şehit Yavuz. Oğuz Sokak No: 3 Emek / ANKARA 

Ortakların tümü TC. Uyrukludur. 

ŞİRKETİN UNVAN) : 
MADDE 2 - Sirkelin unvanı MAGÖN TURİZM İNŞAAT TİCARET VE 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ' dir. 

MAKSAT VE MEVZU: 
. MADDE 3 - Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır. 

1. Türkiye ' nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynakların daha 
verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının 
karşılanması konularında hizmet vermek, Turistik yerlerle turizme clvejaşlTalanlarc" 
hakiki ve hükmi şahıslar yada devlete ait arazi ve arsahH^sâkrydmak, liralı 
kiraya vennck, tatil köyü, otel, motel, kanıp, plaj, termal sportif tesislericpıfukcvi, 
eğlence yerleri lokanta gidino, restoran, pastane gibUcsisteroaımıak, itıwettinııek, 
işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, satmak ügili/mercile^rkn^Kİn ajjflak sureti ilc; 
talih oyunlar merkezi kurmak, işletmek, kiraya vermek, almak vâda 

- 6 2 4 -



TBMM B:19 13 . 1 1 . 2007 

SAYFA : 790 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 15 MART 2007 SAYI : 6766 

(Başunfı 789. Sayfada) 
K ı r ı n ı Metal 

Şirket ortaklan bugün şirket 
racrkcziode toplanarak aşağıda 
sıralanan karartan almışlardır. 

1- Şirket hiaeedlrlanndan Kadit 
Çakır «irkene mevcut 50,623.- (elli 
bin lltı yüz yirmi bej) YTL'lik ser
maye busesinin lunaauıu istanbul 
28. Notnüğinin 02/02/2007 tarih 
ve 04271 yevmiye Dumanlı bine 
devir «özleşmesi üe şirketin balen 
orağı bulunan T.C. Uyruklu Hay
dar İmaret Sok. No: 10/10 Kat* 
Fatlb/tatanbul adresinde mukim 
Turgut Çakır'a devretmiştir. 

2- Şirket hûsedarlannden Nur
can Çakır (Karihan) şirkette mev
cut 50,625.- (elli bin ata yuz yirmi 
beş) YTL'lik aermaye biaaeainin 
tamamını İstanbul 28. Noterliğinin 
02/02/2007 larih ve 04270 yevmiye 
numaralı hlaıe devir aozlevmesi ile 
şirketin halen ortağı bulunan T C 
Uyruklu Haydar İmam Sok. 
No: 10710 Kat4 Fatih/istanbul 
adresinde mukim Turgut Çakır'a 
devretmiştir. 

3- Şirket bisscdarlınnden Tufan 
Çakır şirkette mevcut 50.625.- (elli 
bin alu yuz yirmi beş) YTL'lik aer
maye hissesinin tamamını İstanbul 
26. NMerligmin 02/02/2007 tarih 
ve 04269 yevmiye numaımtı hisse 
devir ı&deamosi üo şirketin balen 
ortağı bulunan T.C. uyruklu Hay
dar tmsrot Sok. No; 10/10 K J H 
Fatih/İstanbul adreainde mukim 
Turgut Çakır'a devnaniştir. 

4-Yukanda buhai geçen devir
lerin kabulüne ve keyfiyetin pay 
defterine işlenmeaine, 

5- Vaki devir neticesinde şirket 
sermayesinin; 

232.500.- YTL'ıl Turgut Çakır'a 

67.300.- YTL'li Eain Çakır'a 

ait olup tarafından tamamen 
taahhüt edilmiştir. 

6- Karanı İstanbul Ticaret Sicil 
rncmurhıgundan tescil ve İlanına, 

7- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç 
Ticaret Genel Müdürlüğünün 
1976/1 «ayılı sirküleri gereğince 
eaaj mukavelede değişiklik yapıl
mamasına ittifakta karar ver-
limittir. 

Ortak 
Turgut Çalar imza 

Ortak 
£ain Çakır i m a 

lstasbul Ticaret Sicili 
Memurtoğındau 

SMl Namaranı S U 8 3 2 

Ticaret O ı v ı a ı 
RİSUS DANIŞMANLIK 

TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET 
HİZMETLERİ LİMİTE!» 

ŞİRKETİ ' 

Ticari Merkez* İstanbul Üskü
dar Beylerbeyi Yalıboyu Cad. 
No.22 D J 

Ticari Merkezi ile sicil numarası 
ve unvanı yukarıda yanlı bulunan 
Şirketin Beyoğlu 21. Noterliğinden 
7.3.2007 tarih J2I4 tayı ile onaylı 
ortaklar kurulu karsnotn tescil ve 
ilanı istenmiş, Beyoğlu 21. Noter
liğinin 6.1.2007 tarih 5199 «ayılı 
imza beyannamesi 
memuriyetimize verilmiş oLtnskla, 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine uygun olarak ve 
memurluğumuzdaltf ves ikal ın 
dayanılarak 12.3.2007 tarihimin 
tescil edildiği ilin oturtur. 

Karar Tarihi: 06.03.2007 
. Harar No: 2007/01 

Toplantıya Katılanlar İsmail 
TOrker Bozkurf, Muhammet Tun
cay Bozkurt, Tülay Bozkun 

Şirket ortaklan şirket 
merkezinde toplanarak; 

I ) Eıkl Osmanlı Sok. Osmanlı 
Apt. No: 15/6 Şişli/İstanbul 
edrcaindeki şirket merkezini 
01.03.2007 tarihinden itibaren 
Yalıboyu Cad. o o 2 2 D:2 Beyler-
beyi-Oalusdır/latanbul adresinde 
naklcdilmeaine, 

2-) Şirket hrssodarlaslısdsn la-
mail TOrker Bozkurt Şirkette mev
cut »0.000,- YTL kıymetindeki ser-
mayeairıin 70.000.- YTL'lik ku
mun Beyoğlu 21. Noterliğinden 
onaylı 06.03.2007 tarih 05201 ooUı 
devir temlik «falrşmnl ik şirket 
ortsklarmdan T.C. uyruklu Tülay 
Bozkurt'ı devredîbresûıe, 

)-) Şirket tusıedarianmluı İs
mail TOrker Bozkun firkate mev
cut 80.000.- YTL kıymKinnoU ser
mayesinin 10 000.- YTL'lik ka
mını Beyoğlu 21 Notorliğinden 
onaylı 06.03.2007 L.A 05200 aohı 
devir temlik sözleşmesi ile Oüzcl-
tepe Mh. KOçflk Namazgah Cad. 
Kile Seramik Evleri S.4 Çcn-
gelkoy-Oskudar/luanbul adresindo 
mukim T.C. Uyruklu Mıahammet 
Tuncay Bozkurt'a devredilmesine. 

4-) Vaki devir oeticceiooc şirket 
hiısedarian ve sermayesi 100.000 
.YTLnin 

90.000 YTL si Tülay Bozkun 
10.000 YTL ai Mııhsmmet Tun

cay Bozkurt 

5-) Ticaret Bakanlığı İç Ticanıt 
Genel MOdurlOgü'nün 1967/1 
ssyılı sirküleri gereğince esas 
mııkavtfetıamcde değişiklik yaptl-
mamasına ittifakla karar verildi. 

6-) Şirket mOdurUğune 10 yıl 
sUre ile şirket ortağı T.C. Uyruklu 
Tulay Bazkurf'un seçümeaûıe, 

7-) Şirket müdürlüğüne seçilen 
Tülsy BozkurTun şirket kaşesi al
anda vaiz edeceği münferit imza
sıyla şirketin ber hususta temalı ve 
ilzam olunmasına 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

ismail Turker Bozkurt 

T.C. Kimlik- N K 705671)6502 

Muhammet Tuncay Bozkun 

T.C. Kimlik No:70555156951 

ts la ıbul Ticaret Sicili 
Mtmnrhığındın 

Sktl Nımaraıı: 20152$ 

Ticaret Oıvanı 
DİDEM GIDA İTHALAT 

İHRACAT VE TİCARET 
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

Ticari Marketi: İstanbul Eyüp 
Rami Kum Gıda Sitesi M Blok 
NoJO-31 

Ticari Merkezi ile l idl numaran 
ve Unvanı yukarıda yazılı bulunan 
Şirketin Gaziosmanpaşa 5. Noter
liğinden 26.02.2007 unh 6273 «ayı 
ile onaylı Yoncam Kunıhı karan 
ve pay cetveli tescil odilmeksizin 
ilan olunur. 12 3.2007 

Karar Sıra No: I 
Karar Tarihi: 21.02.2007 
Karann Konusu; Sermaye Artış 

Bk 11 Tablosu 

K ı r ı n ı Metni 

Şirketin Yönetim Kurulu şirket 
merkezinde toplanarak aşağıdaki 
kararlan almışlanur. 

1-) 28.09.2006 tarihinde yapılın 
2005 yılma ait Genel kurul toplan-
tısı tescil ve ilanı saunasında sar-
tnıye araş Ek 11 tablosunun imza 
bMümunae unvan «ehven hatalı 
yazıldığından T. Ticaret Sicil 
Gazetesinde yanlış yayımlanmış 
olup gerekli dfl>clımenin ysmlroaıı 
İçin Ticaret Siciline başvurulması 
oy birliği ilo karar verilmiştir. 

Y0o.Kur.Bsk.Yrd. 
Şebnem Elmeı imza 

Üye 
E.Dİdem Elmas u n » 

Şirketin Onvanı: Didem Gıda 
İthalat İhracat ve Ticaret Sanayi 
Anonim Şirketi 

Şirketin Adresi: Mcga Center C 
27 Blok Kat:5 N:5-6 Bayram
paşa/İstanbul 

Ticaret Sicil Memurluğu: İstan
bul Ticaret Sicili-201525/149064 

Önceki Stsmaycsi; 100.000,00.-
YTL 

Şimdiki Sermayesi: 220.000,00.. 
YTL 

Genel Kurul Tarihi: 21.09.2006 

Sermaye A r t j r n u ı a iştirak 
Edeo Pay Sahlplertsla 

Adı Soyadı/Unvanı: Ahmet fil-

Arurırn Öncesi Pay Militan: 
60.000.- YTL 

Artırım Sonran Pay Miktan: 
132.000.- YTL 

Artırandaki Taahhüt Bitiği Pay 
Miktan:-

Attınmdski ödediği Miktar: • 
Anınmdaki ödemeyi Yaptığı 

Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı/Unvanı: Hınifi El
mas 

Artırım öncesi Pay Miktan: 
10.000- YTL 

Artırım Sooratı Pay Miktan: 
22.000.- YTL 

Aranmdakl Taahhüt Bitiği Pay 
Miktarı:-

Artırımdaki ödediği Miktar. -

Anınmdaki ödemeyi Yaptığı 
Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı/Unvanı: Şebnem El-

Artırım öncesi Pay Miktan: 
10.000.- YTL 

Arunm Sonrası Pay Miktan: 
22.000.- YTL 

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay 
Miktan:-

Artınmdaiu Ödediği Miktar -
Anınmdaki Ödemeyi Yaptığı 

Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı/Unvanı: Enise Di
dem Elma« 

Arunm öncesi Pay Miktan: 
10.000.-YTL 

Artmrn Sonrası Pay Miktan: 
22.000.-YTL 

Artınmdski Taahhüt Ettiği Pay 
Miktan:- ı 

Artırımdaki ödediği Miktar: -
Artınmdski ödemeyi Yaptığı 

Banka, Hesap No: • 

Adı Soyadt/Onvanı: Pınar Elmas 
Arimm öncesi Pay Miktan; 

10.000.- YTL 
Artmm Sonran Pay Miktan: 

22.000.- YTL 
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay 

Mikoan:-
Arurundaki ödediği Miktar -
Artırımdaki ödemeyi Yaptığı 

Banka, Heaap No: -

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu 
taaıCvottınur. 

Didem Olda İthalat İhracat 
Ticaret Sanayi Anonim Şirketi 
Yönetim ' Kurul Başkan ve 
Üyelerinin Adlan Soyadlan ve 
tmzsksn 

jet Elmas imza 
Şebnem Elmas imza 
Enise Didem Elroaı imza 

(5/AX5/IQ9379) 

l«taabsl Ticaret SlcUl 
MesonrrlDJtsuscUM 

Sldl Nımarssı: 552169 

Ticaret Onvı ı ı 
AKTAY TURIZM 

VATHUMLARI VS 
IŞLETMELERI ANONIM 

ŞİRKETİ 

Ticari Merkezi: İstanbul 
Bağcılar GOztepe Mah. Namık Ke
mal Cd. Karanfil Sk. N.68 Kat.5/3 

Ticari Merkezi ile sicil numarası 
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan 
Şirketin Bakırköy 25. Noterliğin
den 27.2.2007 tarih 6750 sayı ile 
onaylı Yönetim Kururu karan tescil 
edilmeksizin ilan olunur. 12 J.2007 

Aktay Turizm Yatuımlan ve 
İşletmeleri Alenim Şirketi Y e l e 
r in Kira la Kar ın 

Sicil No-. 332169/479751 
Kırar Tarihi: 16.02.2007 • 
Karar No: 2007-01 
Toplantıya Katılanlar: Ahmet 

Akbalut. Örfi Akbalık, Gökhan 
Muhuranlar 

Kırar 

Yönetim Kurulumuz şirket 
merkezinde toplanarak aşağıdaki 
yazilı buauslsn görüşerek karar al
ımı almtşlsrdir. 

Ortaklsnmız hisse devirten ile 
ilgili dilekçelerini yönetim kurulu
muza ibraz etliler. Yönetim kumlu
muz bu devirlerle ilgili olsrak 
aşağıdaki kurarları almıştır. uuııa 
8Öre, 

1) Uğur Ayık, sahibi olduğu 
toplam itiban değeri 460.000 YTL 
olan 9.200 adet nama yazılı hisse 
senetlerini Ahmet Akbalık'a de-
vramiştir. 

. 2 ) Elif Ayık, sahibi olduğu 
toplam iübsri değeri 460.000 YTL 
olan 9.200 adet nama yazılı hisse 
senetlerini Ahmet Akbalık'a de
vretmiştir. 

31 Ayttır Turizm Yaunm İşletme 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahibi 
olduğu toplam itibari değeri 
3.220.000 YTL olan 64.400 sdet 
nama yazılı hisse senetlerini Ahmet 
Akbalık'a devretmiştir. 

Pay devirleri sonucu mevcut or
taklık yapısı ve hisse dağılımı 
aşağıdaki gibi oluşmuştur. 

Hissedarların Adı Soyadı: Ayrur 
Turizru Yat.lsl.San. ve TicA.Ş. 

Hiasc Adedi: 368.000 
Hisse Oranı: %40 
Hisse Tutarı: U.400 000.- YTL 

Hissedarların Adı Soyadı: Int-Er 
Yapı lnş. Tur San. ve Tic.Lul.Şli. 

Hisse Adedi: 9.200 
Hisse Oranı: %1 
Hisse Tulan: 460 000.- YTL 

Hissedarlann Adı Soyadı: Ah
met Akbalık 

Hisse Adedi: 312.800 
Hisse Oranı: %34 
Hisse Tuun: 15.640.000.- YTL 

Hissedarlann Adı Soyadı: Orfl 
Akbalık 

Hisse Adedi: 138.000 
Hisse Oranı: 7.15 
Hisse Tuun: 6.900.000.- YTL 

Hissedarların Adı Soyadı: özak 
Teka. Konf. San. ve T i c Ud.Şti. 

Hisse Adedi: 92.000 
Hisse Oranı: %I0 
Hisse Tutan: 4.600.000.- YTL 
Buna göre bu pay devirlerinin 

onartmasına, şirket pay defterine 
istenmeline ve kararın Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan enir-
ilmeaine oy birliği ile kant ver
ilmiştir. 

Ahmet Akbalık i m a 
Yönetim Kurulu Bask. 
Örfi Akbalık imza 
Y6n.Kur.Bask.Vek. 
Gökhan Muhtaranla/ imza 
Yönetim Kunıhı Üyesi 

l t u n b u l Ticaret Sicili 
Memorlığundan 

Sldl N«morsu: 559414 

Eski Ticaret Onvanı 
TUKKUAZ KİMYA VB 

TEMİZLİK MADDELERİ 
SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 
Ye ı i T k ı r e t Oıvaaı 

TASFİYE HALİNDE 
TVRKUAZ KİMYA VE 
TEMİZLİK MADDELERİ 
SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

Tleırl Merkezi: İstanbul 
Avcılar Denizk6şkler Mah. 
Akgcyik Sok. Hilal Apt No. 1/4 

(Devamı 791. Sayfada) 

- 6 2 5 -

http://Y0o.Kur.Bsk.Yrd
http://Yat.lsl.San
http://Y6n.Kur.Bask.Vek
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(Bastarafi 171. Sayladı) 
safî kardan ayrılmadıkça hissedar
lar» kar dağıtılamaz. 

Umumi Hükümler: 
Madda-14) 

Bu sözleşmede bulunmayan 
hususlar hakkında Türk Ticaret 
Ksaımumm hükümleri uygulanır. 

Erdoğan Kızdtaşbğhı imza 
f d i a B*de Bcct( imza 
Mehmet Metin imza 
Ayşe Özden Metin imza 

(12/AK27/22348Q 

Mufla Ticaret Skl l l 
Mrmnrtugaoda* 

SlcÜ No: Yatağan/ıft2S 

Ticaret unvanı 
SEKA TURİZM NAKLİYE 
EV ALETLERİ tNŞAAT 

MALZEMELERİ PETROL 
ÜRÜNLERİ TİCARET VE 

SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

Yutanda ticaret unvanı ve iicit 
numarası yazılı şirketin, işletme 
adresi Yatağan Yeni Mahalle Ah
met Necati Ozdcmir Caddesi No: 
9/A olup. . kuruluş anaaö-
zlesmcsinin Yalağın Noterii jmden 
18/05/2005 tarih ve 3830 «ayıyla 
tasdik edildiğinin tescil re ilam 
talep olunmakla keyfiyet 
memurluğumuzda ukl ı evraklara 
dayanılarak ve Türk Ticaret Ka
nunu Hükümlerine uygun olarak 
1 K/05/2005 tarihinde leadı edildiği 
ve ilana ait hususların aşağıda 
yayınlandığı iian olunur. 

Seka Turizm, Nakliye, Ev 
Aletleri, İnşaat Meiseenelcri, 
Pttrel OrÖnkrl Ticaret V« 
Saaarl Ltadted Şirketi A a ı 50-
zUtmamMlr 

Kyralva: 
Maddeı l 

Aşağıda ad ve soyadları İle 
ikametgahları yazılı kurucular 
arannda bir United Şirket kurul
muştur. 

Kurucular, 
I. Kanal Topçu Yeni Mahalle 

Ahmet Necati özdeni ir Caddesi 
No:9 Yatağan M u | l a T C Tebeli 

2- Ahmet Topçu Yeni Mah. Ah
met Necati Özdemir Caddesi No: 9 
Yatağan Muğla T.C Teoali 

C- Her türlü gıda maddeleri, se
bze ve meyvelerin topum ve perak
ende alımı, satanı, bayiliği ve or
taklık kurutması. 

D- Her turlu giyim eşyaları, 
tuhafiye, ayakkabı gibi mamul
lerin toptan ve perakende alımı, 
taunu, ve bayiliği. 

E. Her türlü elektrikli, elektrik
siz ve elektronik ev aletleri alımı, 
satımı ve bayiliği. 

F- Şirket maksat ve mevzuları 
İçin motorhı ve motorsuz araçlar İle 
menkul ve gsyrimtııkuilcrin alın
ması, takas edilmesi, gayri' 
menkuller üzerinde belediyeler, 
tapu daireleri ve kadastrolarda 
İmar, ifraz gibi her türlü tasarrufta 
bulunmak ve satmak. 

G- Her türlü demir, çimento, 
nalbur gibi İnşaat malzemeleri, 
sthhİ tesisat, fayans ve bunun in
şaat malzemelerinin toptan, perak
ende alımı, satımı .mümessilliği ve 
bayiliği. 

H- Maksat ve mevzuu ile ilgili 
olarak dahilde ve dış piyasalardan 
uzun, orta, kısa vadeli her çeşit 
kredileri temin etmek, bu krediler 
ile ilgili sözleşmeleri imzalamak. 
aval ve kefalet kredileri temin et
mek, gerektiğinde temin estiği 
krediler için şirket gayrimenkul-
Icrinİ ipotek etmek, İpotekleri fek 
etmek, üçüncü şahıslara gayri-
menkullcrİM ipotek olarak vermek, 
bu ipotekleri fek etmek, 

1- Şirket komutu ile ilgili olarak 
yun içinde ve yurt dışında resmi 
daireler. Belediyeler, Askeri 
makamlar, Özel ve tüzel kişiler 
tarafından açılmış veya açılacak 
olan İhalelere iştirak edebilir, taah
hütte bulunabilir,, kaba. halelerin' 
tamamım veya bir kısmını aractldt 
yapmamak sam ile devir, ve temlik 
edebilir. 

Jı Şirket konuşu Ue ilgili olarak 
İmalat, alım, saam, •acentelik, 
bayilik, distributoeluk, mümessil
lik, müşavirlik, şirketin konusu İle' 
ilgili komisyonculuk ve ihalelere 
tartmak, . -

K- Her türtt inşaat auüzemcleri 
kereste, sunta ve duralit üç sunrU 
kereste alımı, «atımı, pazarian~ 
ması, imali ve bayiliği. 

L-Her turlu petrol ürünleri, ben
zin, mazot, feul oil. oto rpf gaz, 
altını, satımı, bayiliği, istasyon 
açılması, İşletilmesi Ue petrol 
ürünü trvdaşhrthnış ev gazı olan 
ILK3 gazınm alımı satımı, bayiliği 
ve işyeri açılması, ruhsat alınması 
ve deposunun kurulması. 

Davanı: 
M adda: 3 

Sirkelin unvanı Seks Turizm, 
Nakliye, Ev Aletleri, İnşaat 
Malzemeleri, Petrol Ürünleri, 
Ticaret Ve Sanayi Limited Şir
keti 'dir. 

Maksat Ve Mevzuu: 
Madde: 3 

Şirketin mabat ve mevzuulan 
başlıca şunlardır: 

A- Her türlü otel, motel, 
mokamp, lokanta ve kafeteryagibi 
turistik tesisleri işletmek, kirala
mak ve kiraya vermek ortak olmak. 

D- Yük ve yolcu taşımak, yük ve 
yolcu, personel tasımı ihalelerine 
girmek, sözleşmeleri imzalamak. 
Araçlar utın almak, araç kınla
mak, araçlara ortak olmak. 

ŞlrketntSftresl: 
Madde: 4 

Şirketin sûresi tescil ve ilan 
edildiği tarihten başlamak Özere 49 
(Kırkdokuz) yıldır. Bu sûre ana sö
zleşme ile uzatılıp, knsUbilir. 

Sirkatin Merkezi: 
Madde: S 

Şirketin merkezi Muğla ili 
Yıtağtn Yeni Mahalle Ahmet 
Necati Özdemir Caddesi No 9/A 
Yatağan Muğla Adres değişik
liğinde yeni adres ticaret siciline 
tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi'nda itan ettirilir, tescil ve 
ilan edilmiş adrese yapılın tebligat 
şirkete yapılrmş sayılır. 

Tescil ve İlan edilmiş adresinden 
aynimi} olmasını rağmen yeni 

adresini sûresi içinde tescil et
tirmemiş şirket için bu durum fesih 
sebebi sayılır. 

Scraaayat -
Mad4e:6 

Şirketin sermayesi 50.000-YTL 
dîr. Bu sermaye her biri 23.YTL 
kıymetinde 2000 adet hisseye 
ayrılmıştır. 

Sermaye ortakjar tarafından 
1000 paya karşılık 25.000.- YTL 

Kemal Topçu 
1000 payı karşılık 25.000.- YTL 

Ahmet Topçu tarafından muvaza
adan arı olarak ve tamamen taahhüt 
edilmiştir. Taahhüt edilen ser
mayenin t/4'fi olan I2.500.-Tt'ıi 
tescil tarihinden itibaren en geç üç 
ay içerisinde, geriye kalan 3/4* 0 
olan 37.500.-TL'si 31.12.2005 tari
hinde ödenecektir. 

Sermaye taahhüt borçlan ortak' 
tar kurulunun alacağı kararlar 
dairesinde ve tüm ortakların yazılı 
olurları alınmak sureti ile belirtilen 
tarihten önce istenebilir. 

Bu husustaki ilanlar ana sözleş
menin ilan maddesi uyarınca 
yapılır. 

İlan 
-Madde:7 

Şirkete «it ilanlar Türk Ticaret 
Kammu'nun 37, maddesi hüküm
leri saklı katmak şartıyla şirket' 
merkezioin bulunduğu yerde en az 
bir gazete ile asgari 7 (yedi) gün 
evVcİ yapılır 

'* • ŞtrketU İdaresi: . * v - 1 
Madde:! 

• Şirketin İşleri ve muameleleri or
taklar kurulu tarafından seçilecek 
bîr veya birkaç müdür tarafından 
yürütülür. Kemal Topçu • Ahmet 
Topçu mudflr seçilmiş olup; şir-

- ketin isleri ve istemlerini ovünferi-
deo müdür ııGsu ile yürütülür. 

Sirkatin Temsili: 
Madde:* 

Şirketin İdaresi ve dışarıya karşı 
temsili şirket tararından verilecek 
botun belgelerin ve akdolunacak 
muamelelerin muteber olması için 
bunlara şirketin resmî Unvanı allı
na konmuş ve şirketi temsile se-
tahiyetli şirket müdürlerinin birinin 
imzan şarttır. Şirketi, müdürler 
temsil eder. Şirketi Ihuum edecek 
İmzalar ortakjar kurulu tarafmdan 
lesbit, tescil ve ilan olunur. Kemal 
Topçu- Ahmet Topçu seçilmiş 
olup; münferit imzalan ile şirketi 
temsil ve ilzam ederler. 

• Hesap DonenU: 
Madde: U 

Şirketin hesap yılı Ocak ayraıa 
birinci günü başlar ve Aralık ayının 
31. günü sona erer, Yı lnu tirketm 
ilk hesap yılı şirketin kesin surette 
kurulduğu tarihten başlayarak Ar
ılık ayının sonuncu günü biter. 

Kana Dağıtımı: 
Madde:! I 

Şirketin safi kan yapılmış her 
çeşit masrafların çıkarılmasından 
sonra kalan miktardır. Safı kardan 
her sene evvela S 5 ihtiyat akçesi 

synlv. Kalan hissedarlara ödenmiş ' 
sermaye üzerinden hisseleri ' 
oranmda dağıtılır. Kara Iırirak 
edenlerle hissedarlara dağıtılmak 
Üzere kararlaştırılan miktardan ; 
Türk Ticaret Kamınu'nun 466. : 
maddesinin 2, fıkrasının 3 numaralı > 
.bendi gereğince % 10 ayrılarak 
umumi yedek akçeye eklenir. K*r-! 

dao bir kısmının hissedarlara 
dağıtılması veya memurlara,, 
hizmetlilere ikramiye olarak ver
ilmesi gibi kararlar şirketin ser
mayesinin en az %51'rai lemsi! 
eden hissedarların kararına: 

bağlıdır. } 

İhtiyat Akçesi: İ 
Madde: 13 

ihtiyat akçesi şirket ser
mayesinin %20'ıine çıkıncays 
kadar ayrılır. Bu miktarın azalması 
halinde yeniden aynhnasma devam 
olunur. 

Kanuni ve ihtiyari İhtiyat 
akçeleriylc kanun ve bu ana sö
zleşme hükümlerine göre ayrılması 
gereken miktar safi kardan ayrıl
madıkça hissedarlara kar dağıtıl
maz. 

.KMamUİukİnden 
Madde :13 

Bu ana sözleşmede bulunmayan 
nusoslır hakkında Türk Ticaret Ka-
nunu'nun hükümleri uygulana. 

Kemal Topçu imza 
Ahmet Topçu imza 

umı t L2UK3M234M) 

f Mv^l,,^^riemnt SİefiT 
! Memurluğundan 

Skİl No: Datçm/SSİ^ 

T k a r e t Ü n v a A 
GCBEICUM TURİZM -

tNŞAAT VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ 

Yukarıda ticaret unvan vo sicil 
numarası yanlı şirketin, işletme 
adresi Datça-Ambarct tş Haıu Kat: 
1 olup, Muğla Birinci Noterliğin
den 12/05/2005 larih ve 2081 
sayıyla tasdikli kuruluş anaaÖ-

\ zksınesiam tescil ve ilanı talep ol
unmakla keyfiyet menıurtuğumuz-
Jda saklı evraklara dayanılarak ve 
Tttrk Ticaret Kanunu Hükümlerine 
uygun olarak 25/05/2005 tarihinde 
.tescil edildiği ve ilana ait husus
ların aşağıda yayınlandığı İlan oJ-
unur. 

AnanlİM Sirkat Aaaalzkşmesi 
Kumlaış: 
Madde 1-

Aşağıda adlan, soyadları. 
ılcsjnetgahlan ve uyrukları yazılı 
kurucular arasında Türk Ticaret 
Kammu'nun anonim şirketleri» 
(ani) surene kuruluşları hakkındaki 
hükümlerine göre bir anonim şirket 
teşkil edilmiştir. 

I 
. S ı n No I 
, Kurucuların Adı Ve Soyadı Ay
dın Erdoğan 

İkametgah Adresleri Boğaziçi 
Evleri No:367Datca 
| Uyruğu T.C. 

S ı n No 2 
Kurucuların Adı Ve Soyadı Ay-

naz Erdoğan 

İkametgah Adresleri Boğaziçi 
Evleri No;367D*rea 

Uyruğu T.C. 

S ıraNo3 
Kumcuların Adı Ve Soyadı 

Mehmet Aytun Erdoğan , 'i« 
İkametgah Adresleri Boğaziçi; 

Evleri No:36/Dıtça 
Uyruğu T.C. 

Sıra No 4 

Kurucuların Adı Ve SoyadiJ 
Mehmet KarakÖse ' j 

İkametgah Adresleri Çetin Emoç(t 
Bul. 75 Sok. 7/11 Övecler/Ankara ?-

Uyruğu T.C. 

SıraNf»5 
Kurucuların Adı Ve Soyadı • 

Mehtap Bakır 
İkametgah Adresleri . Yeşilyurt 

Sok. 24/3 Aşa^ynavcı/Ankata 
Uyruğu T.C. '*: 

Ştrkotln Oavaoı: 
Madde 2-' 

Şirketin unvanı Cebckuoı Tur
izm, inşaat ve Ticaret Anonim Şir
ketidir. 

Amaç Ve Kona 
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca 
şunlardır 

a) Turizm Sektörü; Otel, motel, 
kamping, restorasyon, kulüp vb. 
eğlence istirahat yerlerinin 
işletilmesi inşaatı icar ve ksticari 
turizm İçin faydalı kara, deniz ve 

^vâ"nttIlyecniğt,-*nşleln>«Wrğî;*~-
turistik hediyelik eşya mağazaları 
açmak, işletmek icar ve İsticar et
mek ve dış turizme elverişli kara ve 
deniz araçlarının alımı, satımı mo
torları Ue yedek parçabrınm ak-
scsuarlartnın alımı, satımı, ithalatı 
ve ihracatı 

b) İnşaat Sektörü; Yol Ue her 
nevi gayrimenkul İnşaatı, imalatı, 
onanm isleri taahhüt (plan, proje, 
müşavirlik, yapı ve inşaat taahhüt
leri) 

Ticaret (inşaat malzemeleri ve 
makineleri alımı, satımı, ithalat ve 
ihracatı. Bu konulardı mûmessiîUk • 
veya aceniecilik almak voya ver
mek.) 

Yurt dışı mühendislik ve danış
manlık hizmetleri İA etmek ve in
şaat taahhütlerini gerçekleştirmek. 
Her nevi gayrimenkul ve menkul 
inallar satın almak, utmak iktisap 
etmek, uhdesinde bulundurduğu 
pyrimenkul ve menkul mallar Üz
erinde her türlü hukuki tasarrufta 
bulunmak. batkalan üzerine 
kayıtlı gayrimenkul ve menkul üz
erinde |irket menfaatine uygun 
o l u (şirket lehine intifa ve irtifak 
haklan tesis etmek dahil) Her türlü -
hukuki işlemleri yapmak, yaptır
mak inşaat ve taahhütlerde bulun
mak. 

Yukarıda gösterilen konulardan 
başka ileride Şirket için faydalı ve 
lüzumlu görülecek başka İşlere gir
işilmek istendiği taktirde. Yönetim 
Kumlun onayına sunulacak ve bu 
yolda karar alındıktan soora Şirket, 
bu işlen de yapabilecektir. 

(Devamı 173 . Sayfada) 

- 6 2 6 -



TBMM B:19 13 . 1 1 . 2007 

31 MAYİS 2005 SAYI: 6314 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ SAYFA : 173 

(Başıırafı 172. Sayfada) 
Şirketin Merkcl Vt Şubeleri: 
Merkez: 
Maddc4-

"Şirketin merkezi Datça'dır. 
Adresi Ambarcı İş Hanı Kal I 
Datça dır Adres değişikliğinde 
yeni sdres, ticaret siciline tescil ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazeıesi'nde 
ilan ettirilir.. Tescil ve ilan edilmiş 
aJrese yapılan tebligat şirkete 
y<tpdmış taytlır. Tescil ve ilan 
e-iilmiş adresinden ayrılmış ol-
nıasma rağmen, yeni adresini süre
si içinde tescil ettirmemiş lirttet 
ivin bu durum fesih sebebi sayılır. 

Şirketin Suresi: , 
Madde 5-

$irketin süresi kesin kuruhışun-
dan başlamak üzere 99 yıldır. 

Bu süre ana sözleşmeyi -

değiştirmek suretiyle kıssltılabilir. 

Sermaye H l u e Senetlerinin 
Ntvl: 

Madde e-

Şirketin sermayesi 1.700000.00 
YTL. kıymetindedir. Bu sermaye, 
her biri Om/edibin YTL, 
kıymetinde Yüz hisseye 
ayrılmıştır. 

Bundan 60 hisseye karşılık 
1.020.000,00 YTL. Aydın Er
doğan 

Bundan 10 hisseye karşılık 
170.000,00 YTL. Aynaz Erdoğan 

Bundan 10 hisseye karşılık 
170.000.00 YTL. Mehmet 
Karaköse 

Bundan 10 biaseye karşılık 
170.000.00 YTL. Metanet Aynın 
Erdoğan 

Bundan 10 hisseye karşılık 
170.000.00 YTL. Mehtap Bakır 

Tarafından muvazaadan ari 
olarak lamamı teahhOt edilmiş ohrp 
1/4*0 tescil ve ilan tarihinden 
itibaren en geç Oç ay içinde, kalanı 
İse y&nethn kurulunun alacağı 
kararlara göre uç yıl içeninde 
ödenecektir. Bu husustaki ilanlar 
ana sözleşmenin 12. maddesi 
gereğince yapılır. 

Hisse senetleri Nama yazılır. 
Hisse senetlerin (17.000,00 

YTL) kupürler halinde bastırıla
bilir. Sermayenin tamamı 6den-_ 
medjkcc hamiline yanlı hisse sene
di çıkarılamaz. 

Vasatim K a n t * V t S i m i : 
Madde 7-

Şirketht hılcri ve idare»! Genci 
Kural tarafından TTJrk Ticaret Ka
nuna Hükümleri dairesinde 
hissedarlar arasından seçilecek 
(Oç) Üyeden olutan bir yönetim ku
rulu tarafından yürütülür. 

İlk Yenelim Kurulu Üyesi 
olarak: 

Aydm Erdoğan 
Aynaz Erdoğan 
Mehmet Aynın Erdoğan 

seçilmiştir. Yönetim Kurulu 
üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir
ler, tik yönetim kurulu üyeleri (Oç) 
yıl için seçilmişlerdir. Seçim suresi 
son» eren yönetim kurulu üyeleri 
yeniden seçilebilirler. 

Genci kurul lüzum go. .se yöne
lim kurulu üyelerine her zaman 
değiştirebilirler. 

Şirketin Temsil Ve İham 
Yönelim Kurala pyelertnln 
Carev Taksimi: 

Madde *• 

Şirketim yönetim ve dışarıya 
katsı temsili yönetim kurutuna ait
tir. Şirket tarafından verilecek 
bulun- belgelerin ve yapılacak sö
zleşmelerin geçerli olabilmesi için, 
bunların şirketin unvanı altına kon
muş ve şirketi ilzama yetkili (I) 
kişinin imzasını taşıması gerek
lidir. Şirketi ilk üç yıl için yönetim 
kurul üyesi Aydm Erdoğan temsil 
ve İlzam eder. 

Denetçiler Ve Görevleri: 
Madde *-

Genel kurul gerek hissedarlar 
arasmda gerekse dışarıdan en çok 
üç yıl bir veya hirden fazla denetçi 
seçet. Bunların sayısı 5'i geçmez. 

İlk denetçi olarak Mehmet 
Karaköse Bir yıl süre ile 
seçilmiştir. 

Denetçiler Türk Ticaret Ka
nununun 353-357. maddelerinde 
sayılan görevleri yapmakta yüküm- ' 
lüdürlcr. 

Rey Verine ve Vekil Tayini: 
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 
toplantılarında hazır bulunan 
hissedarların veya ve killerinin bir 
hisse İçin bir oyu vardır. Genel Ku
rul toplantılarında hissedarlar veya 
hariçten tayin edecekleri vekil vaaı-
tasryia temsil ettirebilirler. Şirkete 
hissedar olan vekiller kendi oy
larından başka temsil enikleri, 
hissedarların temsil enikleri oyları-
da ' kullanmaya yetkilidirler. 
Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 
31. maddesindeki esaslara göre 
düzenlenmen şarttır. 

Müzakcrinia Yapılması ve Karar 
Nisam: Şirket Genel Kurul Toplan
tılarında, Tttrk Ticaret Kanunu'-
nun 36*. maddesinde yazılı husus
lar müzakere edilerek gerekli 
kararlar alınır. Genel Kurul loplan-
tılan ve bu topumılardaki kanr 
nlaabl, 'TOtk tieanst Kanıma 
hükümlerine tabidir. 

Toplamı Yeri: Oenel Kımıl, Şir
ketin merkez adresinde veya yöne
tim racrkezmm bulunduğu şehrin 
elverişli bir yerinde toplanır. 

Toplantılarda Kamber Bulun-

MaddelO-

'Gerek olağan ve gerekse 
olağanüstü genel kurul toplan-
lılannda Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı Komiserinin bulumtıeaı ve 
toplantı futanaklaruu ilgililerle bir
likle imza etmesi şarttır. Komiser 
gıyabında yapılacak Genel kurul 
toplantılarında ılınacak kararlar ve 
komiserin İmzasını taşımayan 
toplana tutanakları geçerli değildir. 

İlan: 
Madde I I -

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret 
Kanununun 37. maddesinin 4. 
fıkrası hükümleri saklı kalmak 

şartıyla Şirket Merkezinin bulun
duğu yerde çıkan bir gazete ile en 
az 13 gün evvel yapılır, mahalinde 
gazete yayınlanmadığı taktirde ilan 
en yakın yerlerdeki gazete ile 
yapılır. 

Ancak Genel Kurulun toplantıya 
çağrılmasına ait ilan ilanlar Türk 
Ticaret Kanununun 368. maddesi 
hükmü gereğince ilan ve toplantı 
günleri hariç olmak üzere en az iki 
hafta evvol yapılman zorunludur. 

Seımayenin azaltılması ve tas
fiyeye ait ilanlar için kanunun 397 
ve 43B. maddeleri hükümleri uygu
lanır. 

Hesap Dönemi: 
Madde 12-

Şir* jt hesap yıh Ocak ayıam bir
inci gününden baslar ve Aralık 
ayının sonuncu günü sona erer. 
Fakat birinci besap yılı şirketin 
kesin olarak kurulduğu tarihten 
itibaren başlar ve o senenin Aralık 
ayının sonuncu günü aooa erer. 

K a m . Tespiti Ve Dağıtımı: 
Madde 13-

Şirkctin genel masrafları ile 
muhtelif amortisman bedelleri gibi 
şirketçe ödenmesi veya ayrılması 
zorunlu olan miktar hesap yıb so
nunda tespit edilen gelirlerden in
dirildikten sonra geriye kalan mik
tar safi kan teşkil eder. Bu suretle 
meydana gelecek kardan evvela 
%5 kanuni PKİyaf akçesi ayrılır. Ve 
kalandan itfa edilmemiş hissa 
senctlcrinİB bedelleri ödenen kıs
mına % [0 oranında temaca v e r 
ilmesine yetecek miktarda çıkarılır. 

Geri kalan kısma Genel tartılın 
tespit, edeceği, şekil ye . surette 
dağıtılır. 

Kurucular . Yönetim Kurulu 
üyeleriyle, memur ve hizmetlilere 
aynlacak miktarlarla, ikinci temet
tü .hissesi.,, olarak hissedarlara 
dağıhlmast kararUstırıLsn vç kara 
İştirak eden kuruluşlara dağıtılan 
paradan Türk. Ticaret Kanunun 
466. maddesinin 2. Fıkraman 3 nu
maralı bendi gereğince % 10 ke
silerek adi ihtiyat akçeatte eklenir. 

Coaal Kan**: 
Maddi 14-

Genel kurullar, olağan ve 
olağanüstü toplanırlar. Bu toplan
tılara davette, Türk Ticaret Ka
nunun 355, 3<5, 366 ve 361. mad
deleri hükümleri uygulanır. 

. Toplantı Vakti: Olağan Genel 
Kurul, şirketin hesap devresi so
nundan itibaren 3 ay içinde ve 
sonede en az bir defa; Olağanüstü 
Genel kurullar ise, şirket işlerinin 
icap ettirdiği hallerde ve zamanlar
da toplanır. 

. İhtiyat Akçaal ı 
. Maddi 15-

, Şirket tarafından, ayrılan ihtiyat 
akçeleri hakkında Türk Ticaret Ka-
nuntınuB 466 ve 467. maddeleri 
uygulanır. 

Kaaanl Hükümler: 
Madde 16-

Bu enasozleşmede bulunmayan 
hususlar hakkında Türk Ticaret Ka
nunu hükümleri uygulanır. 
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Kurucular 
Kurucunun Adı Ve Soyadı İmza 
Aydın Erdoğan imza 
Aynaz Erdoğan imza 
Mehmet Karaköse imza 
Mehmet Aynın Erdoğan imza 
Mehtap Bakır imza 

(12/AK27/2235M) 

Muğla Ticaret Sİelli 
Memartuf andın 

Sicil No: Muğla/3195 

Ticaret Cnvanı 
AKYOI. OTOMOTİV, OTO 
KİRALAMA, PETROL, 

NAKLİYAT, GİDA, 
KUYUMCULUK, İNŞAAT. 

SANAYİ TURİZM VE 
TİCARET LİMİTED. 

ŞİRKETİ 

Yukarıda unvan ve sicil mı* 
maraaı yazılı şirketin, merkezi 
Muğla-Muslihittin Mahallesi Eski 
Aydın Caddesi Akyol No: 16 olup, 
Muğla Birinci Noterliğinden 
23/05/2005 tarih ve 2050 sayıyla 
tasdikli kuruluş anatözleşmesinin 
tescil ve ilam talep ohmraakls key
fiyet memurluğumuzda saklı 
evraklara dayanılarak ve Türk 
Ticaret Kanunu Hükümlerine uy
gun olsrık 23/05/2005 tarihinde 
tescil edildiği ve ilana ait husus
ların aşağıda yayınlandığı ilan ol
unur. 

Akyol Otemotlv, Oto Kirala
ma, Fetret, Nakliyat, GIda , 
Kuyaenculak' İnşaat,. Sanayi, 
Turfana» Ve Ticaret tloUled Şir
keti Ana Sölkanaest 

Karacalar 
Madde I-) i 

Aşağıda adlan, soyadları, 
ikametgahları ve uyrukları yazılı 
Kurucular1 arasında TTK Hüküm
lerine gAre UmHcd Şhiet kural-

S-Nol -
Adı Soyadı Avoi Keleş 
İkametgah Adresi Kurşunlu Çık-

j n e a Ntr6/2 Muğla 
UyrugaTC' ' 
S.N02-
Adl Soyadı Mehmet Vedat 

Kürkçü 
Ikamctfah Adresi Orheniyc Mh 

Cumhuriyet Cad. Marmaris Bul
varı No:«/l 2 Muğla 

Uyruğu TC 

Şarketla Oavarn 
Madde V ) : 

"Akyol Otomotiv, Oto Kirala
ma, Petrol, Nakliyat, Olda, 
Kuyumculuk, İnşaat, Sanayi Tur
izm Ve Ticaret Limited Şir* 
keti'dit." 

Amaç Y i Kana 
Madde 3 - ) : 

Şirketin amaç ve konuları 
»öyledir. 

\- Şirket amaç vo konusu 
dahilinde her nevi otomobil, 
minibüs, midibüs, otobüs, kamy
on, traktör, ve benzeri nakil v u h 
talan ile ber türlü tanm ve iş maki-
nalın, om İsiliği ve bunların yedek 
peıçelart ile aksesuarlarını almak, 
satmak,' pazarlamak, kiraya ver
mek, kiralamak. İthalat ve ihra
catını yapmak. 

2- Her nevi petrol ürünlerini al
mak, satmak ve taşımacılığını, 
yapmak. Benzinlikler kurmak, ku
rulmuş benzinlikler satın almak, 
bumda gerekli konaklama, tesisleri 
ve diğer ek tesisler yspmak bu yer
lerle ilgili kiralama işleri yapmak, 
şirket bu konuda amacına uygun 
her nevi kara, hava ve deniz vası
taları almak, satmak, kiralamak. 

3- Yurt içinde ve yut dışındı il
gili mercilerde İ74n almak kaydı ile 
Turizm acenteliği ve taşımacılığı 
yapmak ve yaptırmak. Her türlü 
nakil ve taşımacılık için araçları ki
ralamak, sahrt almak ve bunları ki
raya vermek, salmak, yabancı ve 
yerli turistleri konaklatmak ve bun
lar için turlar düzenlemek, yurt 
içinde ve dışından krediler almak, 
teminat verme, projeler yapmak, 
akredlfler açmak, açtırmak 

4- İler türlü gıda ürünleri tahıl, 
yaş sebze satışı yapmak, bunun için 
yer kiralamak, saun almak, hiper 
markericr. süper marketler zinciri 
kurmak, çalıştırmak, temsilcilikler 
almak, vermek. İthalat ve ihracat 
yapmak. 

5- Her türlü Kuyumculuk ve sar
raflık işleri yapmak, ber türlü 
ziynet ziynet eşyası alıp satmak, 
imal etmek, işlemek, bunları yurt 
dışından ithal edip ihraç etmek 

6- Her türlü İnşaat isleriyle işti
gal etmek, arsa almak, kendi ar
sası veya başkalarının arsalının 
kat karşılığı bina inşa etmek, resmi 
ve özel inşaat ihalelerine girmek. 
İnşaat taahhüt işleri yapmak. 

7- Turizm sektörünün gerek
tirdiği. Turizm faaliyetinde bulun
mak, bunlarla ilgili tesisler kur
mak, kiralamak suretiyle İşlemek, 
kurulmuş tesisleri kiraya vermek, 
satmak 

S- Her tOrifl özel ve resmi ku
rumlara aü işyerleri, büro, ev temi-
züklcriui yapmak, >teptınııakvebu 
islerle ilgili her türlü ihalelere katıl
mak. 

9- Moiikal sektörde tıbbi 
malzeme almak, satmak ve ortak 
olmak, 

10- Her tûrlO Kamu kurum ve 
kuruluşlarda ihaleye girmek artta* 
inek. azaltmak ve ihale etmek 

11- Bankalardan kredi alabilir. 
Bunun İçin menkul ve gayri 
menkul mallan İpotek edebilir, et
tirebilir. 

12- Küçük ve büyükbaş hayran
lar İle kümes hayvanlarının beslen
mesi ve kesimi için cinlikler besi-
haneler, ımlzbahal ar kurmak, kur
durmak, açılanlara ortak olmak, 
kiralamak ve kiraya vermek. 

13- Konulan ile ilgili olarak bay
ilik, acentelik, distribütörlük, 
mumetalHik almak, vermek, y u t 
içinde ve dışında bürolar tesiı et
mek. 

14- Konularıyla ilgili tesisler 
kurmak, işletmek gerekli her türlü 
makine, malzeme, hammadde ve 
teknoloji imal etmek, saun almak, 
satmak 

1 S- Konulan ile ilgili menkul ve 
gayri menkul mallan iktisap etmek, 

(Devamı 174. Sayfada) 
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7.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'in, Güvercinlik Köyü yeni arıtma tesisi projesine ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 'in cevabı (7/307) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.28.09.2007 

Muğla Milletvekili \ 

Bodrum'un gözde turizm merkezlerinden Güvercinlik Köyü'ne iki yıl önce Muğla İ l 
ö z e l İdaresi 'nin katkılarıyla 80 bin YTL 'ye yaptırılan doğal arıtma tesisi, kapasite yetersizliği 
nedeniyle dünyanın en büyük Halep Çamı koruma sahasına ciddi ölçüde zarar 
vermektedir.Yaz aylarında nüfusu 15 bine ulaşan Güvercinlik Köyü'nde bulunan arıtma tesisi; 
1000 kişilik kapasiteye göre yapıldığından ihtiyacı karşılayamamakta, ormanlık alana biriken 
atıksu göletleri ve dereleriyle çevreyi kirletmekte ve tek geçim kaynağı turizm olan bölge 
halkını mağdur etmektedir. 

1 - Güvercinlik Köyü'ne yapılacak yeni arıtma tesisinin projesi tarafınıza ulaşmış mıdır? 
2- Turizmin gözbebeği olan bölgede doğal güzelliği yok eden , insan sağlığım tehdit eden 
arıtma tesisinin zararlarının bir an önce ortadan kaldırılması amacıyla İS bin kişi kapasiteli 
yeni arıtma tesisi ne zaman faaliyete geçecektir? 

T.C. 
K Ü L T Ü R VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.16.0.BI 11.0.00.00.00/ 18*9-80 »2 . / »W 2007 
Konu : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığfna 18/10/2007 
tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN'ın 7/307-763 Esas No'lu soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. f 

Ertuğrul GÜNAY 
^ T . ^ Bakan 
EK: Cevap 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ ARSLAN'IN 7/307-763 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bodrum'un gözde turizm merkezlerinden Güvercinlik Köyü'ne iki yıl önce Muğla İl Özel 
İdaresi'nin katkılarıyla 80 bin YTL'ye yaptırılan doğal arıtma tesisi, kapasite yetersizliği 
nedeniyle dünyanın en büyük Halep Çamı koruma sahasına ciddi ölçüde zarar vermektedir. Yaz 
aylarında nüfusu 15 bine ulaşan Güvercinlik Köyü'nde bulunan arıtma tesisi, 1000 kişilik 
kapasiteye göre yapıldığından ihtiyacı karşılayamamakta, ormanlık alana biriken atıksu göletleri 
ve dereleriyle çevreyi kirletmekte ve tek geçim kaynağı turizm olan bölge halkını mağdur 
etmektedir. 

SORU: 1-

Güvcrcinlik Köyü'ne yapılacak yeni arıtma tesisinin projesi tarafınıza ulaşmış mıdır? 

CEVAP: 1-

Güvercinlik Köyü'nde 1000 kişi kapasiteli lagün tipi doğal arıtma tesisi 
bulunmaktadır. Bakanlığımca 2.500 m3/gün kapasiteli biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılması 
için gerekli çalışmalar yapılmış ve Güvercinlik Atıksu Arıtma Tesisi Proje ve İnşaatı Yapımı 
işi Bakanlığım 2004 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. 

Güvercinlik Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı işi Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 
Genel Müdürlüğü aracılığıyla ihale edilmiş, ancak Bodrum Kaymakamlığınca mevcut lagün 
tipi doğal arıtmanın yeterli olduğu, ileri arıtmaya gerek olmadığı belirtilmiş ve 
Kaymakamlıkça çizdirilen ilkel lagün tipi arıtma Kaymakamlık tarafından yaptırılmıştır. 

Buna rağmen, Güvercinlik Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri tamamlanmış ve doğal 
arıtmanın yetersiz kaldığı zaman hayata geçirilmesi için 27.02.2007 tarihinde Güvercinlik 
Muhtarlığına gönderilmiştir. Ancak bugüne kadar tesisin yapımı için bir talepte 
bulunulmamıştır. 

SORU: 2-

Turizmin gözbebeği olan bölgede doğal güzelliği yok eden, insan sağlığını tehdit eden 
arıtma tesisinin zararlarının bir an önce ortadan kaldırılması amacıyla 15 bin kişi kapasiteli 
yeni arıtma tesisi ne zaman faaliyete geçecektir? 

CEVAP: 2-

Projeleri Bakanlığımca yaptırılarak, Güvercinlik Muhtarlığı'na gönderilmiş bulunan 
Güvercinlik Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı işi Bakanlığım 2008 Yılı Yatırım Programında 
bulunmamaktadır. Ancak, 2.500 m3/gün (13.500 kişi/gün) kapasiteli arıtma tesisinin yerel 
yönetimlerin ve yatırımcıların da katkısının sağlanarak yaptırılması durumunda Bakanlığımın 
bütçe imkânları çerçevesinde maddi yardım yapılmasına çalışılacaktır. 
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8.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, okulların fiziki altyapı ve donanım eksikliğine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/311) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
dilerim. 19.09.2007 

• • : . " . . ' . . . . • " • | ] i 

Ali İhsan KÖKTÜRK 
CHP Zonguldak Milletvekili 

2007-2008 Eğitim öğretim yılı başında okullarımızın fiziki alt yapı sorunu ve donanım eksikliği 
çok büyük boyutlara ulaşmış durumdadır. Yetersizlikler ve yoksunluklar bir yana, ikili eğitim, taşımalı 
eğitim, birleştirilmiş sınıflarda eğitim uygulaması okulların büyük çoğunluğunda yapılmaktadır. Okullarda yeşil 
alan ile oyun alanları yetersizdir. Bu yüzden eğitim sistemimizin istenilen düzeye yükselmesi için planlı 
yatırımlara gereksinim olduğu anlaşılmaktadır. 
Öte yandan Eğitim Sen'in açıkladığı 2007-2008 Öğretim yılı başında Eğitimin durumu başlıklı rapora göre 
okulların (Ortaöğretim okullarının, meslek lisesi ve liselerin); 

• % 46'sının bahçesi dar, 
• % 49'u kalabalık, 
• % 52'si derslik sıkıntısı çekiyor, 
• % 50'sinin sıra-masa-tahta türü donanımlarında eksikler var, 
• % 65'i ders araç-gereci bulamıyor, 
• % 66'sının tuvaletleri bakımsız, 
• % 70'inin laboratuar-atölye eksiği bulunuyor, 
• % 72'si hijyen sorunları yaşıyor, 
• Derslik başına ilköğretimde 60, liselerde 53 öğrenci düşüyor, 
• Tek bir tuvaleti ilköğretimde 117, liselerde 145 kişi ortak kullanmaktadır. 

Buna göre; 

1. Bu rapor doğrultusunda asgari iki okuldan biri her tür fiziki altyapı sorunu yaşamaktadır. Bu en temel 
sorunların çözülememesi beş yıllık Bakanlığınız döneminde başarısız olduğunuz anlamına gelmektedir 
ve sorunların geçen dönemdeki yöntemlerinizle çözülemeyeceği anlaşılmaktadır, bu sorunları 
çözebilmek için ne gibi yeni önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

2. Türkiye'de velilerin yaptığı eğitim harcamaları oram AB ülkelerindeki velilerin yaptığı harcama 
oranıyla karşılaştırıldığında nasıl bir tablo ortaya çıkmaktadır? 

3. Eğitim harcamalarının finansman kaynaklarına göre dağılımında halkın payı ne kadardır? 

4. Devletin okullarında yapılması gereken eğitim, bugün dershanelerde yapılmaktadır. 2002 yılında özel 
dershane sayısı 2.122 iken, 2007 yılında bu rakam 3.986'ya ulaşmıştır. (Eğitim Sen Raporu) Dershane 
sistem+dtşıhda kalan bir öğrencinin sınav kazanması, daha iyi bir okula, üniversiteye gitmesi neredeyse 
olanaksız hale gelmiştir. Dershanelere gidemeyecek kadar maddi durumu kötü olan milyonlarca 
öğrenci için ne gibi bir önlem almayı düşünüyorsunuz? 

5. özellikle su sıkıntısı yaşayan Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerin okullarında suların zaman 
zaman içileıncyecek kadar kirli aktığı konusunda şikâyetler yapılmaktadır. Bu konuda ne gibi 
önlemler alınmaktadır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-I 1/ 5" | | ^ f Z / 11 /2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜVt'JK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.02-622 sayılı yazı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali ihsan KÖKTÜRK'ün. "okulların fiziki altyapı ve 
donanım eksikliligine ilişkin" ilgi yazı eki 7/311 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

I. Son beş yılda eğitim öncelikli sektör olarak kabul edilmiş ve bu çerçevede konsolide 
bütçeden en büyük pay eğitime ayrılmıştır. 

Konsolide bütçeden en büyük payın eğitime ayrılmasının yanı sıra bütçe dışı (İMKB, 
Hğitimc %100 Destek. AB hibesi. Dünya Bankası kredisi, TOKİ, TKI.liKOM, hayırsever kişi 
ve kuruluşlar) kaynaklar harekete geçirilerek toplam 112.038 derslik yapılmış ve eğitim-
öğretim hizmetlerine sunulmuştur. 

Diğer taraftan, soruya konu iddialarda; okulların % 46'sının bahçesinin dar olduğu 
iddia edilmiş; ancak, neye göre dar olduğu, okul bahçesinin öğrenci başına ortalama kaç m 
olması gerektiği, mevcut durumda kaç m2 olduğu belirtilmemiş, diğer bir iddia olarak 
okulların % 49'unun kalabalık olduğu belirtilmiş; ancak, derslik başına kaç öğrenci 
düştüğünde bu durumun kalabalık ifade edileceği belirtilmemiştir. Diğerleri de benzer olup 
söz konusu iddialar ölçülebilir somut iddialar değildir. 

Bakanlığımızca, kanunlarla verilen görevler çerçevesinde, eğitim hizmetinin en üst 
düzeyde sunulması için gerekli gayret gösterilmekte ve bu konuda imkânlar dahilinde 
gerekenler yapılmakladır. 

2. Ülkemizde velilerin yaptığı eğitim harcamalarına ilişkin Bakanlığımızda istatistiki 
veri bulunmamakladır. 

3. Halihazırda halk katkısının ve toplam eğitim için yapılan harcamalarının ne kadar 
olduğu bilinememektedir. Bu sorunu gidermek amacıyla; finansmanı TÜBİTAK tarafından 
"Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 
sağlanan, "Türkiye'de Kğitimin Finansmanı ve Kğitim l lareamaları Bilgi Sistemi (e-okul 
Bütçeleri Projesi)" çalışmaları Aralık 2006 tarihinde başlatılmış olup 25'inci ay sonunda 
bitirilecektir. Projenin tamamlanmasından sonra söz konusu veriler, ilgililere istenilen 
düzeyde sağlanabilecektir. 

4. 5580 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan öze! 
dershanelerde yine ayni Kanun hükmü gereği. Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak 
Öğrenciler Hakkında Yönetmelik doğrultusunda maddi durumu yetersiz olan 42.547 öğrenci 
ücretsiz olarak öğrenim görmektedir. 

Diğer taraftan, yeni ortaöğretime geçiş sisteminde, öğrencilerin okul dışındaki 
öğrenmelerinin önemini kaybederek bunun yerini okuldaki öğrenmenin alması 
öngörülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek, derslerdeki başarılarını 
artırmak ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla, istekli öğrenci 
bulunması hâlinde okullarımızda öğrencilerimize yönelik yetiştirme kursları da 
açılabilmektedir. 

5. Söz. konusu iddia konusunda Bakanlığımıza intikal eden herhangi bir şikayet 
bulunmamaktadır. Ayrıca, Ankara ve İstanbul valiliklerinden alınan konuya ilişkin bilgilerden 
de; okulların su depolarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alınmış olduğu ve herhangi bir sorun 
bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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9.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya 'dayeni açılan bazı liselerin sorunlarına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/315) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. n ^ ^_ , 

Iayîu>SÜN)ER 
Antalya Milletvekili 

Antalya merkezde yeni açılan "Spor Lisesi" ve "Sosyal Bilimler Lisesi", 
binalarının olmayışı nedeniyle "Mustafa Ayten Aydın" ve "Antalya 
Liselerinin" bazı katlarında eğitimlerini sürdürmek zorunda bırakılmışlardır. 
Bu okullar yatılı lise statüsündedir. Ancak yurtları da bulunmamaktadır. 
"Sosyal Bilimler Lisesinin kız öğrencileri "Turizm Uygulama Oteli"nde, 
erkek öğrencileri ise "Fen Lisesi"nin yurtlarında kalmak zorunda 
bırakılmışlardır. Aynı şekilde "Spor Usesi"nin öğrencilerinin "Aksu Anadolu 
Öğretmen Lisesi" ve "İmam Hatip Lisesi"nin yurtlarında uygun olmayan 
şartlarda ve okullarına uzak yerlerde barındırılması, öğrencilerimizin 
başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. 

SORU 1 : Bu dönem açılan "Spor Lisesi" ve "Sosyal Bilimler Lisesi", gerekli 
alt yapı hazırlanmadan neden eğitim - öğretime başlamışlardır? 

SORU 2 : Bu okullara kadrolu öğretmenler atanmış mıdır? Eğer atandıysa 
bu öğretmenler şu anda ne şekilde görev almaktadırlar? 

SORU 3 : Bu okullarımızda eğitim - öğrenim gören öğrencilerimiz şehir 
dışından gelmektedirler. Bu öğrencilerimizin uygun olmayan şartlarda ve 
okullarına uzak yerlerde barındırılması ne derece doğrudur? 

SORU 4 : Bu okullara kayıt yaptıran öğrenci sayısı ne kadardır? Yoksa bu 
okullar "tabela lisesi" olmaktan öteye geçememekte midirler? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B .08 .0 .SGB.0 .03 .06 .03-11 /^ İ°3 g /( \ /2007 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : 18.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Tayfur SÜNF.R'in, "Antalya'da yeni açılan bazı liselerin 
sorunlarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/315 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Antalya Spor Lisesi, Güzeloluk Mahallesinde daha önce Akdeniz Üniversitesine ait 
olup Bakanlığımıza devredilen kapalı spor salonu bulunan 24 derslikli binada 2007-2008 ders 
yılında eğitim-öğretime başlamak üzere açılmıştır. Hayırsever Levent AYDİN tarafından 
binanın büyük onarımı yaptırılmakta olup en üst katında 125 kız, 125 erkek öğrenciye hizmet 
verebilecek nitelikte pansiyon kısmı da hizmete girecektir. 

Onarım 2008 yılı Ocak ayında tamamlanacağından, öğrenciler eğitim-öğretime 
Antalya Lisesinde devam etmekledirler. 

Antalya Ivrünal Sosyal Bilimler Lisesi ise hayırsever Hrgün ERUNAL tarafından 
yaptırılmakta olan 16 derslikli eğilim binası ile 300 öğrenci kapasiteli pansiyon binası 
tamamlanıncaya kadar fiziki kapasitesi yeterli olan Levent Aydın Anadolu Lisesinde 
açılmıştır. 

Söz konusu okullar Valilikçe tüm tedbirler alındıktan sonra Antalya iline kazandırılmış 
olup ihtiyaç üzerine fiziki mekanları yeterli olan uygun binalarda açılmışlardır. Yatılı 
öğrenciler olumsuz, şartlarda değil, diğer yatılı öğrencilerin kaldığı son derece sağlıklı 
ortamlarda barındırılmaktadır. Kaldı ki pansiyonlardaki boş kapasiteler, pansiyonların ortak 
kullanımına yönelik protokol çerçevesinde diğer okul öğrencilerinin de hizmetine 
sunulmaktadır. 

2. Atama yetkisi Bakanlığımıza ait olan bu tür eğitim kurumlarına "Millî Lğitim 
Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile İler Türdeki 
Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik" hükümleri 
çerçevesinde atama yapılmaktadır. 

Söz konusu Yönetmeliğin 18'inci maddesinde "...yer değiştirme dönemi dışında açılan 
eğitim kurumlarına Bakanlıkça atama yapılıncaya kadar öğretmen ihtiyacının giderilmesine 
yönelik tedbirler valiliklerce alınır." hükmü yer almaktadır. 

Antalya ilinde eğitim öğretime bu dönem açılan Sosyal Bilimler Lisesi ile Spor 
Lisesinde norm kadroların yeni belirlenmesine karşılık gerek atamalarla gerekse 
görevlendirmelerle öğretmen istihdamı sağlanmış olup eğitimin eksiksiz devam ettirilmesine 
yönelik gerekli tedbirler ilgili Valilikçe alınmaktadır. 

3. Spor Lisesinde öğrenim gören öğrencilerden pansiyondan yururlannıak isteyen 9 
erkek öğrenci Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi Pansiyonundan, 4 kız öğrenci ise Anadolu 
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Pansiyonundan yararlanmaktadır. 

Sosyal Bilimler Lisesinde öğrenim gören yatılı öğrencilerden 22 erkek öğrenci Yusuf 
Ziya önder Fen Lisesi Pansiyonundan, 14 kız öğrenci Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi Pansiyonundan yararlanmaktadır. 

Söz konusu öğrencilerimiz uygun olmayan şartlarda değil, diğer öğrencilerimizle 
birlikle son derece sağlıklı aym ortamı paylaşmaktadırlar. 

4. Antalya Merkez Sosyal Bilimler Lisesine 64, Spor Lisesine 48 öğrenci kayıt 
yaptırmıştır. Bu sebeple, söz konusu okulların "tabela lisesi" olarak tanımlanması gerçeği 
yansıtmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ıseyııl 
Millî Eğitim Bakanı 
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10.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, ilköğretim okullarının sınıflarındaki Türk bayrağına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/316) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

iyfuYSUlfJER 
Antalya Milletvekili 

58. ve 59. hükümet döneminde olduğu gibi, 60. AKP Hükümeti 
döneminde de Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK'in "değişim" dediği 
uygulamalar devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Eylül 2006 - 2588 
sayılı kurum tanıtım yönetmeliği sonrasında, ilköğretim okullarında, 
sınıflarda duvarda asılı olan Türk bayrağı kaldırılmış, yerine daha küçük bir 
Türk bayrağı İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu metnin üst bölümüne 
eklenmiştir. 30.03.2007 gün ve 3578 sayılı yazı ile yayımlanan 2007/28 
sayılı genelgenizde de farklı kompozisyonlarda yayınlanan mevcut Türk 
Bayrakları ile mevcut Atatürk resimlerinin kullanılabileceği belirtilmiş ise de 
Türk Bayrağının tek başına asılması konusuna değinilmemiştir. Atatürk'ün 
bağımsızlık ruhunu yok edip teslimiyetçi bir Ulus yaratmak derdinde olan 
AKP İktidarı, okul tabela renklerini bile AB'nin renklerine dönüştürerek 
teslimiyetçi ruhunu ortaya koymaktadır. 

SORU 1 : Türk bayrağının kaldırılıp, yerine daha küçük bir Türk bayrağının 
İstiklal Marşı'nın üst kısmına eklenmesi neden yapılmıştır? Ayrı duran Türk 
Bayrağı kimleri rahatsız etmektedir? 

SORU 2 : Bu uygulamayı yapmak için okulların bütçesinden ne kadar para 
harcanmıştır? Türkiye genelindeki maliyet ne kadardır? 

SORU 3 : Başında "Milli" kelimesi olan bir Bakanlığın, teslimiyetçi bir Ulus 
ruhunu yaratan bir anlayışla, okulların tabela renklerini değiştirmesi sizce 
uygun mudur? 

-634 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.O.SGB.O.O3.O6.03-l 1 / ^ 1 2 . 3 / Z /M/2007 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYfJK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.10.2007 tarihli ve A.01.O.GNS.0.I0.00.02-622 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın Tayfur SÜNHR'in, "'ilköğretim okullarının sınırların
daki Türk Bayrağı'na ilişkin" ilgi yayı eki 7/316 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

09.08.2006 tarihli ve 21254 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Millî Bgilim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği ve eki Kılavuz ile Bakanlığımıza 
bağlı okul ve kurumlarımızın başla logo, amblem, yazı karakteri, tabelalar ile İstiklâl 
Marşı tablosu, Atatürk posteri tablosu. Gençliğe Hitabe tablosu ve benzeri uygulamalar 
olmak üzere Yönetmelik kapsamında kullanılan her türlü uygulama unsurlarına estetik, 
renk, ölçü ve oran dahilinde bir düzen ve standart getirilmesi amaçlanmıştır. 

Yönetmelikle getirilen yeniliklerin planlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi, geçiş süresinde yaşanabilecek aksaklıkların asgariye indirilmesi için, 
uygulamaların zamana yayılarak yapılması benimsenmiştir. Bu doğrultuda 30.03.2007 
tarihli ve B.08.0.OGM.0.09.01.02.020/3578 sayılı Genelge ile gerekli açıklamalar 
yapılarak duyurulmuştur. 

1. Kurum tanıtım uygulamaları çerçevesinde okul ve kurumlarımızda Türk 
Bayrağının kaldırılması söz konusu olmayıp bilakis tstikâl Marşı tablosunda dalgalanan 
Türk Bayrağı kompozisyonuna yer verilmiştir. Hem İstiklâl Marşımızın hem de şanlı 
Bayrağımızın bağımsızlığımızı sembolize eden en önemli unsurlar olması sebebiyle 
birlikte kompoze edilerek mevcut tablo uygulaması içerisinde her ikisine de yer 
verilmiştir. 

Konu ile ilgili hem Mesleki ve Teknik Rğitim Yönctmeliği'nin 135-136'ncı 
maddelerinde, hem İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 145'inci maddesinde, hem de 
ilgili diğer mevzuatta Türk Bayrağının nasıl ve ne şekilde bulundurulacağına ilişkin 
hükümler yürürlüğünü korumaktadır. 

Ayrıca bütün yönetmeliklerin üstünde yer alan Türk Bayrağı Kanunu ve Türk 
Bayrağı Tüzüğü'ne göre de bayrağın bulundurulacağı yerler açıkça belirtilmiş olup okul 
ve kurumlarımızda İstiklâl Marşı tablosu, Atatürk Portresi tablosu ve Gençliğe Hitabe 
tablosunun yanında ayrıca Türk Bayrağı asılmasını ortadan kaldıran bir uygulama söz 
konusu değildir. 

2. Kurum tanıtım uygulamaları kapsamında Atatürk Portresi tablosu, Gençliğe 
Hitabe tablosu ve İstiklâl Marşı tablolarından yıpranmamış ve hala kullanılabilir durumda 

olanların kullanımına 30.03.2007 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09.01.02.020/3578 sayılı 
Gcnelge'de yer alan açıklamalar çerçevesinde devam edilmektedir. 

3. Millî F.gitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği kapsamında belirlenen birim 
renklerinin renk kodları ilgili birimlerin görüşleri alınarak hizmet alanları doğrultusunda 
belirlenmiş olup burada kırmızı, mavi, yeşil, sarı ve altın yaldız renklerine de yer verilmiş 
olup söz konusu iddianın gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. ^___^ y 

Bilgilerinize arz ederim. ^^^~~\~~-—7^~> tf^-—i 

s^^ IkfÇTDr, Hüseyin ÇELİK 
/ ^ s ^ Millî Eğitim Bakanı 
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11.- Mersin Milletvekili İsa Gök 'ün, ortaöğretim sınav sistemindeki değişikliğe ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/317) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a ye r a lan soru la r ımın Mill i Eği t im Bakan ı Sayın Hüsey in Çe l ik 
taraf ından yazılı o la rak yan ı t l anmas ın ı saygı la r ımla arz ede r im. 

A v . İ s a G Ö K 
M e r s i n Mi l l e tvek i l i 

Mil l i Eğ i t im Bakan l ığ ı t a ra f ından , 2 0 0 7 yılı Nisan ay ından i t ibaren çeşitli 
t a r ih le rde , ge rek basın aç ık lamas ı ile ve ge rekse Bakanl ığ ın internet s i tes inden, 
kısa adı O K S olan Or t aöğ re t im Kurumla r ı S ınav ı ' n ın 2 0 0 9 ' d a n i t ibaren 
ka ld ı r ı lacağı , bunun y e r i n e i lköğre t im 6-7 ve 8'inci s ınıf son la r ında Sev iye 
Be l i r l eme Sınavlar ı yap ı l acağ ı , s ı n a v d a a l ınan puanın yan ı sıra. i lköğre t im başarı 
puan ı ve davran ı ş not lar ın ın yüzde l e r i n in tek bir p u a n a dönüş tü rü leceğ i , sev iye 
be l i r l eme s ınavla r ındaki soru lar a r a s ında yabanc ı dilin de b u l u n a c a ğ ı n a ilişkin 
a ç ı k l a m a l a r d a bu lunu lmuş tu r . 

Y a k l a ş ı k 4.5 mi lyon öğrenc iy i e t k i l e y e c e k o lan s i s temin k a m u o y u n d a yarat t ığı 
m e r a k v e kaygı la r ın yoğun laş t ığ ı d a d ikka te a l ınarak aşağıdaki sorular ın 
yan ı t l anmas ı e l z e m o lmuş tu r . 

S O R U 1: Bu k o n u d a y a p ı l m a s ı gerekl i yasal d ü z e n l e m e l e r hangi 
a ş a m a d a d ı r ? İ lköğı re t im k u r u m l a r ı n a v e öğ re tmen le r im ize yöne l ik n e gibi a l t 
yap ı ça l ı şmala r ı ge rçek le ş t i r i lmek ted i r ? 

S O R U 2 : İlgili tüm g e r ç e k v e tüzel kiş i ler in görüş le r ine açık o l u n d u ğ u 
beyan ed i lm ek l e bi r l ik te gö rüş le r in ne kadarı ça l ı şmala r ın ızda d ikka te 
a l ınmış t ı r? D a h a s o m u t b i r i fade i le ; 

a ) Ç o c u k l a r ı m ı z ı n d a h a e rken yaş la rda de r shane le re m ü d a v i m 
o lmala r ına , bu b a ğ l a m d a eğ i t imin t i ca r i l e şmes ine , d a h a da ötesi 
g e n ç bey in le r in kutuplaş t ı r ı İmalar ına z e m i n haz ı r layan 
de r shane le r in a r t ı ş ına yol açab i lecek yeni s is temin bu 
sak ınca la r ın ın g i d e r i l m e s i n e yöne l ik b i r d ü z e n l e m e y a p ı l m a k t a 
m ı d ı r ? 

b) Yeni s i s t e m d e yabanc ı dil sorular ının d a yer alacağı 
be l i r t i lmekted i r . Ü l k e m i z d e k i i lköğret im kurumla r ı a ras ında maddi 
o lanak la r l a ve bö lge le r le ilgili uçu rumla r d ikka te a l ınarak yabanc ı 
dil eğ i t imin in get i rdiği eşi tsizl iği ö n l e m e y e yönel ik bir ek projeniz 
var mıd ı r ? 

c) Yen i s i s t e m d e okul başar ı puanın ın yan ı s ı r a öğrenc i le r in 
ö ğ r e t m e n l e r e saygıs ı , okul d is ip l in ine u y u m u ve okuldak i 
e tk in l ik lere kat ı l ımının da 'Yöne l tme ve Dav ran ı ş Puanı ' o larak 
l iselere g i r i ş için hesap lanacak tam p u a n a etki edeceğ i 
be l i r t i lmekted i r . Bu d ü z e n l e m e n i n öğ re tmen le r imiz in çeşitli 
aç ı la rdan bask ı a l t ında k a l m a s ı n a ve oku l la r arasındci u y g u l a m a 
farkl ı l ık lar ına neden olabi leceği düşünü le rek Bakanl ığ ın ızca , 
ge rçekç i , s o m u t v e etkili bir d ü z e n l e m e yap ı lmı ş mıd ı r ? 

S O R U 3 : B a k a n l ı ğ ı n ı z c a öngö rü l en yeni s is temin ü lke e k o n o m i s i n e 
ge t i r eceğ i ek mal iye t n e d i r ? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.Ö8.0.SGB.0.03.06.03-ll/5tel / J / / ( /2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : 18.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazı. 

Mersin Milletvekili Sayın İsa GÖK'ün, "ortaöğretim sınav sistemindeki değişikliğe 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/317 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

OKS, merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında okumak isteyen 
öğrencilerin, seçme ve yerleştirme işlemlerinin objektif olarak yapılabilmesi amacıyla 
Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen merkezi bir 
sınav türüdür. 1998 yılına kadar Anadolu liseleri, genci liseler, Anadolu öğretmen liseleri ve 
kurumlar sınavı şeklinde ayrı ayrı yapılan bu sınavlar, 1998 yılından itibaren "Ortaöğretim 
Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı" adı altında birleştirilerek uygulanmaya 
başlamıştır. Adalet meslek lisesi, meteoroloji meslek lisesi, tarım meslek lisesi ile tapu ve 
kadastro meslek lisesine öğrenci alımı için yapılan "Kurumlar Sınavı" da 2001 yılından 
itibaren OKS'ye dahil edilmiştir. 

OKS'nin; öğrenciler arasında "bilgi odaklı rekabete" neden olduğu için okul dışı bilgi 
kaynaklarına -dershane, özel ders vb.- erişim imkanı olmayan öğrenciler aleyhine eşitliği 
bozması; sınav baskısı nedeniyle okullarda öğretim boyutunun daha da öne çıkması 
sonucunda müfredatın öngördüğü beceri ve değer eğitiminin yeteri kadar yapılamaması; aşırı 
sınav baskısının öğrencilerde ve ailelerde yoğun psikososyal gerilimlere neden olması; okul 
içi performansın yeteri kadar belirleyici olmaması nedeniyle öğretmenlerin etki alanının 
daralması, bunun okul disiplinini olumsuz yönde etkilemesi; aileleri öğrenciyi dershaneye 
göndermeye veya özel öğretmenden ders almaya zorlaması sonucunda sınav maliyetinin 
eğitim maliyetini geçmesi; OKS alanına girmeyen derslerin etkisizleşmesi ve önem kaybına 
uğraması gibi zayıf yönleri tespit edilmiştir. Bu durum Bakanlığımızı, ortaöğretimde yeni bir 
öğrenci yerleştirme modeli oluşturma ve uygulama çalışmalarına yönlendirmiştir. 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı; Bakanlığımızın konuyla ilgili diğer birimleriyle 
ortak çalışma yaparak 05.10.2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî 
Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik ve 06.10.2007 tarihli ve 26665 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan liseyle ilgili 
Yönetmelik Değişikliği hükümleri gereğince, merkezi sınav sistemiyle öğrenci alan 
Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarına geçiş işlemleri ile ilgili usul ve esasları 
düzenleyen yeni modeli oluşturmuştur. 

Bu yeni modelde de müfredatın öngördüğü biçimde uygulanması; ilköğretimde bilgi, 
beceri, değer ve davranış eğitiminin dengeli yapılması; öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına 
yerleştirme işlemlerinin daha nesnel ve objektif esaslara bağlanması; okul kültürünün, 
öğretmenin etkinliği bağlamında daha güçlü hâle getirilmesi, dolayısıyla öğretmenin sınıf ve 
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okuldaki rolünün ön plana çıkarılması; öğrencinin okula devamının sağlanması; "tin iyi okul, 
en yakın okuldur" anlayışının hayata geçirilerek ailelere, önemli ölçüde ulaşım giderinden 
tasarruf sağlanması; bir merkezi sınava alternatif olarak öğrencilerin öğrenimleri boyunca 
gerçek performanslarına dayalı bir geçiş sisteminin oluşturulması temel amaç edinilmiştir. 

1. Söz konusu yeni modelle ilgili gerekli çalışmalar Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığınca tamamlanarak "Millî liğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş 
Yönergesi" 26.10.2007 tarihli ve 178 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
girmiştir. 

2. Bu yeni model Bakanlığımızın internet sitelerinde yayımlanarak ilgili tüm gerçek ve 
tüzel kişilerin görüşlerine sunulmuş, ayrıca istanbul'da yapılan toplantıda da gerekli 
açıklamalar yapılarak katılımcıların görüşleri alınmıştır. Bu görüşler de imkânlar ölçüsünde 
dikkate alınmıştır. 

a) Uygulanacak olan bu model, öğrencileri yönlendirmeye temel teşkil etliğinden 
ilköğretim kurumlarının her birini ölçme ve değerlendirmede daha güçlü hâle getirecektir. 
Okul başarısının 4'üncü sınıflan itibaren 100'lük puana göre hesaplanması; öğrencilerin okul 
içi başarıları ile ders dışı etkinliklerdeki performanslarının temel referans noktası olması; özel 
yetenek gerektiren ortaöğretim kurumlarına -spor ve güzel sanatlar liseleri- öğrenci alımının 
süregeldiği gibi devam etmesi; sınavlarda objektifliği artırmak için okul, eğitim bölgesi, ilçe 
ve il bazında zümre öğretmenleri kurulunun ölçme ve değerlendirme açısından daha etkili 
hâle getirilmesi; ders öğretmenlerinin öğrencilerin, hangi ortaöğretim kurumlarına 
yerleşlirileceği hususunda sınırlı ölçüde etkili hâle getirilmesi; sınavla öğrenci alan okullara 
—askeri liseler, polis kolejleri- yerleşen öğrencilerin dışında kalanların kendi il veya 
ilçesindeki okulları tercih etmelerinin özendirilmesi gibi önlemler, öğrencilerin daha erken 
yaşlarda dershanelere akışını engelleyebilecektir. 

b) Ülkemizin, çağdaş ve modern dünya toplumlarının uygarlık düzeyine uyum 
sağlaması açısından eğitim ve öğretim kademelerinde yabancı dil öğretiminin önemi inkar 
edilemez. Ancak ilköğretim seviyesinde öğrenim gören öğrencilerimizin öğrenim gördükleri 
yöreye göre maddi durumları da göz önüne alınarak ilköğretim 6, 7 ve 8'inci sınıflarda Seviye 
Belirleme Sınavlarında uygulanacak Ağırlıklı Standart Puan Katsayıları, yabancı dil için en 
düşük seviyede 1 olarak tespit edilmiştir. ASP katsayıları; Türkçe 4, matematik 4, fen 
bilimleri 3, sosyal bilimler 3, yabancı dil 1 olarak değerlendirilmiştir. 

e) Yeni modelde "Yöneltme ve Davranış Puanı" adında bir puan türü 
bulunmamaktadır. Davranış Puanı (DP) adıyla yeni bir puan türü Yönerge'de yer almaktadır. 
Davranış Puanı; ilköğretim kurumlarında, ders yılı sonunda öğrencilerin; davranış, beceri, 
tutum ve değer kazanımları ile ilgili olarak belirlenen ölçütlere göre ders öğretmenleri 
tarafından takdir edilen puanların ortalamasıdır. Davranış puanı, öğrencinin derslerine fiilen 
giren tüm öğretmenlerin ders yılı sonunda ayrı ayrı verecekleri puanların aritmetik ortalaması 
alınarak elde edilecektir. Açıklamada da belirtildiği gibi bu düzenlemenin, öğretmenlerimizin 
çeşitli açılardan baskı altında kalmalarına ve okullar arasında uygulama farklılıklarına neden 
olabileceği düşünülemez. Çünkü Davranış Puanı, bir öğretmenin vereceği puan değil, bütün 
ders öğretmenlerinin vereceği puanların aritmetik ortalamasıdır. 

3. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde il bazında yapılan başarı değerlendirme 
sınavları kaldırılmıştır. Merkezi olarak yapılan seviye belirleme sınavlarının bu nedenle ülke 
ekonomisine ek bir maliyet getirmeyeceği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ~J 

^ ^ ^ " " D o ç . Dr. HUseyin Ç E L I K T ) 
C^-^^^ Millî Eğitim Bakanı •/ 
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12.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya 'nın, Bartın 'daki bazı okul binalarının güç
lendirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/318) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın, Milli. Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

M.Rıza YAKÇINKAYA 
CHP Bartın Milletvekili 

Bartın da Çaydüzü, Akçamescit ve Kozcağız Bedii İlköğretim okullarının 
deprem güçlendirilmesi ile ilgili projeleri özel bir firma tarafından tamamlanmış 
fakat henüz projelerin Bayındırlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından onaylanmaması nedeniyle adı geçen okullarımızın deprem 
güçlendirme çalışmaları yerine getirilememiştir. 

Bu nedenle; 

1- Bartın da adı geçen okulların güçlendirilmesi çalışmalarının gecikme 
nedenleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Yatınmlar Daire Başkanlığından tasdik 
bekleyen projelerin tasdik edilmeme gerekçeleri nelerdir? 

2-Söz konusu okullarda meydana gelebilecek bir hasar neticesinde okulda 
bulunanların ve çevrenin karşılaşacağı zararlar nelerdir? Oluşabilecek zararlara 
karşı alınmış önlemler nelerdir? 

3-Bu okulların güçlendirilmesi için gerekli olan maliyet miktarı ne kadardır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ Ç\ 2 1 1 2 / M /2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANL IĞINA 

tlgi : 18.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazı. 

Bartın Milletvekili Sayın Muhammet Rıza YALÇINKAYA'nın , "Bartın'daki bazı 
okul binalarının güçlendirilmesine ilişkin" ilgi yazı eki 7/318 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 
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1-2-3. 222 sayılı İlköğretim ve F.ğitim Kanunu hükümleri gereği ilköğretim okullarının 
her türlü yapım, bakım onarım ve diğer işlerinin yapılması ilgili valiliklerin 
sorumluluğundadır. Son yıllarda ülkemizde sıkça yaşanan depremler nedeniyle alınan genel 
tedbirlere ilaveten 2003/29, 2004/8, 2005/12 ve 2005/26 numaralı Bakanlığımız 
genelgeleriyle özellikle 1998 yılında yürürlüğe giren yeni Deprem Yönetmeliği hükümleri 
geçerli olmadan önce yapılmış bulunan mevcut binaların öncelikle incelenmesi, 
projelendirilmesi ve her türlü imkân kullanılarak gerçekleştirilmelerinin sağlanması için 
valiliklere yetki verilmiştir. 

Bartın Valiliği tarafından özel bir şirkete hazırlatılan 3 ilköğretim okuluna ait söz 
konusu deprem güçlendirme projeleri incelenerek onaylanması istemiyle Valiliğin 12.06.2007 
tarihli ve 9990 sayılı yazısı ekinde Bakanlığımıza gönderilmiştir. Hazırlanan projelerin teknik 
sorumluluğu proje müellifinde olduğundan anılan projeler Bakanlığımız Yatırımlar ve 
Tesisler Dairesi Başkanlığının 24.08.2007 tarihli ve 7188 sayılı yazısı ile Valiliğe iade 
edilmiştir. 

Bartın Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) Bakanlığımızca iade edilen projelerin, onarımların bu sene yapılabilmesi için onay 

almak üzere 31.08.2007 tarihli ve 14232 sayılı yazı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 
gönderildiği, anılan Bakanlıkça, projeler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; 02.09.1997 
tarihli Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan 
projelerin, 06.03.2007 tarihli Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe 
göre revizc edilemeyeceği, yeni çıkan Yönetmelik'te, eski Yönetmeliğe göre varsayımlarla 
hesaplama yapmak yerine, güçlendirmesi yapılacak okullarda birebir çalışmanın yapılması 
gerektiği, dolayısıyla eski Yönetmeliğe ilave olarak yeniden karot sayısının, donatı tespitinin, 
betonarme taşıyıcı sistem ebat ve kontrolleri ile temellerin yerinde açılarak mevcut durumun 
tespit edilmesi ve ortaya çıkan duruma göre projelerin hazırlanması gerektiğinin belirtildiği ve 
Bayındırlık ve Iskan İl Müdürlüğünün 20.09.2007 tarihli ve 185.03-1541 sayılı yazısı ile 
projelerin onaylanmayıp geri iade edildiği, 

b) Adı geçen okullar için yaptırılan proje revizyonlarının zamanın kısa olması nedeni 
ile Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi uyarınca bedeli düşük olarak ve eldeki mevcut 
projeler kullanılarak yaptırılmaya çalışıldığı, ancak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca istenen 
hususlar çerçevesinde yeni Yönetmeliğe uygun olarak proje revizesi yaptırıldığı taktirde; 
Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi uyarınca ihalesi yapılan projelerin maliyetinin, yeni 
durum için harcanacak bedeli karşılayamadığından dolayı, projeyi alan firma ile yapılan 
sözleşmenin karşılıklı olarak bir bedel ödenmeksizin feshedildiği. 

e) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2007 yılında çıkardığı Deprem Yönelmeliği'ne 
göre istediği hususlar çerçevesinde, yeniden çalışmalara başlandığı, revizesi yapılacak projeler 
için yeniden karot alınması, donatı tespiti, betonarme taşıyıcı sistemlerin ebat kontrolleri ve 
temel sisteminin belirlenmesi gibi yerinde çalışma gerektiren işlerin yapılmasının zorunluluğu 
ve bu işler için zaman gerekliliğinden dolayı, inşaat faaliyetlerinin olmadığı ölü dönemde 
projelerin hazırlanarak önümüzdeki eğitim-öğretim yılı başlamadan adı geçen okulların 
depreme karşı güçlendirme ve genel onarımlarının yapılmasının uygun olacağının 
değerlendirildiği, 

ç) Söz konusu güçlendirme ve takviye çalışmalarına alınan 3 okulun, mevcut 
durumlarının -beton kalitesi, işçilik vs.- çıkan test sonuçlarına göre sınır değerler içerisinde 
olduğundan can ve mal güvenliği yönünden tehlike arz etmediği, 

d) Yapılacak güçlendirme proje çalışmalarının, sadece projelerin, değişen Deprem 
Yönetmeliğine uygun hâle getirilmesi için yapılmakta olduğu, 

e) 2007 Yılı İlköğretim Kurumları Programf nda yer alan 3 okulun depreme karşı 
güçlendirme ve genel onarımlarının yapılabilmesi için KDV dahil 759.251,67 YTL ödenek 
ayrıldığı ^^-—-—~1 

anlaşılmaktadır. ^ — * * ^ -*^7 j0 
Bilgilerinize arz ederim. ^^-"^S £r^' ) 

^s^ JXSç. Dr. Hüseyin ÇJEJJK 
f ' s ^ M i , , î Eğitim Bakanı/ 

- 6 4 0 -



TBMM B:19 13 . 1 1 . 2007 

13.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş 'in, İstanbul 'da depreme karşı çürük raporu verilen 
ilköğretim okullarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/320) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 02/10/2007 

ıyşc Jale AĞIRBAŞ 
İstanbul Milletvekili 

Milli Eğilim Müdürlüğü mühendislerinin Nisan ayı içerisinde yaptığı inceleme 
sonucu, İstanbul'daki 23 Nisan İlköğretim Okulu'nun beton kalitesinin düşük olduğu, 
demirlerinin korozyona uğradığı ve 5 büyüklüğünde bir depreme bile dayanamayabileceği 
ifade edilerek; her an yıkılma tehlikesi bulunana okulun acilen boşaltılması gerektiği rapor 
edilmiştir. Rapor üzerine boşaltılan okul, herhangi bir güçlendirme çalışması yapılmamış 
olmasına rağmen, düzenlenen yeni bir raporla Eylül ayı içerisinde eğitime başlamıştır. 

1-) Verilen çürük raporunun sağlama dönüşmesinin altında, öğrencilerin nakledileceği 
başka bir okul bulunamamasının yattığı şeklindeki iddialar doğru mudur? 

2-) Yetkililer okuldan alınan beton numunelerinin analizleri ve sonuçlarının 3 ay sonra 
belli olacağını ifade etmektedirler. Bu süre zarfında okulda eğitim gören 2500 çocuğumuzun 
hayatlarının risk altında olması sizleri rahatsız etmiyor mu? 

3-) Yıkılma tehlikesi altında eğitim gören çocukların, bu psikoloji altında sağlıklı bir 
eğitim öğretim dönemi geçirebileceklerine inanıyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/9(22. | l , / f f /2ü07 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın, "İstanbul'da depreme karşı çürük 
raporu verilen ilköğretim okullarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/320 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu güçlendirme işi, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nıın 76'ncı 
maddesi kapsamındaki okullara ait olması nedeniyle inceleme, projelendirme, ihale ve 
gerçekleştirme çalışmaları İstanbul Valiliğince yürütülmekledir. 
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İstanbul Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden; 
a) Gaziosmanpaşa ilçesindeki 23 Nisan İlköğretim Okulunun A Blok'unun 1980 

yılında, B Blok'unun ise 1995 yılında yapıldığı, 
b) A Blok'un, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 

(İSMEP) 2007 programında değerlendirileceği. 
c) Sonradan yapılmasına rağmen takviye yapılan B Blok'un ise İSMEP tarafından 

2008 yılında değerlendirileceği. 
ç) Okul çevresinden gelen şikayet ve ihtiyaç gereğince B Blok'un da bir an evvel 

incelenip, eğer yıkılacaksa; her iki blok yerine daha büyük bir okul yapılması talebinin 
değerlendirilmesi için İl Millî Eğitim Müdürlüğünce iki mühendis görevlendirildiği, 

d) İl Millî Eğitim Müdürlüğünün teknik elemanları taralından yapılan gözlemsel 
inceleme neticesinde, hazırlanan raporda; bazı döşemelerde sehim olduğu, bazı kolon ve 
kirişlerde çatlakların oluştuğu, beton kalitesinin düşük olması nedeniyle demirlerin korozyona 
uğradığı belirtilerek binanın acilen boşaltılmasının istenildiği, 

e) Bu rapor üzerine; durumun Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne bildirilerek gerekli 
inceleme istenildiği, yapılan incelemede, ivedilikle söz konusu binanın tahkik edilmesi, 
gerekmesi hâlinde hazırlanacak güçlendirme projesine göre takviye edilmesinin uygun 
olacağının bildirildiği, 

f) Gaziosmanpaşa Kaymakamlığınca, İl Özel İdaresine yazılan 09.07.2007 tarihli ve 
6018 sayılı yazıyla, ihale sürecine kadar söz konusu okulun tekrar eğitim-öğretime açılıp 
açılamayacağı hususunda görüş istenildiği, 

g) İl Özel İdaresi-İSMEP Müşavirlerinden Dr. A. Hamit ÜLKER ve İnşaat Mühendisi 
Murat DURMUŞ ile birlikte söz konusu Okulun incelendiği, İl Millî Eğilim Müdürlüğü ve 
Bayındırlık raporlarının değerlendirildiği, 

ğ) Bayındırlık Müdürlüğünün yukarıda belirtilen raporundan önceki 02.12.1999 tarihli 
ilk raporunda 1999 depreminde hasar gördüğü ve çatlakların teknik şartnamelere uygun olarak 
tamir edildiği. Okulda eğitim-öğretime engel bir durum olmadığının belirtildiği. 

h) Tüm raporlar gözlemsel olarak hazırlandığı, Okul Müdürü ve yetkililerin bazı 
kirişlerde çok büyük çatlakların oluştuğunu, takat kendilerinin bu çatlakları görmediğini diğer 
şahıslardan duyduklarını ifade ellikleri, kapatıldığı söylenen çatlaklar açıldığında 1 mm 
genişliği geçmeyen ince çatlakların olduğu, sehimlerin ise erken kalıp alınmasından 
kaynaklandığı ve Okulun her iki blokunda da yapısal hasara uğramış eleman olmadığının 
tespit edildiği, 

ı) İSMEP tarafından yapılan incelemelerde binanın yapısal emniyetini tehlikeye 
düşürecek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamış olduğu, 

i) 2007 Deprem Yönetmeliği'nin islemiş olduğu performans kriterleri açısından 
incelenerek gerekmesi hâlinde projesi hazırlanıp okulun güçlendirilmesinin önerildiği. 

j) Diğer yandan Millî Eğitim Müdürlüğü mühendisleri tarafından yapılan gözlemsel 
incelemelerde lutulan raporların da geçersiz sayıldığı, 

k) Bu durumda, yukarıdaki gerekçe ile beraber hâlen İldeki tüm okulların incelemesini 
yapıp güçlendirilmesine veya yıkılmasına karar veren; ihalesini yapıp yapı denetimini 
gerçekleştiren, mütehassıs kişilerin düzenlediği İSMEP raporlarının dikkate alındığı 

anlaşılmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. »r. Hüseyin ÇEL11 
Millî Eğitim BaJ«rfu^ 
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14.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'in, sözleşmeli öğretmenlerin özlük haklarına ve sözleş
melerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/321) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 03/10/2007 

Mehmet ŞANDIR 
MHP Mersin Milletvekili 

1. 657-4B Sözleşmeli öğretmenlere neden eş, çocuk ve doğum yardımı verilmemektedir? 
2. 657-4B Sözleşmeli öğretmenlerin hak ve ödevlerinin ne olduğu hususunda bir 

genelge, yönetmelik vb. bir yazılı belge bulunmakla mıdır? Bu yazılı belge bütün 
sorulara cevap verecek kapasitede midir? 

3. Sözleşme metninin 13. maddesinin D bendi; "Personel sözleşmesi, norm kadronun 
gerektiği öğretmen temin edildiğinde veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan 
kalkması halinde sözleşme fes edilir" demektedir. Bu madde halen yasal olarak 
yürürlülüğünü korumaktadır. Böyle bir maddenin sözleşmeli öğretmenlerin görevlerini 
yaparken başarılı olmasını önleyeceğini düşünüyor musunuz? 

4. Sözleşme metninin 13. maddesinin ö bendi; "Eğitim ve öğretimin devam ettiği 
dönemde aralıksız iki aylık süre zarfında sözleşme ücreti karşılığı ders yükünün 
doldurulanıaması durumunda sözleşmesi fes edilir" demektedir. Bu madde halen 
yürürlüğünü korumaktadır. Böyle bir ifade, Sayın Bakanımızın "Kadrolu ile 
sözleşmeli öğretmenlerin bir farkı yoktur" ifadesi ile uyuşmakta mıdır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.Ü.03.06.03-11/ 5""Û5 [ °&tl / 2 U 0 7 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 18.10.2007 tarihli ve A.0İ.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazı. 

Mersin Milletvekili Sayın Mehmet ŞANDIR'ın, "sözleşmeli öğretmenlerin özlük 
haklarına ve sözleşmelerine ilişkin" ilgi yazı eki 7/321 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 
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1. Sözleşmeli öğretmenler, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde görev yapmaktadır. Söz konusu Bsaslar'da 
sözleşmeli personel için eş, çocuk ve doğum yardımına yönelik herhangi bir düzenleme 
bulunmaması nedeniyle, hizmet sözleşmelerinde eş, çocuk ve analık yardımına yer 
verilmemiştir. Bu nedenle, sözleşmeli öğretmenlerin ücretleri, emsali kadrolu öğretmenin 
aldığı aylık dikkate alınarak belirlenmiştir. 

2. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, ödev, hak ve 
yükümlülükleri başta 657 sayılı Kanun olmak üzere, 1739 sayılı Millî Kğitim Temel Kanunu 
ile disiplin uygulamalarında özel kanun niteliğinde olan 1702 ve 4357 sayılı Kanun olmak 
üzere kurumların özel yönetmeliklerinde belirtilmiştir. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına 
başlanıldığı tarihten bugüne kadar genelge ve benzeri idari metinlerle sözleşmeli 
öğretmenlerin sahip oldukları özlük ve maddi haklara ilişkin olarak bir dizi açıklamada 
bulunulmuş olup bu öğretmenlerimizin hakları konusunda lereddüte düşülen herhangi bir 
husus bulunmamaktadır. Dolayısıyla kadrolu öğretmenler için geçerli olan mevzuat sözleşmeli 
öğretmenleri de kapsamaktadır. Örnek vermek gerekirse, ilköğretim kurumunda görevli bir 
sözleşmeli öğretmenin ödev ve yükümlülükleri hususunda; İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği'nde kadrolu öğretmen için ne uygulanmakta ise sözleşmeli öğretmen için de 
aynısı uygulanmaktadır. 

3-4. 31.03.2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî GazeteMe yayımlanarak yürürlüğe giren 
5473 sayılı Kanun'la 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine; "Millî Eğitim Bakanlığında norm 
kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla 
kapatılamaması hâllerinde öğretmenlerin;" ibaresi eklenmek suretiyle sürekli sözleşmeli 
personel istihdamına gidilmiştir. 

Sözleşmeli öğretmenlerde Devlet memuru olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar 
yanında öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar arandığından bunların ödev, hak 
ve yükümlülükleri emsali kadrolu öğretmenlerle aynıdır. 

Kadrolu öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemleri norm kadro kriterleri 
çerçevesinde normu boş bulunan eğitim kurumlarına yapılarak istihdamları sağlanmaktadır. 
Sözleşmeli öğretmenler de eğitim kurumlarında boş bulunan pozisyonlara görevlendirilerek 
kadrolu Öğretmenlerde olduğu gibi alanları itibanyla norm kadro ile ilişkilendirilmektedir. 

Kaldı ki, görevli olduğu kurumda ders saatinin azalması nedeniyle fazla konuma gelen 
kadrolu öğretmenler öncelikle görev yaptığı eğitim bölgesinde, bunun mümkün olmadığı 
durumlarda il genelinde, bunun da mümkün olmadığı durumlarda ise başka bir ilde alanında 
ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atanmaktadırlar. 

Bu çerçevede, görevli oldukları eğitim kurumlarında ders saatinin azalması nedeniyle, 
fazla konuma gelen sözleşmeli öğretmenlerde öncelikle il içi alanlarda ihtiyaç bulunan diğer 
eğitim kurumlarına, il genelinde ihtiyaç bulunmaması hâlinde ise Bakanlığımızca ihtiyaç 
bulunan başka bir ilde görcvlendirilebilmektedir. Bu itibarla, sözleşmeli öğretmenler 
Bakanlığımızın ihtiyaç gösterdiği eğitim kurumlarında görev almak istedikleri sürece 
sözleşmeleri fesh edilmemektedir. 

Görüleceği üzere kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmenler hakkındaki uygulamalar 
aynı paralellikte yürütülmektedir. ^ T^LJ? 

Bilgilerinize arz ederim. _^-^~~~Z^*£A^^~~~) 

^ - " " D o ç . Dr. Hüseyin ÇELİK? 
C ^ s ^ Millî Eğirim Baj^Mff 

- 6 4 4 -



TBMM B:19 13 .11 . 2007 

15.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 'in, sözleşmeli öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 'in cevabı (7/322) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 03/10/2007 

b 
Mehmet ŞANDIR 

MHP Mersin Milletvekili 

1. 657-4B Sözleşmeli öğretmenin sözleşmesi hangi şartların oluşması ile ve kimler 
tarafından fes edilmektedir? 

2. 657-4B Sözleşmeli öğretmenlerden mesleki eğitim kursunu bitirmeden askere 
gidenlerin durumu ne olmaktadır? 

3. 657-4B Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu hariç, tayin hakkı bulunmakta mıdır? 
4. 657-4B Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretinden kesilen SSK kesintisi ne anlama 

gelmektedir? Kadrolu öğretmenlerde böyle bir kesinti bulunmakta mıdır? 
5. Kadrolu öğretmenlere görev yaptıkları hizmet bölgelerine göre, tayinlerinde esas 

olmak üzere, hizmet puanı verilirken, sözleşmelilere böyle bir puan neden 
verilmemektedir? Bu uygulamanın Anayasanın 10. maddesine aykırı olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/Ç"|Z^ 1 V /f/2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazı. 

Mersin Milletvekili Sayın Mehmet ŞANDIR'ın, "sözleşmeli öğretmenlerin özlük 
haklarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/322 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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1. Kadrolu öğretmenlerin disiplin hükümlerini düzenleyen gerek 657 sayılı 
Kanun'un 125'inci maddesi ve gerekse 1702 ve 4357 sayılı kanunlar gereğince işlemiş 
oldukları fiilin karşılığı olarak Bakanlığımız Yüksek Disiplin Kurulu'nca memuriyetten 
veya mesleklerinden çıkarılmalarına karar verilenler hakkında gerekli yasal işlemler 
yapılmaktadır. 

Sözleşmeli öğretmenler bakımından da uygulama emsali kadrolu öğretmenlerde 
olduğu gibi anılan kanunlar uyarınca ve hizmet sözleşmelerinde belirtilen şartlardan birini 
kaybetmeleri durumunda il millî eğitim müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu gerekli 
bilgi ve belgeler Bakanlığa bildirilerek Bakanlıkça yapılacak inceleme ve değerlendirme 
sonucunda da ilgili mevzuatında belirtilen sözleşmenin feshini gerektiren davranışlarda 
bulunduğu anlaşılanların sözleşmelerinin feshi için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 
bildirilmektedir. 

2. Sözleşmeli öğretmenler sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren 1 yıl içinde 
mesleki eğitime tabi tutulmakla birlikte, bu sırada askerlik görevini yapmak üzere 
görevlerinden ayrılanların askerlik dönüşü görevlerine başlamaları hâlinde eksik kalan 
eğitimleri tamamlattırılmak tadır. 

3. Sözleşmeli öğretmenler, eş durumu özrü ile eşinin veya bakmakla yükümlü 
oldukları çocuklarından birinin hastalığı nedeniyle, sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi 
hâlinde sağlık durumu özrüne bağlı olarak görev yapmak istediği yerde boş pozisyon 
bulunması hâlinde yer değişikliği yapılmaktadır. 

4. Sözleşmeli öğretmenlere, kadrolu öğretmenler gibi ek ders ücreti ödenmektedir. 
Kadrolu öğretmenlere ödenen ek ders ücretinden damga ve gelir vergisi kesintisi 
yapılmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlere ödenen ek ders ücretinden ise bunlara ilave olarak 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince sigorta primi kesilmektedir. 

5. Sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptıkları süreler bakımından hizmet puanı 
verilmesine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte, kadrolu öğretmen 
olarak atanmaları hâlinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğinin 49'uncu maddesi uyarınca sözleşmeli statüde görev yaptıkları 

süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmakladır. Bu uygulamayla da 
öğretmenlerimizin herhangi bir hak kaybından söz edilmesi mümkün değildir. Ayrıca, 
657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdamına 2006 
yılında başlanıldığından bu gün için bir puan değerlendirilmesi söz konusu olmamakla 
birlikte sözleşmeli öğretmenlere yönelik mevzuat düzenleme çalışmaları süreklilik 
göstermektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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16.-Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, kuraklıktan zarar gören çiftçilere (7/335), 
- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kuraklıktan etkilenen zeytin üreticisine destek 

verilip verilmeyeceğine (7/336), 
- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, kuraklığın tarım sektörüne etkilerine (7/337), 
- İstanbul Milletvekili Hasan Macit 'in, damızlık sığır ithalatına (7/338), 
-Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa Sığır Yetiştiricileri Birliğinin süt ve buzağı teşvik

lerini ne zaman ödeyeceğine ve Bursa 'nın kuraklıktan etkilenen iller kapsamına alınmamasına 
(7/339), 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi EKER tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygı lanmla.21/09/2007 

Mehmet SERDAROĞLU 
Kastamonu MUl&rv^kili 

$> . 
22 Temmuz seçimlerinden 18 gün önce yayınlanan bir Bakanlar Kurulu Karan ile kuru 

tarımı yapılan buğday, arpa, fiğ ve korunga ürünlerinde kuraklıktan kaynaklı zarara ilişkin olarak 
nakdi destek verileceği ve çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan 
borçlarının erteleneceği hüküm altına alınmıştır. îktidar partisi teşkilatlarınca bütün Anadolu 'da 
Karar duyurulmuş, seçim malzemesi olarak kullanılmıştır. Karar ' ın yayınlanması sürecinde 
hasadını yapmış olan ürün sahipleri "hasadı yapılmış, yani tarladan kaldırılmış bir üründe zarar 
tespiti nasıl yapılacak" diye sorduklarında da kendilerine "merak etmeyin, uydudan bütün ülkenin 
kuraklık tespitleri yapıldı" cevabı verilmiştir. AKP teşkilatlarının sözüne güvenen üreticilerimizden 
bir kısmı, "nasıl olsa ertelenecek" düşüncesiyle zirai borç taksitlerini ödememiş ve temerrüde 
düşmüşlerdir. 

Seçim sonrasında hasar tespiti yapılması için kurulan komisyonlar, haklı olarak ürünü 
tarlada görmeden hasar tespiti yapamamakta, Bakanlığınıza görüş sormakta, süreç işlememekte, 
nihayet üreticilerimizin Karamdan yararlanma imkanı kalmamaktadır. 

Diğer taraftan, kuraklık sadece kuru tarım alanlarını etkilememiş, yer altı ve yer üstü su 
kaynaklarımızda da kayda değer miktarda kayıplar olmuştur. Dolayı sı ile sulu tarımı yapılan çeltik 
gibi, sebze meyve gibi pek çok ürün kuraklıktan etkilenmiş, çiftçilerimizperişan olmuşlardır. 
SORULAR 

1- Kuraklıktan zarar görmüş , ancak hasat edildiği için tespiti yapılamayan çiftçilerimizin zarar 
tespitinin yapılması ile ilgili geliştirdiğiniz bir yöntem var mıdır, varsa nedir? 

2- Kuraklıktan Fiilen zarar gördüğünü bilen çiftçimiz, kuraklık Kararnamesinden 
yararlanacağına inanarak ilgili banka şubesine dilekçesini verip, borcunun taksitini 
ödememiştir. Bugün ise hasattaki hasar tespitinin yapılamayışı bahane edildiğinden çiftçi 
zor durumda kalmış, banka veya tarım kredi kooperatifleri icra işlemi başlatmıştır. 
Hükümetinize güvenerek, borcunu ödemeyen çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için 
yeni bir önlem düşünüyor musunuz? 

3- Kastamonu Tosya Devrez vadisinde olduğu gibi Çeltik üretimi ve sulu tarım yapan, ancak 
bu sene Devrez ve buna benzer akarsuların kesilmesi veya azalması, yer altı sularının 
çekilmesi ile ciddi rekolte kayıpları ile karşı karşıya kalan çiftçilerimizin desteklenmesi ve 
zirai borçlarının ertelenmesi için bir çalışmanız var mıdır? 

4- Kararnameden istifade etmek için başvuran üretici sayısı kaçtır, zarar tespiti yapılabilen 
üretici sayısı kaçtır? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ 

B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıda yer alan sorumun Sayın Tarım ve Koy işleri Bakanımız 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 27.09.2007 

Ahmet Duran BULUT 

Balıkesir Millet 

Ülkemizde 2 milyon ailenin geçim kaynağı olan zeytin, yıllar itibariyle 
değer kazanacağına ülkemizde değer kaybetmekte ve binlerce üretici mağdur 
olmaktadır. Yıllar itibariyle maliyetin artmasına karşın, rekolte ve fiyat 
düşüklüğü sebebiyle mağdur olan üretici şimdi de kuraklık yüzünden çok zor 
duruma düşmüştür. Hükümetin, kuraklık sebebiyle destekleme yaptığı diğer 
ürünler gibi zeytine de bir destek vermeyi düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

/ ] Yılmaz ATEŞ i 
C_7Ankara Milletvekili 

Küresel ısınma nedeniyle meydana gelen kuraklığın etkilediği alanlardan biri de 
tarım sektörüdür. Uzmanların kuraklığın önümüzdeki yıllarda da etkisini sürdüreceği 
yönündeki uyarılarda dikkate alındığında; 

1- Kuraklık, ülkemizde hangi tarım ürünlerini ne oranda etkilemiştir? Kuraklıktan 
kaynaklanan verim düşüklüğü nedeniyle ek ithalatı gereken ürünler nelerdir? Bu 
ürünlerin ithalatı için ne kadar döviz ödenecektir? 

2- Çiftçi ve tarım, doğa ve kuraklık koşullarında kaderlerine mi terk edilecektir? 
Edilmeyecekse bu konuda alınan somut önlemler nelerdir? 

3- Kuraklığın tarımla ilgili sanayi kollarına yansıması ne olmuştur? Bu sanayi 
kollarının kuraklıktan kaynaklanan olumsuzluklardan etkilenmemesi için alınan 
önlemler nelerdir? 

4- Hükümet kuraklıktan çiftçinin en az zararla çıkması için strateji geliştiriyor mu? 
Kuraklığa uyumlu tohum gibi spesifik çözümler geliştiriliyor mu? 

5- Kuraklıkla yaşamanın yollarını bulmak, kuraklığın toplum üzerindeki etkilerini 
en aza indirmek için, üreticiden tüketiciye nasıl bir strateji planlanması yapılmaktadır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIN'A 

Aşağıda yer alan sorularıma Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak cevap verilmesini saygıyla arz ederim.02.10.2007 

^ ^ ^ - - - ' ' ' H a s a n MACİT 
^ ^ ^ ^ DSP İstanbul Milletvekili 

Küresel ısınmaya bağlanılan ve ülkemizin hemen her yöresinde etkisi hissedilen 
kuraklık nedeniyle ortalama % 30 civarında üretim kaybı dolayısı ile çiftçilerimizin gelir 
kaybı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu sonuçtan etkilenen tarım kesimlerinden biride 
hayvancılık kesimidir. Hayvancılıkta kullanılan yem ve diğer girdi maliyetleri üreticileri zor 
durumda bırakmakta ve çiftçilerimizin kısa vadeli finansman ihtiyacının giderilmesine acilen 
gereklilik duyulmaktadır. Bu kapsamda; 

1-ABD ile damızlık dişi sığır ithalatı yapmak için "Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye 
Cumhuriyeti'ne Damızlık Dişi Sığır İhracatı İçin Orjin Veteriner Sağlık Sertifikası" metni 
üstünde mutabakat sağladınız mı? 

2-Damızlık sığır ithalatının zorlukla ayakta durmaya çalışan yerli damızlık sığır 
yetiştiricilerine olumsuz etkisi olmayacak mıdır? 

3-Damızlık sığır ithalatına uzun yıllardan beri ülkemiz kaynak transfer* ederek ABD ve AB 
ülke çiftçilerini finanse etmektedir. İthalatın ülkemiz hayvancığına katkısı olmuştur diyebilir 
misiniz? Yerli damızlık ıslah yöntemleriyle kendi gen kaynaklarımızın verimliliğini artırmak 
için bir projeniz var mı? 

4-Damızlık sığır ihtiyacı olan işletmeler ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği yöneticileri 
arasında işbirliğini sağlayıcı bir rol üstlenmeyi düşünüyor musunuz? 

5- Kışlık yem ihtiyacının temin edildiği bu aylarda hayvan üreticimizin sağmal hayvanlarının 
kesime gönderilmemesi ve tefecinin eline düşmemesi için, geciken süt, buzağı ve yem 
bitkileri destekleme ödemelerini bir an önce ödemeyi düşünüyor musunuz? 

6- Tarımsal amaçlı kredilerin faiz oranlannda indirim yapmayı sağlayacak bir politika ve 
çalışmanız var mı? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 02.10.2007 

Abdullah ÖZER 
Bursa Milletvekili 

Bursa İli Sığır Yetiştiricileri Birliği; soykütüğü sistemi içinde 3000; önsoykütüğü sistemi içinde 
25.000 üyesi bulunan bir yapıdır. Bu yapının mensupları, Bakanlar Kurulunun 2007-12339 karar 
numarası ile almış olduğu "kuraklıktan etkilenen iller "kapsamına Bursa ilimizin alınmayışı neticesinde 
oldukça zor bir sürecin içerisine girmiştir. Öte yandan üretimlerini devlet teşviki esasına dayalı 
gerçekleştiren bu birliğin mensupları 2007 yılına ait hiçbir hayvancılık desteklemesi almamıştır. 

Bu kapsamda; 

1- Birlik üyelerinin, 2007 yılına ait olarak "süt teşvikleri" ve "buzağı teşvikleri" hak edişleri toplam 
6.828.290,19 YTL'dir. Bu hak edişler hayvancılarımıza ne zaman ödenecektir? 

2- Bakanlar kurulunun 2007-12339 karar no'su ile "kuraklıktan etkilenen iller" 
kapsamına Bursa ilimizin sınır komşuları Balıkesir ve Eskişehir ilave edilirken; Bursa ilinin bu 
kapsama dahil edilmeyişinin sebebi nedir? 

T.C. 
TARİM VE KÖYJŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAYI : B.12.0.A.SGB.0.03.610/ ^ l V*> | • 3 , - . ^ - 1 / 2 0 0 7 . ; / 
KONU :Yazıh ve Sözlü Soru Önergeleri ' ' " " : ' , J ''• ' 7 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLfSÎ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 18.10.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 622 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Ardahan Milletvekili Ensar Ö Ğ Ü T ' e ait 6/147 esas nolu sözlü 
soru önergesiyle, Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROGLU' na ait 7/335, Balıkesir 
Milletvekili Ahmet Duran BULUT* a ait 7/336, Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ ' e ait 7/337, 
İstanbul Milletvekili Hasan MACİT' e ait 7/338 ve Bursa Milletvekili Abdullah ÖZER' ait 
7/339 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

EKLER: 
1 -Görüş 
2-üörüş 
3 - Görüş 
4-Görüş 
5-Görüş 
6-Görüş 

6/147 
7/335 
7/336 
7/337 
7/338 
7/339 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 
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Önerge Sahibi : Mehmet SERDAROC-LU 
Kastamonu Milletvekili 

Esas No : 7/335 

22 Temmuz seçimlerinden 18 gün önce yayınlanan bir Bakanlar Kurulu Kararı ile kuru tarımı 
yapılan buğday, arpa, fiğ ve korunga ürünlerinde kuraklıktan kaynaklı zarara ilişkin olarak nakdi 
destek verileceği ve çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
erteleneceği hüküm altına alınmıştır. İktidar partisi teşkilatı an nca bütün Anadolu' da Karar 
duyurulmuş, seçim malzemesi olarak kullanılmıştır. Karar'ın yayınlanması sürecinde hasadını 
yapmış olan ürün sahipleri "hasadı yapılmış, yani tarladan kaldırılmış bir üründe zarar tespiti nasıl 
yapılacak" diye sorduklarında da kendilerine "merak etmeyin, uydudan bütün ülkenin kuraklık 
tespitleri yapıldı" cevabı verilmiştir. AKP teşkilatlarının sözüne güvenen üreticilerimizden bir 
kısmı, "nasıl olsa ertelenecek" düşüncesiyle zirai borç taksitlerini ödememiş ve temerrüde 
düşmüşlerdir. 
Seçim sonrasında hasar tespiti yapılması için kurulan komisyonlar, haklı olarak ürünü tarlada 
görmeden hasar tespiti yapamamakta, Bakanlığınıza görüş sormakta, süreç işlememekte, nihayet 
üreticilerimizin Karar'dan yararlanma imkanı kalmamaktadır. 
Diğer taraftan, kuraklık sadece kuru tarım alanlarını etkilememiş, yer altı ve yer üstü su 
kaynaklarımızda da kayda değer miktarda kayıplar olmuştur. Dolayısı ile sulu tarımı yapılan çeltik 
gibi, sebze meyve gibi pek çok ürün kuraklıktan etkilenmiş, çiftçilerimiz perişan olmuşlardır. 

SORU 1) Kuraklıktan zarar görmüş, ancak hasat edildiği için tespiti yapılamayan çiftçilerimizin 
zarar tespitinin yapılması ile iİgili geliştirdiğiniz bir yöntem var mıdır, varsa nedir? 

CEVAP 1) 2007 yılı ilkbahar döneminde kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçilere destek 
sağlamak amacıyla hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararı 04/ 07 / 2007 tarih ve 26572 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Kararname kapsamında hasat edilen bitkilerde zarar oranı tespiti için; Çiftçi Kayıt Sisteminde yer 
alan kuru alanlardaki ekilen alan, bu alanlardan bu sene elde edilen ürün miktarı ve 5 yıllık verim 
ortalaması değerleri kullanılmıştır. 

SORU 2) Kuraklıktan fiilen zarar gördüğünü bilen çiftçimiz, kuraklık Kararnamesinden 
yararlanacağına inanarak ilgili banka şubesine dilekçesini verip, borcunun taksitini ödememiştir. 
Bugün ise hasattaki hasar tespitinin yapılamayışı bahane edildiğinden çiftçi zor durumda kalmış, 
banka veya tarım kredi kooperatifleri icra işlemi başlatmıştır. Hükümetinize güvenerek, borcunu 
Ödemeyen çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için yeni bir önlem düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2) Kastamonu İlinden kuraklık kararnamesi çerçevesinde Komisyon Kararı ile destek 
talep edilen 10 ilçede; Ağlı, Azdavay, Çatalzeylin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, 
İnebolu, Pınarbaşı, Şeydiler ilçelerinden 5.452 çiftçi 741.682,17 YTL tutarında destekten 
faydalanacaktır. Bu çiftçiler 04/08/2007 tarihine kadar kredi kuruluşlarına başvurmuş iseler kredi 
kuruluşlarının mevzuatı çerçevesinde tarımsal kredi borçlan faizli olarak ertelenebilecektir. 

Söz konusu ilin 10 ilçesinde hasar tespiti yapılmış olup destek miktarı belirlendiği halde Merkez 
ilçede hasar tespitinin yapılamaması ile ilgili denetim çalışmaları devam etmektedir. 

SORU 3) Kastamonu Tosya Devrez vadisinde olduğu gibi Çeltik üretimi ve sulu tarım yapan, 
ancak bu sene Devrez ve buna benzer akarsuların kesilmesi veya azalması, yer altı sularının 
çekilmesi ile ciddi rekolte kayıpları ile karşı karşıya kalan çiftçilerimizin desteklenmesi ve zirai 
borçlarının ertelenmesi için bir çalışmanız var mıdır? 

SORU 4) Kararnameden istifade etmek için başvuran üretici sayısı kaçtır, zarar tespiti yapılabilen 
üretici sayısı kaçtır? 

CEVAP 3- 4) 38 ilde (Ordu ve Mersin illerinde başvuru olmamıştır) 2007 yılı üretim sezonunda 
ÇKS'ye kayıtlı toplam 699 108 çiftçi kuru alanda toplam 40 550 138 dekar buğday, arpa, fiğ ve 
korunga ekilisi yaptığı tespit edilmiştir. Bu çiftçilerden 542 963'ü Kuraklık Kararnamesinden 
faydalanmak için başvuruda bulunmuştur. 
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Ö n e r g e Sahibi : A h m e t D u r a n Bulut 
Bal ıkes ir Mil letveki l i 

E s a s N o :7 /336 

S O R U ) Ülkemizde 2 milyon itilenin geçim kaynağı olan zeytin, yıllar itibariyle değer kazanacağına 
ülkemizde değer kaybetmekte ve binlerce üretici mağdur olmaktadır. Yıllar itibariyle maliyetin artmasına 
karşın, rekolte ve fiyat düşüklüğü sebebiyle mağdur olan üretici şimdi de kuraklık yüzünden çok zor duruma 
düşmüştür. Hükümetin, kuraklık sebebiyle destekleme yapüğı diğer ürünler gibi zeytine de bir destek vermeyi 
düşünüyor musunuz? 

C E V A P ) Bakanl ığ ımız tarafından l 'AO Agrometeorolo j ik s imulasyon yöntemi ve N O A A 
uydu görüntüsünden elde edilen vejetasyon indeksi verileri kullanılarak yapı lan çoklu 
regresyon sonucunda bu yön tem ile kurakl ıktan en çok etki lenen 40 ilde 4 ürün (buğday, 
arpa, korunga , fiğ) tespit edilerek 04/07/2007 tarih ve 2007 /12339 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karârı kapsamına al ınmıştır . Bu Kara rnameye göre kurakl ığın % 25 ve üzeri o lduğu İllerde 
Çiftçi Kayıt S is temine kayıtlı ve kuru alanda ekilisi olan ve İl/ İlçe Hasar Tespit 
Komisyonlar ınca bel ir lenen çiftçilere kaybett ikleri ürün miktar ına karşılık gelen alan için 
buğdayda 15 YTL/dekar , arpa ve korunga için 12 YTL/dekar , fiğ için 20 YTL/deka r 
tutar ında kurakl ık desteği ödenecekt i r . 
Söz konusu Kararnamenin uygu lanmas ına esas olacak veriyi t emin eden s i s temde zeytinlik 
alanlar ında kurakl ığa bağlı ver im kaybı tespit ed i lemediğ inden zeytinl ikler Kara rname 
kapsamında değer lendir i lmemişt i r . 
Diğer taraftan, Bakanl ığ ımızca , zeytin ve zeytinyağı üret ici ler ine hal ihazırda zeyt inyağı 
p r imi , sertifikalı fidan desteği . Doğrudan Gelir Desteği ( D G D ) , mazo t ve gübre desteği gibi 
muhte l i f destekler ver i lmektedir . 

ö n e r g e Sahibi : Yılmaz ATEŞ 
Ankara Milletvekili 

Esas No : 7/337 

Küresel ısınma nedeniyle meydana gelen kuraklığın etkilediği alanlardan biri de tarım sektörüdür. 
Uzmanların kuraklığın önümüzdeki yıllarda da etkisini sürdüreceği yönündeki uyarılarda dikkate 
alındığında; 

SORU 1) Kuraklık, ülkemizde hangi tarım ürünlerini ne oranda etkilemiştir? Kuraklıktan 
kaynaklanan verim düşüklüğü nedeniyle ek ithalatı gereken ürünler nelerdir? Bu ürünlerin ithalatı 
için ne kadar döviz ödenecektir? 

SORU 2) Çiftçi ve tarım, doğa ve kuraklık koşullarında kaderlerine mi terk edilecektir? 
Edilmeyecekse bu konuda alınan somut önlemler nelerdir? 

SORU 3) Kuraklığın tarımla ilgili sanayi kollarına yansıması ne olmuştur? 13u sanayi kollarının 
kuraklıktan kaynaklanan olumsuzluklardan etkilenmemesi için alınan önlemler nelerdir? 

SORU 4) Hükümet kuraklıktan çiticinin en az zararla çıkması için strateji geliştiriyor mu? Kuraklığa 
uyumlu tohum gibi spesifik çözümler geliştiriliyor mu? 

SORU 5) Kuraklıkla yaşamanın yollarını bulmak, kuraklığın toplum üzerindeki etkilerini 
en aza indirmek için, üreticiden tüketiciye nasıl bir strateji planlanması yapılmakladır? 

CEVAP 1-2-3-4-5) 2007 yılı ilkbahar dönemindeki kuraklığın ülkemize bu yılki faturasının 2.5-
3 milyar YTL civarında olduğu tespit edilmiştir. Kuraklık kararnamesi kapsamına alınan 40 ilde 
ise, 453 bin çiftçi muhtelif oranlarda zarar görmüştür. Bakanlığımız tarafından FAO 
Agrometeorolojik simulasyon yöntemi uydu görüntüsünden elde edilen vejetasyon indeksi verileri 
kullanılarak yapılan çoklu regresyon sonucunda (bu yöntem ile kuraklıktan en çok etkilenen 4 
ürün tespit edilerek Kararname kapsamına alınmıştır) kuraklığın % 25 ve üzeri olduğu İllerde 
Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve kuru alanda buğday,arpa, fiğ ve korunga ekilisi olan çiftçilere 
04/07/2007 tarih ve 2007/12339 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır. Kararname 
kapsamında, ürünlerin %25 ve üzerinde zarar gördüğü ve yine Kararnamede belirtilen İl/ İlçe 
Hasar Tespit Komisyonlarınca belirlenen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere kaybettikleri 
ürün miktarına karşılık gelen alan için buğdayda 15 YTL/dekar, arpa ve korunga için 12 
YTL/dekar, fiğ için 20 YTL/dekar tutarında kuraklık desteği ödenecektir. 
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Ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve alınacak tedbirler 
hususunda -Tarımsal Kuraklık ve Mücadele ile Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Karar" 07/08/2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanmıştır. Bu 
kapsamda, Bakanlığımız "Türkiye Tarımsal Kuraklık Eylem Planı (TAKEP) çerçevesinde" 
çalışmalarına başlamıştır. 
Eylem Planında normal koşullarda alınacak tedbirlerin yanı sıra 
a. Kuraklık alarmının verilmesi, 
b. Kuraklığa hazırlanma, 
c. Kısıtlamaların başlaması, 
d. Acil Eylem aşamalarında alınması gereken önlemler olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca, gelecek yıllarda muhtemel kuraklıkla mücadelenin daha kurumsal ve katılımcı bir 
yaklaşımla çözümlenebilmesi amacıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman 
Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlıklarıyla müştereken kuraklıkla mücadele programı 
başlatılmış ve "Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu "oluşturulmuştur. 

Bakanlığımızca önümüzdeki dönemde kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ıslahı ve üretiminin 
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızca çiftçilerimize sağlanan destekler ve uygulamaya konulan birçok 
proje ve programla tarım sektöründe önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Özellikle son 4-5 yılda 
çiftçilerimize verilen tarımsal desteklerdeki artışlar çiftçilerimizin üretim yapabilmesi ve gelirlerini 
artırması bakımından önemli katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda; 

• Öncelikle 765 bin üreticimizin 2.7 katrilyon TL' l ik kredi borcunun 1.5 katrilyon TLMik 
kısmı silinmiş olup, geriye kalan borçları yeniden yapılandırılmıştır. 

• Yıllardır biriken sulama elektriği borçlarına ödeme kolaylığı sağlanmıştır. 
• 2007 yılında çıkarılan Kanun ile, müteselsil kefalet yüzünden hacze uğrayan çiftçilerin 

mağduriyeti giderilmiştir. Böylece; 648.000 çiftçimiz haciz kıskacından kurtulmuştur. 
• Bazı Tarımsal Girdilerde KDV İndirimi yapılmıştır. 
• Birçok işlenmiş gıdada uygulanan KDV oranı %18 'den % 8 ' e indirilmiştir. 
• Tarımsal kredi faizleri % 59 'dan % 17,5'e indirilmiştir. Ayrıca, bazı konularda 

sübvansiyonlu kredi kullanma imkanı getirilerek faiz oranları % 7-13 aralığına çekilmiştir. 
• Önemli konularda 12 adet Kanun çıkarılmıştır. 
• 2002 yılında 550 bin çiftçiye 529 milyon YTL kredi kullandırılmış iken, 2007 yılında ise 

Ekim Ayı itibariyle 798.695 Çiftçiye yaklaşık 4,1 Milyar YTL kredi kullandırılmıştır. 
• Çiftçilerimize 1 milyar 534 milyon YTL mazot desteği verilmiştir. 
• Yine çiftçilerimize 634 milyon YTL kimyevi gübre desteği verilmiştir. 
• 2002 yılında 1 milyar 868 milyon YTL olan toplam tarımsal destek miktarı 2007 yılında 5 

milyar 274 milyon YTL'ye çıkarılarak %182 artış sağlanmıştır. 
• Aynı dönem itibariyle prim destekleri 186 milyon YTL'den 1 milyar 248 milyon YTL 'ye 

çıkarılmış ve 7 kat artış sağlanmıştır. 
• Ayrıca üreticilere 924 milyon YTL hububat primi verilmiştir. 
• 2002 yılında 83 milyon YTL olan hayvancılık destekleri 9 kat artırılarak 710 milyon 

YTL 'ye çıkarılmıştır. 
• Kooperatiflere verilen destekler önemli oranda artırılmıştır. 
• Tarımsal ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik 

kırsal kalkınma yatırımları desteklenmeye başlamıştır. Destekleme kapsamında 2006 
yılında 1.256 adet projeye 152 milyon YTL hibe desteği sağlanmıştır. 2007 yılında ise 
proje değerlendirme çalışmaları devam etmekle olup, bu güne kadar 1.427 proje 
değerlendirmeye alınmış olup, yaklaşık 234,4 milyon YTL hibe desteği verilmesi 
öngörülmüştür. 2007 yılı proje değerlendirmeleri devam etmektedir. 

• 2005 yılında sertifikalı tohumluk kullanan üreticilerimize ilk kez destek verilmiştir. 2002 
yılında, 150 bin ton olan sertifikalı tohumluk kullanımı, özendirici destekleme tedbirleri ile 
2006 yılında 353 bin ton 'a çıkmıştır. 2007 yılı sonunda ise 410 bin tona çıkması 
hedeflenmiştir. 

• Süne mücadelesinde önemli başarı elde edilmiş, ülkemiz kaliteli buğday ihtiyacını yurt 
içinden karşılar hale gelmiştir. 
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• Türkiye'de arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında 2002 yılında 137 bin hektar alanda 
toplulaştırma çalışması tamamlanmıştır. 2007 yılı sonu itibari ile 232 bin hektara 
ulaşacaktır. 

• Mera ıslah çalışmalarına önem verilmiş, 2002 yılında 68 bin dekar olan mera ıslahı çalışma 
alanı 2006 yılında 532 bin dekara çıkarılmıştır. 2007 yılı Eylül ayı itibariyle ise ıslah edilen 
mera alanı 550 Bin dekardır. 

• Suni tohumlama çalışmaları hız kazanmış, yetkilendirilen özel veteriner hekim 
uygulamasıyla, suni tohumlama sayısı 2006 yılında 2 milyon 100 bine çıkarılmıştır. 2007 
yılı Ekim ayı itibariyle ise 1 milyon 860 bin suni tohumlama yapılmıştır. 

• Tarım Sigortası uygulamaları başlatılmış 2006 yılı Haziran ayından bugüne kadar değişik 
konularda 210 binin üzerinde poliçe kesilmiştir. Kesilen poliçeler karşılığında bu güne 
kadar 30 Milyon YTL destekleme ödemesi yapılmıştır. 

• Et ve Balık Kurumu özelleştirme kapsamından çıkarılmış, TAR-ET Projesi başlatılmıştır. 
2007 yılı Ekim ayı sonu itibariyle proje kapsamında 7.364 başlık sözleşme yapılmış olup, 
3.108 adet büyükbaş hayvan kesimi yapılmıştır. Proje sayesinde 6.000 aileye istihdam 
sağlanması hedeflenmektedir. 

• Tarımsal havza zenginliğimizi esas alan "Havza Bazlı Projeler" ve "Havza Bazlı Destek" 
uygulamaları pilot uygulamalarla başlatılmıştır. Proje ile doğru arazi ve doğru ürün, 
zamanında ve yeterli miktarda desteklenerek ülke ihtiyaçlarına göre üretim planlanmasına 
katkı sağlanacaktır. 

• 2007 yılından itibaren, toplam 2.500 ziraat mühendisi ve veteriner hekimin, sözleşmeli 
statü ile istihdam edilmesini sağlayan TAR-GEL Projesi uygulamaya konulmuştur. Tarım 
Danışmanları 20.000 köyde sözleşmeli statüde danışmanlık hizmeti vermektedir. 

• Tarımsal ürünlerdeki ilaç ve gübre kalıntıları ile ilgili sorunların tarlada çözümünü esas 
alan "Yayımın özelleştirilmesi ve Sertifikalı Tarım Danışmanlığı Projesi" başlatılmıştır. 

• Meyve bahçelerimizin uluslararası pazarda talep edilen çeşitlere dönüştürülmesini esas alan 
"Meyve Bahçelerinin Yenilenmesi Projesi" başlatılmıştır. 

• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ilk defa Hükümetimiz döneminde 
çıkarılmıştır. Kanun Kapsamında ilk kez 'Bölünemez Parsel Büyüklüğü' belirlenmiştir. Bu 
Kanun ile bölünemez parsel büyüklüğü % 100 arttırılarak 10 dekardan 20 dekara 
çıkarılmıştır. 

• 2007 - 2012 yılları arasında, 5 milyon hektar nadas alanının yarısında 'Minimum İşlemeli 
Tarım' uygulamasına geçilmesi hedeflenmektedir. Proje sonunda 1,3 Milyar YTL tasarruf 
sağlanması hedeflenmektedir. 

• Sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesini amacıyla, TİGEM, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu'nun birlikte gerçekleştirecekleri 
"Sertifikalı Tarım İşçileri Projesi" uygulamaya konulmuştur. 2006 yılında TİGEM 
tarafından başlatılan bu proje ile 4.168 kişi tarım konularında eğitime tabi tutulmuş ve 
sertifika verilmiştir. Sertifika alanlardan 3.017 kişi 2007 yılı içerisinde sektörde iş yapan 
müteahhit firmalarda istihdam edilmiştir. 

• Fİ Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi çerçevesinde; ortak AR-GE çalışmaları ile 
Araştırma Enstitüleri, Özel Sektör ve Üniversite işbirliği sağlanmıştır. Bu bağlamda; 5 
Araştırma Enstitüsü, 5 Üniversite ve 32 firma işbirliği yapmaktadır. Projenin başladığı 
2004 yılı itibariyle % 10'dan az olan yerli hibrit sebze tohum üretiminin 2012 yılında 
%60'a çıkartılması hedeflenmektedir. 

• Bakanlığımıza bağlı 59 araştırma enstitüsünün özel sektör ve üniversitelerin kullanımına 
açılması ile ilgili bir çalışma başlatılmıştır. 

Tarım sektörüne verilen destekler ve tarım sektörünün iyileştirilmesine yönelik projeler 
önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir. 
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YAZİLİ SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi :Hasan MACİT 
istanbul Milletvekili 

Esas No : 7/338 

Küresel ısınmaya bağlanılan ve ülkemizin hemen her yöresinde etkisi hissedilen kuraklık 
nedeniyle ortalama % 30 civarında üretim kaybı dolayısı ile çiftçilerimizin gelir kaybı olduğu 
yadsınamaz bir gerçektir. Bu sonuçtan etkilenen tarım kesimlerinden biride hayvancılık 
kesimidir. Hayvancılıkta kullanılan yem ve diğer girdi maliyetleri üreticileri zor durumda 
bırakmakla ve çiftçilerimizin kısa vadeli finansman ihtiyacının giderilmesine acilen gereklilik 
duyulmaktadır. Bu kapsamda; 

SORU 1-ABD ile damızlık dişi sığır ithalatı yapmak için "Amerika Birleşik Devletleri'nden 
Türkiye Cumhuriyeti'ne Damızlık Dişi Sığır İhracatı İçin Orjin Veteriner Sağlık Sertifikası" 
metni üstünde mutabakat sağladınız mı? 
CEVAP 1-2003 yılında ABD'nin Teksas, Washington ve Alabama Eyaletleri'nde BSE 
hastalığının görülmesi üzerine bu ülke orijinli ve/veya çıkışlı bazı canlı hayvan ve hayvansal 
ürünlerin Ülkemize ithalatı yasaklanmıştı. 

01 Temmuz 2007'de yapılan Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) Genel Kurulunda Amerika 
Birleşik Devletleri BSE Hastalığı yönünden "Kontrol edilebilir" risk statüsü içine 
alındığından dolayı ABD'nin Teksas, Washington ve Alabama Eyaletleri dışındaki BSE'dcn 
ari eyaletlerden damızlık canlı hayvan ithalatına izin verilmiştir. 

Sonuç olarak, Ülkemize ABD Veterinerlik Ofisinden gelen yetkililerle 2003 yılında mutabık 
kılman "Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Damızlık Dişi Sığır 
İhracatı İçin Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası" üzerinde gerekli eklemeler yapılarak söz 
konusu metin üzerinde mutabakata varılmıştır. 

SORU 2-Damızhk sığır ithalatının zorlukla ayakta durmaya çalışan yerli damızlık sığır 
yetiştiricilerine olumsuz etkisi olmayacak mıdır? 
CEVAP 2- Son yıllarda özel teşebbüsün sektöre duyduğu ilgi ve bu konuda yapmış oldukları 
yatırımların ihtiyacı olan damızlık gebe düvelerin yurt içinden temin edilme imkanının 
olmaması, belirli zaman dilimi içerisinde temin edilcbilse dahi büyük kapasiteli işletmeler 
(300-500 ve daha büyük ) için üniform bir damızlık sürü oluşturulamayacak olması, 
gerçekleştirilen yatırımların atıl durumdan kurtarılması ve bir an önce ekonomiye 
kazandırılması, söz konusu damızlıkları kendi işletmelerinde kullanacak olması ve ülke 
hayvancılığının geliştirilmesi çalışmalarına hizmet edecek nitelikte görülmesi nedeniyle en az 
100 baş kapasiteli olmak üzere, gerekli inşaat, makine ve diğer yatırımlarını tamamlayan 
işletmelerin yüksek verimli damızlık gebe düve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 01.08.1999 
tarihinden itibaren özel izin verilmekledir. Söz konusu ithalat sınırlı sayıda olduğundan ve ithal 
edilen damızlık hayvanlara damızlık gebe düve desteği verilmediğinden dolayı mevcut 
işletmelerimize olumsuz bir etkisi olmayacaktır. 

SORU 3-Damızlık sığır ithalatına uzun yıllardan beri ülkemiz kaynak transfer ederek ABD ve 
AB ülke çiftçilerini finanse etmektedir. İthalatın ülkemiz hayvancığına katkısı olmuştur 
diyebilirmisiniz? Yerli damızlık ıslah yöntemleriyle kendi gen kaynaklarımızın verimliliğini 
artırmak için bir projeniz var mı? 
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C E V A P 3 - Damızl ık hayvan İthalatının başladığı dönemde , ü lkemizde ki kültür ırkı ve kültür 
melezler inin top lam hayvan varl ığımızın içindeki oranı % 30 c ivar ında iken, ithalatla gelen 
hayvanlar ve bunlardan doğan yavrular ın yanı sıra uygulanan suni t ohumlama çal ışmalar ının 
sonucunda bu oran sırasıyla 1990 yı l ında %41 e, 1995 Yılında % 5 5 e, 2 0 0 0 yı l ında % 61 e ve 
2005 yıl ında % 6 9 a ulaşmışt ır . 

Asıl olan, iht iyaç duyulan damızlık ve besilik her türlü hayvan materyal in in yurt içinde 
üret i lmesidir . İthalata ihtiyaç duyu lmamas ı için, kıs ı t lama, yasak lama gibi günübir l ik tedbirler 
yer ine, ıslah, yetişt ir icilerin örgüt lenmesi , pazar lama ve yem bitkileri üretimi gibi sorunların 
çözülerek sistemli ve organize bir şekilde üretim faaliyetinin yürütülmesi gerekmektedi r . Bu 
çal ışmalarda kısa vadede sonuç a l ınamaması nedeniy le konunun önemin in bi l incinde olan 
Bakanl ığ ımızca kısa, or ta ve uzun vadeli çözümler üretecek ça l ışmalar yürütülmektedir . Bu 
kapsamda , yerli hayvanlar ımız ın verimlerini yüksel tebi lmek için Suni t ohumlama 
çal ışmalar ına h ız veri lerek 2006 yıl ında 2 .210 .000 baş hayvan tohumlanmış t ı r . Ayr ıca 
Damızl ık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve Bakanl ığ ımız işbirliği ile İzmir — M e n e m e n de başlatılsın 
Döl Kontrolü Projesi devam etmektedir . 

S O R U 4-Darmzl ık sığır ihtiyacı olan iş letmeler ile Damız l ık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
yöneticileri aras ında işbirliğini sağlayıcı bir rol üs t lenmeyi düşünüyor m u s u n u z ? 
C E V A P 4 - Bakanl ığ ımız ın temel amac ı , hayvancı l ık sektörüne yatır ım yapmak isteyen veya 
yapmış olan firmaların damızlık hayvan ihtiyaçlarının ü lkemiz içerisinden damızl ık sığır 
yetiştirici bir l iklerinden temin etmeleridir . Bu konuda yat ı r ımcıdan gelen talepler 
Bakanl ığ ımızca Ülke iç inde ilgili kurumlara yönlendir i lmektedir . Ayrıca konu ile ilgili olarak 
Damızl ık Sığır yetiştiricileri Merkez Birliğinin katıldığı hayvancı l ık sektörünün bü tün kurum 
ve kuruluşlar ının kat ı l ımının sağlandığı bîr toplantı düzenlenmişt i r . 

S O R U 5-Kışhk yem ihtiyacının temin edildiği bu aylarda hayvan üret icimizin sağmal 
hayvanlar ının kes ime gönder i lmemesi ve tefecinin eline düşmemes i için, geciken süt, buzağı 
ve y e m bitkileri des tek leme ödemeler ini bir an önce ödemeyi düşünüyor m u s u n u z ? 
C E V A P 5-2007 yılı içinde Ocak, Şubat . Mart , Nisan , Mayıs , Haziran ve T e m m u z aylarında 
Bakanl ığ ımızca ö d e m e talimatı veri lerek süt üreticilerine des tekleme ödemes i yapılmışt ı r . Bu 
ödemele r kapsamında Ziraat Bankası Genel Müdür lüğüne icmallerin geliş sırasına göre 
Türk iye genel indeki süt üreticilerine toplam 161,7 milyon Y T L ödenmişt i r . 

S O R U 6-Tarımsal amaçl ı kredilerin faiz oranlar ında indirim yapmayı sağlayacak bir poli t ika 
ve ça l ı şmanız var mı? 
C E V A P 6- 2002 yı l ında °/o 59 olan tarımsal kredi faizleri, 20O6 yı l ında %\ 7 ,5 ' e indirilmiştir . 

2007 yıl ında da aynı faiz oranı geçerli l iğini sürdürmektedi r . 

Ayr ıca bazı tar ımsal yat ır ım ve işletme kredileri de % 25 — 60 arasında sübvanse edi lerek faiz 
oranları % 7— 13 aral ığına çekilmişt ir . 

Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ 

Ö n e r g e S a h i b i :Abdul lah Ö Z E R 
B u r s a Mi l le tvek i l i 

E s a s No :7 /339 

Bursa İli Sığır Yetiştiricileri Birliği; soykütüğü sistemi içinde 3 0 0 0 ; önsoykü tüğü sistemi 
içinde 25 .000 üyesi bu lunan bir yapıdır . Bu yapın ın mensuplar ı , Bakan la r Kuru lunun 2 0 0 7 -
12339 karar numaras ı ile a lmış o lduğu "kurakl ıktan etki lenen iller "kapsamına Bursa ilimizin 
al ınmayışı net icesinde oldukça zor bir sürecin içerisine girmiştir , ö te yandan üretimlerini 
devlet teşviki esas ına dayalı gerçekleşt iren bu birliğin mensuplar ı 2007 yıl ına ait hiçbir 
hayvancı l ık des teklemesi a lmamışt ı r . 
Bu kapsamda ; 

S O R U 1-Birlik üyeler inin, 2007 yıl ına ait olarak "süt teşvikleri" ve "buzağı teşvikler i" hak 
edişleri toplam 6.828.290,19 YTIVdir. Bu hak ediş ler hayvanc ı la r ımıza ne zaman ödenecekt i r? 
C E V A P 1- Süt ve buzağı teşviki ile ilgili hak edişler yapılmış olup, ödeneklerin tahsisi ile 
ödemeler gerçekleştirilecektir. 

S O R U 2-Bakanlar kuru lunun 2007-12339 Karar no'su ile "kurakl ıktan etki lenen iller" 
kapsamına Bursa i l imizin sınır komşular ı Bal ıkesir ve Eskişehir i lave edi l i rken. Bursa ilinin 
bu kapsama dahil edi lmeyişinin sebebi nedir? 
C E V A P 2-Bakan l ığ ımız tarafından F A O Agrometeorolo j ik s imulasyon yöntemi ve uydu 
görüntüsünden elde edi len vejetasyon indeksi verileri kullanılarak yapı lan çoklu regresyon 
sonucunda , bu yöntem ile kurakl ıktan en çok etki lenen 40 il tespit ed i lmiş ve Bakanlar 
Kurulu Kararı kapsamına alınmıştır . 
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17.- Bursa Milletvekili Onur Oymen'in, Bursa'mn havayolu ulaşımına ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/340) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki soru önergemin Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim. 

O W/w- ^ ^ 
OnurÖYMEN 

Bursa Milletvekili 

Türkiye'nin dördüncü en büyük şehri olan ve ikinci sanayi kenti konumunda bulunan 
Bursa'mn büyük şehirlerimizle ve dünyayla ulaşımında büyük güçlükler yaşanmaktadır. Beş 
yıl önce biten ve yaklaşık 100 milyon dolara mal olan Bursa Yenişehir havaalanından halen 
sadece haftanın birkaç günü Trabzon ve Erzurum'a sefer yapılabilmektedir. Geniş bir kargo 
kapasitesi olan bu havaalanından henüz hiçbir kargo seferi yapılamamıştır. 

1- Bursa Yenişehir havaalanının Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerimize ve 
Avrupa'nın büyük merkezlerine hava ulaşımının sağlanması için ne gibi önlemler 
alınmıştır? 

2- Eski yıllarda olduğu gibi şehrin merkezinde Yunuseli havaalanından küçük uçaklarla 
Ankara ve İstanbul'a sefer düzenlenmesi düşünülmekte midir? 

3- Hükümet yetkililerinin birkaç ay ünce vaat ettikleri gibi, Balkan kökenli 
vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Bursa'dan Sofya ve Üsküp gibi Balkan 
şehirlerine doğrudan hava seferlerinin ne zaman başlaması öngörülmektedir? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/— - ? - O Ö K^-'/'V? ^ ^ 
Konu : Bursa Milletvekili 

Sayın Onur ÖYMEN'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 18.10.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Onur ÖYMEN'in 7/340 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK : 
1) Cevap formu l 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ONUR ÖYMEN'İN 
7/340 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Türkiye'nin dördüncü en büyük şehri olan ve ikinci sanayi kenti konumunda 
bulunan Bursa'nın büyük şehirlerimizle ve dünyaya ulaşımında büyük güçlükler 
yaşanmaktadır. Beş yıl önce biten ve yaklaşık 100 milyon dolara mal olan Bursa Yenişehir 
havaalanından halen sadece haftanın birkaç günü Trabzon ve Erzurum'a sefer 
yapılabilmektedir. Geniş bir kargo kapasitesi olan bu havaalanından henüz hiçbir kargo 
seferi yapılamamıştır. 

1. Bursa Yenişehir havaalanının Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerimize ve 
Avrupa'nın büyük merkezlerine hava ulaşımının sağlanması için ne gibi önlemler 
alınmıştır? 

2. Eski yıllarda olduğu gibi şehrin merkezinde Yunuseli havaalanından küçük 
uçaklarla Ankara ve İstanbul'a sefer düzenlenmesi düşünülmekte midir? 

3. Hükümet yetkililerinin birkaç ay önce vaat ettikleri gibi, Balkan kökenli 
vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Bursa'dan Sofya ve Üsküp gibi Balkan 
şehirlerine doğrudan hava seferlerinin ne zaman başlaması öngörülmektedir? 

CEVAPLAR: 
Ülkemizde bulunan atıl hava alanlarının sivil havacılık sektörünün hizmetine 

sunulması amacıyla 2003 yılında başlatılan Bölgesel Havacılık Projesi kapsamında, 
önemli gelişmeler sağlanmış olup, THY dışında diğer özel sektör hava taşıma 
işletmelerinin de yurdun dört bir yanından yurt içi ve yurt dışı seferler yapmalarına olanak 
sağlanmıştır. Bu alanda gerekli mevzuat düzenlemesi yapılarak sektörün önü açılmıştır. 

Bu kapsamda; Bursa Yenişehir Havaalanı da sivil hava trafiği hizmetine sunulmuş 
olup, ticari hava taşıma işletmelerinin uçuş planlaması yapmaları beklenmektedir. Bir 
başka ifadeyle, herhangi bir hava taşıma işletmesi tarafından Bursa merkezli olarak yurt içi 
ve/veya yurt dışı seferler yapılması talebi alınması halinde kendilerine Bakanlığımız 
tarafından ilgili mevzuat kapsamında gerekli kolaylıklar gösterilecektir. 

Bursa-Yenişehir Hava Alanının 2000 yılında sivil hava ulaşımına açılması ile, 
Bakanlığımız ilgili kuruluşu Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
işletiminde bulunan Bursa-Yunuseli Hava Alanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 
devredilmiş olup; anılan hava alanında DHMİ Genel Müdürlüğüne ait herhangi bir 
sistem.cihaz ve tesis bulunmamaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından havacılık 
amaçlı kullanılmayan hava alanında, DHMİ Genel Müdürlüğü de yeniden teşkilat kurmayı 
planlamamaktadır. 

Uluslar arası alanda uçuş faaliyetleri, ikili veya çok taraflı anlaşmalar ile 
düzenlenmekte olup, Bursa'dan Sofya veya Üsküp'e tarifeli sefer yapılması, ancak ilgili 
ülkenin sivil havacılık teşkilatları ile yapılacak ikili havacılık anlaşmalarında bu hatlara 
yönelik olarak izinlendirme yapılmak suretiyle mümkün olabilmektedir. 

Halen her iki ülke ile yapılmış olan sivil havacılık anlaşmalarında, bu yönde bir 
düzenleme olmadığı için bahse konu hatlarda tarifeli sefer yapılması mümkün 
olamamaktadır. Ancak, ticari anlamda belirtilen hatlarda tarifeli sefer yapmak isteyen hava 
taşıma işletmelerinin olması durumunda bu husus rahatlıkla engel olmaktan 
çıkarılabilecektir. Aynı şekilde, ticari ̂ faaliyetlerin i bu hatlar için yaparak, Bakanlığımıza 
uçuş talebinde bulqtnulm&sı halinde, talep sahibine mevzuatlar çerçevesinde gerekli 
kolaylıklar gösterilecektir. 
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18.- Bursa Milletvekili Onur Öymen 'in, Bursa-İstanbul arasındaki deniz ulaşımına ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Binaii Yıldırım 'in cevabı (7/341) 

T B M M Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Ulaştırma Bakanı Sayın Binaii Yıldırım tarafından •7*^!» 
o\*r.V cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim. 

^Tçp- "fc-s/V 

Onur ÖYMEN 
Bursa Milletvekili 

Bursa ile İstanbul arasında önemli bir ulaşım vasıtası olan Yenikapı-Güzclyalı feribot 
seferlerinin kış aylarında da sürdürülmesi önem taşımaktadır. 

1- Bu seferlerin hava koşullarından mümkün olduğu kadar etkilenmemesi için Güzelyalı 

iskelesinin ününe bir mendirek yapılması öngörülmekte midir? 

2- Kış aylarında yapılacak seferlerin dönüş saatlerinin yaz aylarında olduğu gibi 19.30'da 

gerçekleşmesi, Bursa'da ve İstanbul'da günü birl ik işi olan vatandaşlarımız için büyük 

önem taşımaktadır. Sabah ve akşam saatlerinde mevcut tarifelerin sürdürülmesi için 

gerekli önlemler alınmış mıdır? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

_ _ - 9 KASIM 2ÜP 
Sayı :B.11.0 .SGB.0.10.01.610.01/-G-><i-S 
Konu :Bursa Milletvekili 

Sayın Onur Ö Y M E N ' i n 
yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: T B M M Başkanlığının 18.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Onur Ö Y M E N ' i n 7/341-687 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
1)Cevap formül 

Binalı YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ONUR ÖYMEN'İN 
7/341-687 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Bursa ile İstanbul arasında önemli bir ulaşım vasıtası olan Yenikapı-Güzelyalı 
feribot seferlerinin kış aylarında da sürdürülmesi önem taşımaktadır. 

SORULAR: 

1. Bu seferlerin hava koşullarından mümkün olduğu kadar etkilenmemesi için 
Güzelyalı iskelesinin önüne bir mendirek yapılması öngörülmekte midir? 

2. Kış aylarında yapılacak seferlerin dönüş saatlerinin yaz aylarında olduğu 
gibi 19.30'da gerçekleşmesi, Bursa'da ve İstanbul'da günü birlik işi olan 
vatandaşlarımız için büyük önem taşımaktadır. Sabah ve akşam saatlerinde mevcut 
tarifelerin sürdürülmesi için gerekli önlemler alınmış mıdır? 

CEVAPLAR: 

Bilindiği üzere Bursa-İstanbul arasında feribot seferleri, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve İstanbul Deniz Otobüsleri San.Tic A.Ş. (ÎDO) tarafından 
yürütülmektedir. 

Konu ile ilgili olarak İstanbul Deniz Otobüsleri San.Tic A.Ş. den alınan 
yazıda; 

Bursa hızlı feribot iskelesinin inşaatının kısa sürede tamamlanıp hizmete 
açılması ve Avustralya'da inşa edilen Osman Gazi-1 ve Orhan Gazi-1 hızlı 
feribotlarının Türkiye'ye gelişi sonrası, 27.04.2007 Cuma günü karşılıklı olarak 
seferlere başlandığı, 

Gemilerin, iskelelerin ve rıhtımların rüzgar ve dalga ile etkileşim halinde 
olduğu, mendireğin dalgayı kesen bir yapı olarak rüzgarı kesmek açısından etkisinin 
olmaması nedeniyle uygun olmayan hava koşullarında yolcu konforu, can ve mal 
emniyeti açısından seferlerin iptali yoluna gidildiği, bu kapsamda 2006 yılında 
Bandırma'da 34, Yalova'da 29 sefer iptali gerçekleştiği, 

Bursa (Güzelyalı)-İstanbul (Yenikapı) seferleri yaz sezonunda karşılıklı günde 
dört adet 7:30, 10:30, 14:30 ve 17:30 kış sezonunda ise karşılıklı 07:30 ve 17:30 
olarak düzenlenmekte olup tarifenin yapılmasında yolcu talep ve beklenti anketleri 
başta olmak üzere kış sezonunda erken gün batımı ve diğer feribot hatları ile uyumun 
gözönüne alındığı ifade edilmektedir. 

Ayrıca Güzelyalı iskelesine mendirek yapılması konusunda Bakanlığımız DLH 
İnşaatı Genel Müdürlüğünce yerinde incelemeler devam etmektedir. 
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19.- Bursa Milletvekili Onur Oymen'in, Bursa ilinin demiryolu bağlantısı projesine ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/342) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Ulaştırma Bakanı Sayın Binalı Yıldırım tarafından y*±\\\ 
o h r A cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim. 

Onur ÖY M ON 
Bursa Milletvekili 

Türk iye 'n in ikinci büyük sanayi kenti olan Bursa 'n ın hala ü lkemizin diğer kentleriyle 

demiryolu bağlantısı b u l u n m a m a s ı , üretim maliyeti ve vatandaşlar ımızın ihtiyacını 

o lumsuz y ö n d e e tk i lemekted i r . Seç imlerden önce Sayın Başbakan Bursa 'ya tren 

ulaşımının öncel ik le e le a l ınması vaad inde bulunmuştu . 

1- Fizibil i te etütleri ve teknik hazırlıkları bit i lmiş olan bu proje için 2008 bütçes ine gerekli 

tahsisat konu lmuş m u d u r ? 

T . C . 
U L A Ş T I R M A B A K A N L I Ğ I 

S t r a t e j i G e l i ş t i r m e B a ş k a n l ı ğ ı 

Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/~2-O'->A 
Konu : Bursa Milletvekili 

Sayın Onur Ö Y M l ı N ' i n 
yazılı soru önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T B M M Başkanlığının 18.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Onur ÖYMEN' in 7/342 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 

E K : 
1) Cevap formu 
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B U R S A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N O N U R Ö Y M E N ' İ N 
7/342 E S A S SAYILI YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ VE C E V A B I 

Türkiye'nin ikinci büyük sanayi kenti olan Bursa 'n ın hala ülkemizin diğer 
kentleriyle demiryolu bağlantısı bulunmaması , üretim maliyeti ve vatandaşlarımızın 
ihtiyacını o lumsuz yönde etkilemektedir. Seçimlerden önce Sayın Başbakan Bursa 'ya 
tren ulaşımının öncelikle ele alınması vaadinde bulunmuştu. 

1. Fizibilite etütleri ve teknik hazırlıkları bitirilmiş olan bu proje için 2008 
bütçesine gerekli tahsisat konulmuş mudur? 

CEVAPLAR: 

Bandırma-Bursa-Ayazma Demiryolu hattının fizibilite etüdü 1981 yılında, 
uygulama projeleri ise 2002 yılında yapılmıştır. 

Sözkonusu projeye ait fizibilite etüdünün yeniden yapılması ve Avrupa 
standartlarına göre uygulama projelerinin revize edilmesi için Bakanlığımız 
Demiryolları , Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Yatırım 
Programının Ulaşt ı rma Demiryolu sektörü bölümüne 2O07E010080 no.lu "Muhtelif 
Fizibilite Etüd ve Etüd Projeler" projesi kapsamına dahil edilerek, 31.08.2007 
tarihinde ihalesi yapılmış olup; 2007 yılı Kasım ayı içersinde işin sözleşmesi 
imzalanarak işe başlanılacaktır. 

Bahse konu 2007E010080 proje no.lu "Muhtel i f Fizibilite Etüd ve Etüd 
Projeler" projesi için 2007 yılında 2.220.000. Y T L , 2008 yılında ise 2.150.000. YTL 
ödenek tahsis edilmiştir. \ v 

20.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici 'nin, Gaziantep Havalimanına kargo terminali kurulup ku
rulmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/343) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorular ımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırı lmasını saygılarımla arz eder im. Cl. <C. ücO/j 

Ak/f EKİCİ 
GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ 

Güneydoğu Anado lu 'nun ve GAP Bölgesi'nin en büyük t icaret hacmin i 
gerçekleşt i ren ve daha da fazlasını potansiyel o larak bünyesinde bu lunduran 
Gaziantep için ka ra , hava ve demi ryo lu loj ist iği büyük ö n e m arz e tmek ted i r . 
Türk iye 'n in altıncı büyük kent i o lan ve körfez ü lke le r i , başta o lmak üzere 
dünyanın 120 ülkesine yıllık 3 m iya r dolar ihracat yapan ve yı lda 12 tane iht isas 
fuarına ev sahipl iğ i yapan Gaziantep için Hava Kargo İ nd i rme Terminal i çok 
büyük öneme sahip t i r . Bu bağ lamda Gaziantep Hava Limanı 'na kargo te rm ina l i 
kurulmasının Gaz iantep ve ü lke ihracatına ivme kazandıracağını inanıyorum 

Bu bağ lamda; 

1 - Uluslararası Haval imanı s ta tüsüne sahip Gaziantep Haval imanı 'na kargo 
terminali bugüne kadar neden kurulmadı? Bakanlık olarak kargo te rm ina l i 
kurulması yönünde bir çalışma yapı lmakta mıdır? Kurulacaksa ne zaman 
h izmete geçebi lecek? 

2 - Gaziantep havaalanında tad i la t yapılacağı yönünde duyum la r a lmak tay ım . 
Gaziantep havaa lanı yeni yapı ldı . Yeni yapılan bir binada tadi la t yapı lacak 
mı? Yeni yapı lmış b i r havaalanının sürekl i tadi lat görmesin in sebebi sizce 
nedir? 

3 - Gaziantep havaa lanında yapı lan bu çalışmalar Bakanlığınızca tak ip 
ed i lmekte in id i r? 
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T.C. 
ULAŞTİRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.1I.0.SGB.0.10.01.610.01/- 0.O& 
Konu :Gaziantep Milletvekili 

Sayın Akif EKÎCt'nirı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 18.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Akif EKİCÎ'nin 7/343 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
1) Cevap formu < 

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYİN AKİF EKİCİ'NİN 
7/343 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORULAR: 

Güneydoğu Anadolu'nun ve GAP Bölgesi'nin en büyük ticaret hacmini 
gerçekleştiren ve daha da fazlasını potansiyel olarak bünyesinde bulunduran Gaziantep 
için kara, hava ve demiryolu lojistiği büyük önem arz etmektedir. Türkiye'nin altıncı 
büyük kenti olan ve körfez ülkeleri, başta olmak üzere dünyanın 120 ülkesine yıllık 3 
miyar dolar ihracat yapan ve yılda 12 tane ihtisas fuarına ev sahipliği yapan Gaziantep 
için Hava Kargo İndirme Terminali çok büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda Gaziantep 
Hava Limanı'na kargo terminali kurulmasının Gaziantep ve ülke ihracatına ivme 
kazandıracağını inanıyorum 

Bu bağlamda; 

1 .Uluslararası Havalimanı statüsüne sahip Gaziantep Havalimanı'na kargo 
terminali bugüne kadar neden kurulmadı? Bakanlık olarak kargo terminali kurulması 
yönünde bir çalışma yapılmakta mıdır? Kurulacaksa ne zaman hizmete geçebilecek? 

2.Gaziantep havaalanında tadilat yapılacağı yönünde duyumlar almaktayım. 
Gaziantep havaalanı yeni yapıldı. Yeni yapılan bir binada tadilat yapılacak mı? Yeni 
yapılmış bir havaalanının sürekli tadilat görmesinin sebebi sizce nedir? 

3.Gaziantep havaalanında yapılan bu çalışmalar Bakanlığınızca takip edilmekte 
midir? 

-9 KASfM aR* 
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CEVAPLAR: 

Bakanlığımız ilgili kuruluşu Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü (DHMİ) tarafından işletilmekte olan hava alanlarında, kargo terminali 
işletmeciliği, THY, PTT yada Samsun-Çarşamba Hava Alanında olduğu gibi özel sektör 
aracılığıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede; eski terminal binasının bir kısmı, PTT Genel 
Müdürlüğüne kargo amaçlı olarak tahsis edilmiş olup; yanı sıra 14 Kasım 2007 
tarihinde yapılacak ihale ile de kargo terminali amaçlı olarak özel sektöre arazi tahsisi 
yapılacaktır. 

Gaziantep Hava Limanı kapsamında yapılacak olan onarım, yeni yapılan terminal 
binasında değil; tadilatı geçen sene tamamlanarak hizmete verilen ana pistte 
gerçekleştirilecektir. Söz konusu pistte, bir takım deformasyonlar oluşması nedeniyle; 
pisti onaran müteahhidin sorumluluğunda 6 hafta sürecek bir onarım yapılacaktır. Bu 
süre zarfında emergency pist standartlarında inşa edilen paralel taksi yolu, pist olarak 
kullanılacağından hava limanının kapatılması söz konusu değildir. 

DHMİ Genel Müdürlüğü işletiminde bulunan Gaziantep ..Hava Limanında 
yapılan tadilat çalışmaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. 

21.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'in, Bodrum 'dahi Torba kavşağı projesinin tamamlanmama
sına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'in cevabı (7/349) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.20.09.2007 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba kavşağı adı verilen halk arasında 'ölüm kavşağı' 
olarak adlandırılan yolda; Bodrum Belediye Başkanı Sn. Mazlum AĞAN ve bölge halkının 
tüm girişimlerine rağmen kazaları önleyecek tedbirler alınmamıştır. İddialara göre 
karayollarının köprülü kavşak yapılması için çalışmalarını tamamladığı ancak Anıtlar Kurulu 
'nun kavşağa 200 metre mesafede sarnıç bulunduğundan bu girişime onay vermediği ifade 
edilmiştir. Hemen her gün bir kazanın yaşandığı kavşakta gereken önlemlerin acilen alınması 
gerekmektedir. 

1- Torba Kavşağı 'nda karayolları kazaları önleyici çalışmalar yapmış mıdır? Şayet 
herhangi bir çalışma yapılmamışsa daha kaç kişinin ölmesi bekleniyor? 

2- Anıtlar Kurulu'nun köprülü kavşağa onay vermediği doğru mudur? Kurul, hangi 
gerekçeyle onay vermemiştir? 

3- Su Sarnıcının da korunduğu alternatif bir projeyle kazaların önlenmesi mümkün değil 
midir? 

4- Torba Kavşağı'na köprülü kavşak ve sinyalizasyon sisteminin yapılması için bir 
girişiminiz olacak mıdır? Çalışmalar ne kadar zamanda tamamlanacaktır? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

9 Kasım 2007 
Sayı :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/ -2C>£ 2 
Konu :Muğla Milletvekili 

Sayın Ali ARSLAN'ın 
yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığının 18.10.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN'ın 7/349-634 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

EK: 
1) Cevap formu < 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALI ARSLAN'IN 
7/349-634 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba kavşağı adı verilen halk arasında 'ölüm 
kavşağı* olarak adlandırılan yolda; Bodrum Belediye Başkanı Sn. Mazlum AĞAN ve 
bölge halkının tüm girişimlerine rağmen kazaları önleyecek tedbirler alınmamıştır. 
İddialara göre karayollarının köprülü kavşak yapılması için çalışmalarını 
tamamladığı ancak Anıtlar Kurulu'nun kavşağa 200 metre mesafede sarnıç 
bulunduğundan bu girişime onay vermediği ifade edilmiştir. Hemen her gün bir 
kazanın yaşandığı kavşakta gereken önlemlerin acilen alınması gerekmektedir. 

SORULAR: 

1. Torba Kavşağı'nda karayolları kazaları önleyici çalışmalar yapmış mıdır? 
Şayet herhangi bir çalışma yapılmamışsa daha kaç kişinin ölmesi bekleniyor? 
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2. Anıtlar Kurulu'nun köprülü kavşağa onay vermediği doğru mudur? Kurul, 
hangi gerekçeyle onay vermemiştir? 

3. Su Sarnıcının da korunduğu alternatif bir projeyle kazaların önlenmesi 
mümkün değil midir? 

4. Torba Kavşağı'na köprülü kavşak ve sinyalizasyon sisteminin yapılması için 
bir girişiminiz olacak mıdır? Çalışmalar ne kadar zamanda tamamlanacaktır? 

CEVAPLAR: 

Karayolları yol ağında bulunan Milas-Bodrum-Turgutreis Devlet yolu, Torba 
ayrımında yer alan Torba Kavşağı farklı seviyeli köprülü kavşak olarak 
projelendirilmiş ve 22.06.1998 tarihinde İzmir 2 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu'na başvurulmuştur. Söz konusu kurul 15.07.1998 tarih ve 7926 nolu 
kararı ile kavşak alanı içerisinde kalan tescilli sarnıcın korunmasına yönelik alternatif 
proje talep etmiş olup, Karayolları Genel Müdürlüğü söz konusu karara uygun olarak 
alternatif proje yaparak tekrar başvuruda bulunmuştur. Bu şekilde izin süreci devam 
ederken, kavşak alanı Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü'nün görev alanı içerisine alınmıştır. 

Bu durum üzerine Torba Kavşağının farklı seviyeli olarak yapılması için 
karayolları Genel Müdürlüğünce 05.03.2002 tarihinde Muğla Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur. 

Ancak, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünce de 29.03.2002 tarih ve 1249 sayılı toplantısında önerilen köprülü 
kavşak projesinin yapılmasının uygun olmadığı kararı verilmiştir. 

Bu karar üzerine Torba ayrımına hemzemin dönel kavşak yapılarak, trafik 
akışını düzenlenmiş olup, trafik güvenliğini artırmak ̂ amacıyla gerekli yatay ve düşey 
işaretlemeler yapılmış ve sinyal verici (flaşör) konulrhuştur. 

22.-Amasya Milletvekili Hüseyin Unsal'in, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/378) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati 

Yazıcı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Hüseyin Unsal 
Amasya Milletvekili 
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1. 2003-2007 yılları arasında yıllar ve sunulan hizmetler (yardım türleri) itibariyle 

hangi il ve ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına kaç yurttaş 

yardım almak üzere başvurmuş, bu yurttaşlarımızın kaçına yardımda 

bulunulmuştur? 

2. 2003-2007 yılları arasında; yıllar ve sunulan hizmetler (yardım türleri) itibariyle 

hangi il ve ilçede ne tutarda ayni ve nakdi yardım dağıtılmıştır? Bu 

yardımlardan sunulan hizmetler ve yıllar itibariyle hangi il ve ilçede kaç aile ya 

da fert yararlanmıştır? 

3. 2 Mart 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/11622 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararında 2007 yılında fakir ailelere yapılacak kömür yardımı bedelinin 

2008 yılı bütçesine konulacak ödenekle karşılanması öngörülmüş ve 2007 

harcamaları ilgili kuruluşlara Hazine tarafından verilen avansla karşılanmıştır. 

2007 yılında dağıtılan yardımların yardım türleri ve aylar itibariyle tutarı nedir? 

2007 yılı içinde yapılan yardımlar içinde kömür yardımında olduğu gibi 2008 

bütçesinden avans olarak karşılanan yardımlar var mı? Eğer var ise, hangi 

yardım türleri için ne tutarda avans kullanılmıştır? 

4. 2003-2007 yılları arasında; yıllar, il ve ilçeler itibariyle sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma vakıflarında istihdam edilen personel sayısı nedir? 

5. 2003-2007 yılları arasında, yıllar itibariyle hangi il ve ilçedeki sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma vakfında hangi kamu kurumları tarafından denetim 

yapılmıştır? Bu denetimlerin sonucunda herhangi bir soruşturma açılmış 

mıdır? Eğer açıldı ise, hangi il ve ilçedeki hangi işlemler için soruşturma 

açılmış ve bu soruşturmaların sonuçları ne olmuştur? 

6. 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun 3. maddesinde vakıfların harcamalarını, iş ve 

işlemlerini araştırmak ve incelemek, izlemek ve denetlemek Genel Müdürlüğün 

görevleri arasında sayılmıştır. Genel Müdürlük belirtilen madde hükmü 

uyarınca yıllar itibariyle hangi faaliyetlerde bulunmuş ve bu faaliyetlerin 

sonucunda hangi vakıflar hakkında hangi işlemleri yapmıştır? 

7. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının denetimi konusunda değişik 

kamu otoritelerine dağılmış bulunan uygunluk ve yerindelik konularındaki 

denetim yetkisinin yolsuzlukların ve siyasi istismarların önüne geçilmesi 

amacıyla daha etkin kılınmasına ilişkin bir çalışma yürütülmekte midir? Eğer 

yürütülmekte ise, bu çalışmanın içeriği ve sonuçları nelerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
P.3/.U./2007 

SAYI : B.02.0.002 — ^ \ o 3 
KONU : Soru Önergesi 7/378 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MtLl .ET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türk iye B ü y ü k Millet Meclis i Başkanl ığ ın ın , 23 .10 .2007 tarih ve B.Ol.O.GNS.O. 
10.00.02-815 sayılı yazısı , 

b) Sosyal Y a r d ı m l a ş m a ve Dayanı şma Ocnel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n , OS.l 1.2007 tarih ve 
B.02.1 .SYI>.0.65/48/35793 sayılı yazısı . 

A m a s y a Mil letveki l i Sayın Hüseyin Ü N S A L ' ı n , Bakanl ığ ıma tevcih ettiği 7/378 
sayılı yazılı soru önerges i cevabı haz ır lanarak ekte gönderi lmişt ir . 

Bilgilerinizi v e gereğini arz eder im. 

<^-AAA—«— 
^ - ' H a y a t ı ^ / i Z I C I Devlet Bakanı ve 

Ek: ilgi (b)yazı ve ekleri Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdür lüğü 
(Strate j i Gel işt i rme Müdür lüğü) 

Sayı: Fi.02.1.SYD.0.65/ 92> ' 05 /11 /2007 
Konu: Soru Önergesi 7/378 

OKVI l-T HAKANLIĞI VH BARBAKAN YARDİMCİ I .1C.TNA 
(Sayın Hayali YAZICI) 

İLGf: 26 .10 .2007 gün ve B.02.0 .002- 325 sayılı yazınız; 

İ lgi yazınızda yer alan TBMM Başkanlığının 23 .10 .2007 gün ve 
B .01 .GNS.0 .10 .00 .02-815 sayılı yazısı ekindeki Amasya Mil letveki l i Sayın 
Hüseyin ÜNSAL'ın tevcih et t iğ i 7 /378 sayılı soru önergesine ver i len cevap ekte 
sunu lmuş tu r . 

Bi lgi lerinize arz eder im. ,~. 

U*., ^ c - -
Mevlüt BÎL İCİ 
Genel Müdür 

EKLER: 
Ek-l Cevaplar 
Ek- 2 Tablo 
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AMASYA MİU.r .TVKKİU 11ÜSI-YİN ('NSA1/1N SORU ÖNI'KOİ'SİNİ-: Vl-RİI.I-N 
CfvVAPI.AR 

(Vvnp: 1 SI il 850 İlçedeki toplam 931 SYl) Vakiının yardım faaliyetleri, vakıfların 
göndermiş okluğu aylık yardım faaliyet raporlarının bilgisayar ortamında kaydedilmesi 
sureliyle izlenmektedir. SYl) Vakıflarının 2003 2007 Yılları faaliyet Raporları sonuçları ekli 
tablolarda yer almakladır. 
faaliyet Raporları sonuçlarına göre bir kişinin birden fazla konudaki yardımdan yararlanması 
mümkün olduğundan, tabloda belirtilen kişi .sayıları yapılan yardımların sayısı olarak 
değerlendirilmelidir. 

Cevap: 2 2003 2007 yılları arasında, yıllar itibariyle SYl) Vakıllan tarafından yapılan 
yardımları türlerini, yardım tutarlarını ve kişi sayılarını gösteren tablolar ekledir. 

Cevap: 3-200S bütçesinden avans olarak karşılanan bir yardım kalemi 
bulunmamakladır. 

Cevsıp: 4 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında İş Kanunu hükümleri 
V'eı\vvesiııde. personel istihdam edilmekledir. 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıllarmdaıı alman personel bilgilerine göre bu 
vakıflarda lophım 4101 kişinin görev yaptığı anlaşılmakladır. 

Ccviip: 5 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının denetimi idari yönden İçişleri 
Hakanlığı, mali yönden de Vakıflar (îcncl Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

Ccvııp: 6 - SYD Vakıflarının faaliyetleri, iş ve işlemleri gerekli görülen hallerde SYDGM 
tarafından yerinde incelenmekte ve izlenmektedir. Bu kapsamda Genci Müdürlüğün 
kuruluşunu müteakip 111 inceleme izleme faaliydi gerçekleştirilmiş olup. teshil edilen 
aksaklıklar ve eksiklikler konusunda ilgili SYD Vakıflarından gerekli tedbirlerin alınması 
islenmekledir. 

Cevap: 7 - Bu konuda ki faaliyetler: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Müfettişleri ve SYl Ki Müdürlüğünün uzman personeli tarafından elkin bir şekilde 
smdıirulnıcklrdiı. 
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SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ 2003-2004-2005 DÖNEMİ YARDIM FAALİYET RAPORU 

VARDIM T İ R Î 

Vi}«k Yardi!"!ar: 

(ii\ccck Yjrdmılan 

Vakacak Yardımlar; 

Barınma 'hıiyıa Yardımlar: 

Aiel Yardımları 

ÜEİ'.inı Ya:dınılan 

Yajima!: İdilim Yardımlar; 

Saihk Yardımları 

Özürlülere Yardımlar 

Proje Destekleri 

Geçimini Fcrnın F.üici Yardımlar 

!Jir!)ol'a\a Mahsus Yardımlar 

Periydik Yardımlar 

Diğer Yardımlar 

GENEL TOPLAM 

2003 
kKİ Tl T . II 

İ\\ ISI 

:.t4- ^~ 

İ75.5"9 

H l. \K 

iVi l j 

" i7 - ' . i ! -

2.!:025" 

->..S4ft i'.KO.Sü' 

13025 

16 " 5 

>.\;.(>r 
1. "64.498 

1. -45.550 

Ç.3JS 

5.152 

:s,S76 

74.5İ4 

:.;s.vfei 

6^ 06! 

212.4-9 

10.076.775 

3 İ 5 1 . N 2 

ımm 
2-.537.J2: 

45.t94.896 

2l.vlV-.2u7 

965.933 

2.52;.S05 

16.71-1.217 

6.564.(.7S 

32.349.061 

5.! 2!.li3) 

12.456.184 

423.085.537 

NAKDİ 

KİŞİ UTAR 

ŞAHSI ! (YTI.l 

440.5-2İ 22.71i 5544 

15.0:2! 419.224 

•İS..Vİ1İ 2.4Üy.54i 

21.5551 3.355.502 

5.910 2.149.504 

M İ 3 I 3(L5S!.l?b 

14.275 

242.959 

447.992 

20.568,536 

12.6-0 945.550 

9'W 491.079 

19414 14.207AS5 

7İ.277 8.6^5.972 

491246 40.5~0.M2 

91.*? S.02~ 7?Sfc 

118.574 6.264.408 

2.275.957 •16L8Dİ522 

2004 
AYNİ 

KİŞİ ! T H v R 

SAYI.SI ; ıvrı.) 
\.WMy 3:.6Ş5>eî 

186715; 5.520.855 

654.917 14.li25.5l.i7 

8.105Î 2.268.261 

8.252; 366.255 

885.93"! Ü.4165M) 

İ59.S95 2.094.498 

1.51(^95 IU.779.681 

17395 1.4115.727 

5.534 3.256.9-5 

82.323 20.3-17590 

4.724 |.b5;..SSS 

" - • 

."3.1)81 8^5'! 225 

4.968.616 216.387.657 

TOPLAM 

KİŞİ UTAR 

SAYISI IYT1.) 

1-25.3971 -.400.-13 

201 n85 

"5.287 

21;.'J60 

14.162 

1.491258 

154.170 

;.759.j54 

50.065 

6.553 

101.737 

7Û.C8! 

491.24» 

91983 

491455 

7.244İ73 

-.946.U"*' 

IfıAVi.̂ -S 

5.603.564 

2.515 559 

4i.997.697 

2.542.49Ü 

12-5.34S267 

2.352.U76 

3.728.024 

54.555.475 

!0,"29.060 

40..VÜ.112 

8.027.786 

14.844.650 

378.191.179 

NAKDİ 

KİŞİ J Tl'TVR 

SAMSI ! OTU 

608.855i 5:-.959.859 

27905ı ^5.395 

94.595; 5.049.-41) 

22.967İ :.û%746 

6749 1.777.722 

858792 

i 0.824 

62.650 

14.225 

13.453 

5S.7S1 

!3627l 

77g.ll0 

120 264 

54-7«j.s65 

508.579 

S.427.2"ö 

1.425.520 

665.955 

25.055.458 

!6."29 7liO 

77.4SS.0SS 

i 1.566468 

I3II.S55 10.577.412 

2.925.770 258.401.291 

20(15 
AYNİ —r 

17:;..|^İ -4.299.704 

lr.7447: 5.556.019 

9H8.fti.i5 55.:ı55.(l41 

v.509 5.155.120 

5548 1.087005 

•-2.541İ 

59.301 

2 2 n 

'•6.2" 

15.159 6"9 

$62.580 

24.255.718 

2.03:l.W6 

7.326 4.423.916 

89.881i 40.953.009 

7844! 1.881.544 

! 
?5(j.5"6i 9.1S6.9Ş? 

4.503.673 J 76.490-562 

TOI'IAM 

KİSİ 

SAYİSİ 

2.5.İ2.M! 

'95-50 

1.095.; "8 

52.4_ö 

1029" 

780:732 

50.125 

274 "21 

50.502 

211.779 

!2S.6i)2 

144.515 

-8.110 

120264 

487211 

7.429.443 

TIT.\R 
i YTI.ı 

75.259545 

4.."!.4|5 

5'5.68245(i 

İU.249.S66 

2.864727 

69.fc59.54i 

1.370.958 

32.685.99: 

3A55.906 

5.D92 S7I 

66.008.487 

18.611.052 

"7.488.088 

11.3fi6.-6.il 

!9.-fu.595 

434.891.852 

NO I : kişi Sa} ısı Sütunlarında > er alan değerler o döneni içinde sapılan toplam yardım sayısını eeslcri'ickiolir. 

http://45.t94.896
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http://40.5~0.M2
http://4i.997.697
http://9H8.fti.i5
http://69.fc59.54i
http://3fi6.-6.il


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ 2003-2004-2005 DÖNEMİ YARDIM FAALİYET RAPORU | 
i 

VARDIM TL Rf 

YiveckYardinnüi 

(üvccek Yaranılan 

Yak.!C:ik Yardımları 

Barınma ihüvıe: Yardımları 

Alet Yardımları 

LÛiıim Yardımları 

Taşımalı liftim Yardımları 

Sağlık Yardımları 

Önlülere Yardımlar 

Ortopedik Yardımlar 

Proje Destekleri 

Üc.llillıli îcllıln İ.UICİ 'l didinildi 

Bir Delava Mahsus Yardımlar 

l'erivodik Yardımlar 

Diğer Yardımlar 

GENEL TOPLAM 

20(13 

KİŞİ IHAR 

SAYİSİ (Yıl,! 

: ,::-<: r . ::..!>.;.; 

i 75.^9 2-M2.557 

:>.>i.;, l / iMSi'ı 

I3.-J25 5.85İ.5-! 

16.77' 2.S7S.90S 

85.\9ı)7 23.53"!:2 

\~(üm 45.694.896 

i.445.550 213.233.207 

0.38? 9Ö".93" 

5.132 2.521.803 

28.876 

24.Sİ4 

2.28576! 

69 Û6! 

212.479 

10.076.775 

16.714.21 T 

6.564.67? 

32.7J9.W1 

5.121.020 

12 456.184 

423.085537 

2004 
NAKDİ i \VM TOPIAM 

KİŞİ UTAR KİŞİ i İT i AR i KİŞİ İTİ AR 

SAYISI (YILI SVYISİ (YTİ.) SAYISI (YIT.ı 

-0.552 22."!-.S--; i .084.(45 32.6tf.4h'-;; i.525."3£-;~ v . - ^ 3 ! -

ı5.0~2 4i<).224 i>ft.7i3 3.5M":"; 20İ7S5 .-.'«6.117') 

ü&.vl) 2.40O.541 65J.Vİ" İ4.y23.5il7 ~~3.2NT 

: 1.555 

5.«IÛ 

r-i 1.30 i 

14.275 

2-12.959 

i 2.070 

999 

19.414 

7 i. 277 

411246 

91,983 

I18.3~4 

2.275.957 

3.355.30: 8.105 2.2i8.2bi| 29.660 

2. i 49.304 

30.5Sİ 158 

447.99: 

20.568İ86 

943.550 

491.079 

14.20~.SS5 

S.675.9": 

4Ü.57U.II2 

S.02"S« 

8.252 

885.95" 

159,895 

I.5I6.S95 

17395 

396.255! 14.16: 

Ü.416.5Mİİ İ.49".2-S 

16.430.048 

5.605.^4 

2.'l.v59 

4 1 . « 7 ^ * 

2.094.49H 154.170 2,^2.490 

;14.'1.6SI 1759.854 ;55.348.2&7 

1.408.72" 30.065 2.552.1)75 

5.554 3.256.945 

82.325 

4.72-

20.547İ90 

i.<»55.ûS8 

6.555 5.728.024 

101."3" 34.555.475 

76.00 i İ0.529.Ü60 

i -9I.2-İ& 

91.953 

40.51.).: 12 

Ş.02"/8o 

6.264.40S 573.08 ij .\5S0.225 491455! !4.Ş44.{,3U 

I6Ü03İ22 4.968.616 216387.657 7.244573 378.191.179 

2005 
NAKDİ AYNİ TOPUM 

KİŞİ I H A R . , , , . . , . . . , HTAR ; KİNİ . UTAR 
SAYISI (VTl.) i K M V U U ı V i ü [ SAYİSİ ; 'YTI.ı 

r,03.853 5SU59.SV..; ; .743.148 3-̂ .2^9.̂ 04' 2.552.0i!ii 75.259543 

27.905 815.395 tb7".--7 3.556.Üİ1.' :^."350; 4371413 

94.593 

22.967 

6."49 

858792 

10.824 

-ıpı; . i ı , 908.605 55.633.U41 1.005.198; .3,8.̂ 2.480 

•.fı9'j"46 9.50° 5.153.12! 524761 10.249866 

17-7.-22 3.54S I.0S7.005 10.297 2,S64.7Z7 

544:9,8(1" 942.540 I5.i59.6'9 

50S.579 59.501 862.580 

62.650 8.427.27!, 212.ÜT1 24.258718 

14.225 

1.3.455 

587SI 

156.771 

778. i 10 

I20.2W 

150.83.5 

2.925.770 

1.425.320 16.27" 2.030.646 

(»65.955 7.326 4.428.916 

25.055.47i 89.881 40.955.009 

16.729.7Q9 7.S44 ;.SS!.344 

"7.48SM 

1 i 5!»().4tÂ ' 

I.Slli.132 69.659.544 

50.125 l."0.95S 

274.-21 32.o85.994 

30.502 3v45.v>66 

20779 5ı»2,vi 

İ2S.662 öt .008.48" 

:44.(,i5 18.0:;.05: 

"78.1 İÛ 7-.4SS.0S8 

;:ii.:(>4 n . . - ^ 

İ05".4|2 556.576J 9.IS6.985 -Ş"2ii 19.7W.395 

258.401.291 4.503.673 176.490.562 7.429.443 434.891^52 

NOT: Kişi Sa> ısı Sıiiunlarındayr alan değerler o dönem içinde yapılan toplam yırdım siyamı göstermekledir. 

http://32.7J9.W1
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http://14.20~.SS5
file:///5S0.225
http://16.729.7Q9
http://32.o85.994
http://19.7W.395
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23.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in, Habur Sınır Kapısında bazı nakliye araçlarına ay
rımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nın 
cevabı (7/380) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Bazı basın organlarında yer alan haberlere göre Habur Gümrük kapısında bazı firmalar 
için ayınmcı uygulamalar yapıldığı iddiaları yer almıştır. Gümrüklerden sorumlu Devlet 
Bakanı Sayın Hayati YAZICI'nın aşağıdaki sorulara yazılı cevap vermesine müsaadelerinizi 
arz ederim. A 

J U — - ) 
'-- Mehmet ŞANDIR 

MHP Mersin Milletvekili 

1. Habur'dan Irak'a gıda ve ihtiyaç maddesi taşıyan nakliye araçları, kapıdan geçiş için 
en az bir hafta beklerken, bazı firmalara ait araçların beklemeden geçtiği iddiası doğru 
mudur? 

2. ABD Ankara Büyükelçiliğinin bazı firmaların araçları için kolaylık gösterilmesi 
yönünde hükümete muhtıra verdiği iddia edilmektedir. Bu muhtıra doğru mudur? 
Ayrımcı uygulamalar bu muhtıra gereği midir? 

3. Ayrımcılık yapılan firmalar hangi ilimize aittir? Adı geçen firmaların o ilin 
milletvekili olan bir bakanla ilişkili olduğu ve ilgili firmalarla bakan arasında parasal 
bir ilişki olabileceği iddia edilmektedir. Doğru ise, bu konuda herhangi bir soruşturma 
yapılmakta mıdır? 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
<Q2>/.I L/2007 

SAYI : B.02.0.002 - 3 " 2 > - 3 
KONU : Soru Önergesi 7/380 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECL İS İ BAŞKANLIĞINA 

İLC İ : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 23.10.2007 tarih ve B.0I.0.GNS.0. 
10.00.02-815 sayılı yazısı, 

b) Gümrük Müsteşarlığının, 05.11.2007 tarih ve B.02.1.CÜM.0.06.00.01.1/10-
21/31275 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Mehmet ŞANDlR' ın , Bakanlığıma tevcih ettiği 7/380 
sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

^-J HayıOiVAZJCI f" 
t . , . Devlet Bakanı ve 

Ek: l igi (O) yaZl Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

(•iimrük Müsteşarlığı 

05.11.2007 

Sayı : B.02.1 .(U"JM.0.06.()O.OI .1/10 21-031275 

Konu : 7/380 Sayılı Soru Önergesi 

»KVLET BAKANLIĞI VK BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YA/K I) 

İ lgi: 26.10.2007 tarihli ve B.02.0.002-327 sayılı ya/ıhın. 

İlgide kayıtlı yazı eki. Mersin Milletvekil i Sayın Mehmet ŞANDIK taralından yöncltilı-i. 
7/3X0 sayılı yazılı soru önergesinde yer verilen hususlara ilişkin cevaplar aşağıda belirtil inişin 

1) llabur'ılan Irak'a giden ve ihtiyaç maddesi taşıyan nakliye araçları kapıdan geçiş i ç i : 
en az bir halta beklerken bazı firma araçlarının beklemeden geçtiği iddiası fiili durum:! 
uymamaktadır. Zira son günlerde olduğu gibi hiç kuyruk olmadığı, bazı günlerde ise kuyruklar 
oluştuğu doğrudur. 

Ancak gümrük idaresinin sorumluluğu, araçların gümrük sahasına girmesi ve işlemlerinin 
tamamlanarak çıkması ile ilgilidir, (iümriik sahasına gelinceye kadar kuyruk oluşması ve buna 
ilişkin sevk ve idare, gümrük idaresinin görev akınına girmemekledir. 

Halen Mahur Sınır Kapısı'ndan günde toplam 2000 ile 2500 arasında araç giriş ve çıkı.,. 
yapmaktadır. 

2) /,anıan zaman Mahur Sınır Kapısfndan giriş ve çıkışı sö/ konusu olan eşya için ')>.:• 
l'ieaıvl Müsteşarlığından gıda maddelerinin sevkıyatı ile i lgil i talepler gelebilmekledir \\u 
talepler doğrultusunda ilgil i taşra birimine talimat verilmektedir. 

Ancak, gümrük idaresince kullanılan inisiyatif, araçların sahaya girmesinden sonra 
başladığından ve sahaya giriş yapan bir aracın özel durumu bulunmaması halinde bir saalieu i->.<> 
bir süre içerisinde tamamlanarak çıkış yapması sağlandığından, belirtilen şekilde ayrıcalıklı hır 
işlem yapılması lülen mümkün değildir. 

Diğer yandan, konu ile ilgili olarak Al i l ) Büyükelçiliğinden Müsteşarlığımıza ınlikai 
eden herhangi bir muhtıra bulunmamakladır. 

3) Müsteşarlığımızca, resen herhangi bir firma için hızlı işlem yapılması yönünde 
herhangi bir talimat verilmesi söz konusu olmadığı, dolayısıyla bir aynine lık btılunmndığııuinn. 
bildirilecek bir husus bulunmamakladır. 

Bilgilerine arz ederim. 

M. l-'.ıniıı /./Yİ-JAkSI/ 
Mü/teşjr 

- 6 7 3 -
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24.-Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay 'in, Kuzey Afrika ülkelerinden ham zeytin ithali ile il
gili iddialara (7/381), 

- istanbul Milletvekili Hasan Macit'in, dahilde işleme belgesi verilen firmalara (7/382), 
- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, Çin 'den ithal edilen oyuncakların deneti

mine (7/383), 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen 'in cevabı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Anayasanın 98. ve T.B.M.M. İçtüzüğünün 99. maddeleri 
uyarınca Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN tarafından yazılı olarak yanıtjanmasını arz 
ederim. 

Av. M. Fatih ATAY 
Aydın Milletvekili 

Bilindiği gibi Ege Bölgemiz zeytin üretiminde ülkemizin önde gelen bölgelerinden 
birisidir. Fakat son günlerde aldığımız bazı duyumlar üreticilerimizi tedirgin etmektedir. 
Aydın Ziraat Odası Başkanlığımızın bildirdiğine göre, ülkemiz fabrikalarında işlenmek üzere 
Kuzey Afrika ülkelerinden ham zeytin ürünü ithal edildiği ve işlendikten sonra, "Türk 
Zeytinyağı" adı altında Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere ihraç edileceği yönünde 
duyumları olduğudur. Bu durumun ülke zeytinyağı sektörünün gelişmesini olumsuz 
etkileyeceği ve iç fiyat hareketlerini üretici aleyhine etkileyeceği kaçınılmazdır. 

Ayrıca ilimiz ve bölgemiz açısından ikinci önemli sorun ise ülkemizde yaşanan 
kuraklıktır. Çünkü ilimizde vakıflara ait zeytinlikleri 10 yıllığına kiralayan çiftçilerimiz 
kuraklık nedeniyle uğramış oldukları ürün zararlarından dolayı, kiralama sözleşmesi gereği 
her yıl ödemeleri gereken taksitlerini ödeyememe gibi bir durumla karşı karşıyadırlar. Ayrıca 
bu durum sadece zeytin üretimi açısından değil, incir, mısır, kestane ve pamuk gibi diğer 
tarım ürünü üreticilerini ve dolayısıyla da ülkemiz ihracatını olumsuz etkilemektedir. 

SORULAR: 

1- Kuzey Afrika ülkelerinden ham zeytin ürünü ithal edildiği doğru mudur? Doğru ise 
bu durumun ülkemizdeki zeytin ve zeytin ürünü üreticilerini olumsuz etkileyeceği 
düşünülmüş müdür? 

2- Böyle bir ithalatın, üreticileri tedirgin edeceği ve stoktaki mallarını düşük fiyatla 
elden çıkarmaya çalışarak zor durumda bırakılacağı ve zaten kuraklık nedeniyle 
zarar eden üreticilerin daha da zarar etmesi sonucunu doğuracağı hesaplanmış 
mıdır? 

3- Kuraklık nedeniyle yukarıda saydığımız ürünlerin üreticileri zor durumda kalmış 
ve bu nedenle birçok ürünün ihracatının olumsuz etkileneceği gerçeği ortaya 
çıkmıştır. Dış Ticaretten sorumlu bir Bakan olarak, hükümetiniz nezdinde bu 
konuya nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz? Örneğin kiralama yoluyla üretim 
yapan çiftçilerimizin ödemlerinin ertelenmesi yada desteklenmesi, ihracat 
açısından değerlendirildiğinde önümüzdeki yıllar için sorunun çözümüne yönelik 
bir adım değil midir? 
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TÜRKİYH BÜYÜK MİLLET MRCLİSİ BAŞKANLIĞIN'A 

Aşağıda yer alan sorularıma Devlet Bakanı Sn. Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı 
olarak cevap verilmesini saygıyla arz ederim. 10.10.2007 

Hasan MAC1T 
DSP İstanbul Milletvekili 

1- Bugüne kadar Müsteşarlığınız tarafından dahilde işleme rejimi kapsamında 
sanayiciye işleyip ihraç etmek kaydıyla ne kadar ve tonu kaç paradan 01-24 fasılları arasında 
yer alan tarımsal hammadde, yarı mamul, katkı maddesi ve işlenmiş ürün için dahilde işleme 
belgesi verilmiştir? 

2- İhracat yaptığını belgeleyerek kapatma işlemi yapmayan firmalar hangileridir, bu 
firmalara hangi tarihlerde dahilde işleme belgesi verilmiştir ve hangi tarihlerde ihracat 
yapmaları gerekmektedir? 

3- Kapatma işlemi yapmayan firmalara ne tür cezai işlemler uygulanmıştır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 09/10/2007 

Saygılarımla, ^ 
.,:T 

Mehmet SERDAROĞLU 
Kastamonu Milletvekili 

Çin'den yaptığımız ithalat her geçen gün artmakta, ucuz ve kalitesiz pek 
çok ürün ülkemize girmektedir. Düşük kalite ve ucuz fiyatları ile yerli sanayici ve 
üreticimizi de haksız rekabetle karşı karşıya bırakan Çin malı ürünlerin kaliteleri 
ve insan sağlığına etkileri sadece ülkemizde değil, bütün dünyada 
tartışılmaktadır. Büyük bir oyuncak firması, Çin'de ürettiği oyuncakların 
boyasında yüksek miktarda kurşun tespit edildiği için milyonlarca ürününü 
piyasadan geri çekmiştir. Oyuncakları geri çeken firma çok büyük bir firmadır ve 
oyuncakları pahalıdır, diğer taraftan pek çok küçük firma, ucuz oyuncak ithal 
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etmekte, pazarlarda, "bir milyoncu" tabir edilen işyerlerinde, sokak 
tezgâhlarında bu oyuncaklar satılmaktadır. Dar gelirli vatandaşlarımız da ister 
istemez bu ucuz ürünlere yönelmekte, sağlık açısından tehlikeli olup olmadığını 
bilmediğimiz pek çok oyuncak evlerimize girmekte, çocuklarımızın ellerinden, 
hatta ağızlarından düşmemektedir. 

SORULAR 

1- Çin'den ithal edilen oyuncaklar üzerinde gerekli testler yapılmakta mıdır? 

2- Bugüne kadar kaç numune üzerinde test yapılmıştır? 

3- Sağlık yönünden sakıncalı bulunup ithalatına izin verilmeyen ürün var mıdır? 

4- Gerekli testleri yapacak yeterli araç-gereç ve personel donanımımız var mıdır? 

5- Ülkemize kaçak Çin malı girişi var mıdır? 

6- Büyük bir oyuncak firmasının, Çin'de yaptırdığı ürünleri geri çekmesinden 
sonra, konuya gösterilen hassasiyet artmış mıdır, kontrollerin etkinleştirilmesi ile 
ilgili bir talimatınız olmuş mudur? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1 .DTM.0.09.00.00 / f\ h 

Konu : Yazılı Soru Önergeleri 12.11-07* 4 1 9 7 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23/10/2007 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-815 sayılı yazıları. 

İlgi'de kayıtlı yazıları eki Aydın Milletvekili Sn. Mehmet Fatih ATAY tarafından verilen 
7/381 sayılı yazılı soru önergesi, İstanbul Milletvekili Sn. Hasan MACİT tarafından verilen 7/382 
sayılı yazılı soru önergesi ve Kastamonu Milletvekili Sn. Mehmet SERDAROĞLU tarafından 
verilen 7/383 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplarımız ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

ICÜ#A>UÜVO 
Kürşad TÜZMEN 

Devlet Bakanı 
EKLER: 
1- Yazı ile tablo 
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Aydın Milletvekili Sn. Mehmet Fatih AT AY tarafından verilen 7/381 sayılı yazılı soru önergesi: 

İthalat işlemleri, 31/12/1995 tarihli ve 22510 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazctc'dc yayımlanan 
1996 İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi 
mevzuatlarından doğan yetkileri çerçevesinde yürütülmektedir. 

Anılan Kararın 5'inci maddesinde: "Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, 
hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.1' 
yolunda düzenleme bulunmaktadır. 

Öte yandan, zeylin ithalatında; 2007/21 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği 
gereğince ilgili gümrük idaresince Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen kontrol 
belgesi aranmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu ürünün ithali Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 
denetimine tabi bulunmaktadır. 

Diğer laraftan, İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde zeytin ithalatında %19,5 oranında gümrük 
vergisi uygulanmakta olup Dünya Ticaret Örgülü tarife taahhütlerimiz gereğince bahse konu oranın 
daha fazla yükseltilmesi imkanı bulunmamaktadır. Bununla birlikle, Ağustos 2007 itibariyle son 10 
yılda ülkemize zeytin ithalatı yapılmamıştır. 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) taahhüt listemizde yer alan ve katma değeri yüksek, istihdam 
artırıcı özelliğe sahip olan ve önemli potansiyel arz eden işlenmiş tarım ürünleri bütçe olanakları 
dahilinde desteklenmekledir. Bu çerçevede, zeytinyağı 22/03/2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmi 
(iazete'de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2007/1 sayılı Para-
Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği kapsamında desteklenen ürünler arasında yer almaktadır. 

Bu itibarla, 5 kg'a kadar olan ambalajlarda ihraç edilen zeytinyağında ton başına 125 ABD 
Doları ihracat iadesi sağlanmaktadır. Öte yandan, söz konusu Tebliğ kapsamında markalı ve 
ambalajlı zeytinyağı ihracatına 2005 yılından itibaren artırımlı iade uygulanmakla olup bu 
yardımlarla nihai tüketicilere yönelik markalı ve kutulu, katma değeri yüksek ürün ihracatımızın 
arttırılması hedellenmektedir. 

Bu çerçevede, DTÖ taahhüt listemizdeki üst limitleri aşmamak kaydıyla, halihazırda 1 kg'a 
kadar ambalajlarda tescilli Türk markalı ve "made in Turkey" ibaresi ile ihraç edilen 
zeytinyağlarına 400 ABD$/ton, 1-2 kg arasında aynı şekilde ihraç edilen zcytinyağlarına 250 ABD 
$/ton, 2-5 kg arasında ihraç edilenlere ise 175 ABD$/ton'a kadar ulaşan ihracat iadesi yardımı 
sağlanmaktadır. 

İstanbul Milletvekili Sn. Hasan MACİT tarafından verilen 7/382 sayılı yazılı soru 
önergesi: 

1- 2000 - 2007 yılları arasında (07/11/2007 tarihi itibariyle) tarım ürünlerine yönelik olarak 
toplam 6.633 adet Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmiştir. 

01-24 fasılları arasında Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatlara ilişkin miktar ve 
değer içeren bilgiler ilişikte sunulan tabloda yer almaktadır, 

2- Söz konusu DİİB'lerden toplam 356 adeti müeyyideli olarak, 230 adeti ise re'sen 
kapatılmıştır. 
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İhracat yaptığını belgeleyen dahilde işleme i/in belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı firmaların 
20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/12 sayılı Dahilde İşleme 
Rejimi Tebliği'nin 37'nci maddesi uyarınca dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü 
kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı 
zamanda gerekli bilgi ve belgelerle birlikle, üyesi bulundukları İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğine müracaat etmeleri zorunludur. 

Firmaların kapatma müracaatında bulunmamaları halinde ise; söz konusu DI1B ilgili İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliğince müeyyide uygulanarak rc'scn kapatılmaktadır. 

3- Süresi içerisinde gerekli kapatma müracaatında bulunmayan firmalara ise, söz konusu 
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında müeyyide 
uygulanmaktadır. Bu kapsamda, anılan Tebliğin 37'nci maddesi hükmü uyarınca, süresi içerisinde 
kapatma müracaatında bulunmayan firmalar adına düzenlenen dahilde işleme izin belgesi ilgili 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince müeyyide uygulanarak rc'sen kapatılmaktadır. 

Söz konusu dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin resen kapatılması halinde 
ise, anılan Tebliğin "Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması" başlıklı 45'inci maddesinin (ğ) bendi 
hükümleri uyarınca belge/izin kapsamında varsa alınmayan vergi, ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre tahsil edilmektedir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşya için 
4458 sayılı Kanunun 238'inci maddesi hükmü çerçevesinde gümrük vergilerinin 2 (iki) katı para 
cezası alınmaktadır. 

Diğer taraftan, şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi 
dışına veya serbest bölgelere ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi 
de, ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmektedir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi 
içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 238'inci maddesi hükmü 
çerçevesinde gümrük vergilerinin 2 (iki) katı para cezası alınmaktadır. 

Kastamonu Milletvekili Sn. Mehmet SERDAROĞLU tarafından verilen 7/383 sayılı yazılı soru 
önergesi: 

Gerek yerli üretim gerek ithalat yoluyla ülkemiz piyasasına arz edilmek istenen tüm 
oyuncakların. Sağlık Bakanlığı taralından 17/05/2002 tarihli Resmi üazete'de yayımlanan 
Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygun ve güvenli olması zorunludur. 

Söz konusu uygunluğu ve güvenliği sağlamak üzere, Çin Halk Cumhuriyeti de dahil olmak 
üzere üçüncü ülkelerden ithal edilmek istenen oyuncaklar, hem Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge 
Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon (DTS) Denetmcnlcri Grup Başkanlıkları 
tarafından ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimine, hem de ürün içeri girdikten sonra Sağlık 
Bakanlığı tarafından piyasa gözetimi ve denetimine tabi tutulmakladır. 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden ithal edilen veya AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma 
girdikten sonra ithal edilen oyuncaklar ise, Türkiye-AB arasında tesis edilen Gümrük Birliğine 
uygun olarak ithalat aşamasında herhangi bir denetime tabi tutulmamakta, sadece iç piyasada 
Sağlık Bakanlığı tarafından piyasa gözetimi ve denetimine labi tutulmakladır. 
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2007/10 sayılı DTS Tebliği çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyetinden gelen oyuncakların 
ithalattaki ürün güvenliği denetimleri, oyuncak güvenliği konusunda periyodik olarak eğitime tabi 
tutulan yeterli sayıdaki DTS Denetmcnlcrince gerçekleştirilmekte olup aynı zamanda internet 
tabanlı bir yazılım olan "Ürün Güvenliği Sistemimde de kayıt altına alınmakta ve Türkiye'nin her 
yerinden eş zamanlı olarak takip edilebilmektedir. 

Anılan denetimlerde, ürünlerin TS KN-71 ve TS HN-50088 gibi Oyuncaklar Hakkında 
Yönetmelikte atıfla bulunulan uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun olduğunu gösteren test 
raporları aranmakladır. Söz konusu raporların, akreditasyonu uluslararası alanda tanınan test 
kuruluşlarınca düzenlenmiş olması gerekmektedir. 

Tesl raporlarına ilişkin bir şüphenin hasıl olması durumunda, bahsi geçen raporları 
düzenleyen kuruluşlar ile irtibata geçilmekte, test raporları üzerinde herhangi bir tahrifat veya 
sahteciliğin yapıldığının teyit edilmesi halinde ise ithalatçı firmalar hakkında Dış Ticarette Teknik 
Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı çerçevesinde çeşitli yaptırımlar (uyarı, dış 
ticaretten men gibi) uygulanmaktadır. 

Söz konusu raporların yanı sıra, gümrük sahasına gidilerek ürünlerin CK Uygunluk tşareti 
ile diğer uyarı ve talimatları taşıyıp taşımadığı da kontrol edilmekte, ayrıca ürün fiziki muayeneye 
tabi tutulmaktadır. Söz konusu oyuncağın belgelerde belirtilen oyuncak olup olmadığı hususunda 
şüphe oluşması halinde ürün teste tabi tutulmaktadır. 

Yapılan denetimler sonucunda teknik mevzuatına aykırılığı tespit edilen ürünlerin ithalatına 
izin verilmemektedir. Buna ilave olarak, AB üyesi ülkelerde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi 
sonunda güvensizliği tespit edilerek AB'nin Acil Uyarı Sistemi olan RAPDX raporunda yer alan ve 
haftalık olarak temin edilen ürünler, ithalat denetimlerinde dikkate alınmakta ve bu ürünlerin 
ithalatına müsaade edilmemektedir. Bu çerçevede, 1/1/2007-1/11/2007 tarihleri arasında ithalatta 
denetlenen 4473 parti oyuncaktan 136 partinin (%3) ithalatına, söz konusu ürünlerin teknik 
mevzuata aykırılığı veya güvensizliği sebebiyle izin verilmemiş bulunmaktadır. 

Piyasada yer alan ürünler ise, yukarıda da bahsedildiği gibi, gerek yerli üretim yoluyla gerek 
AB veya üçüncü ülkelerden ithal edilerek piyasaya arz edilmiş olsunlar, iç piyasada Sağlık 
Bakanlığı tarafından Piyasa Gözetimi ve Denetimine tabi tutulmakta ve bir uygunsuzluğun tespiti 
halinde ithalatta gerekli önlemler alınmaktadır. Ayrıca, uygunsuz ürünlerin üreticileri/ithalatçıları 
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 
kapsamında yaptırıma tabi tutulmakta, uygunsuzluğu tespit edilen ürünlerin imhası, geri i 
toplatılması veya güvenli hale getirilmesi yoluna gidilmektedir. 

Her ürün grubunun olduğu gibi, oyuncakların da yasadışı yollardan yurda girmesi mümkün 
olmakla birlikte. Gümrük Müsteşarlığı, kaçakçılık mevzuatı kapsamında bu tip yasa dışı eylemlerle 
mücadele etmektedir. 

Diğer taraftan, ulusal yayın organlarında Çin menşeli oyuncaklarda aşırı dozda kurşun 
çıktığı haberlerinin yer alması üzerine, oyuncaklarda ithalat denetimi yürüten birimler uyarılarak, 
bu ürünlerin izlemeye alınması ve daha sıkı denetimler yapılması yönünde talimat gönderilmiş ve 
ayrıca oyuncakların piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu bulunan Sağlık Bakanlığı ile 
koordinasyon sağlanarak, vuku bulan gelişmeler dikkate alınarak, genelde tüm oyuncakların, özelde 
ise basın organlarında belirtilen firmanın ürünlerinde yürütülen denetimlerin sıkılaştırılması hususu 
vurgulanmıştır. 

Müsteşarlığımızca yapılan inceleme neticesinde, yüksek miktarda kurşun içerdiği belirlenen 
ve AB, ABD ile aynı anda ülkemiz piyasasından da toplanan söz konusu oyuncakların, ülkemize, 
AB üzerinden (Çek Cumhuriyeti) ithal edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda da değinildiği 
üzere, AB üzerinden gelen oyuncakların sadece iç piyasada Sağlık Bakanlığı tarafından 
denetlenmesi mümkün bulunmaktadır. 
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01-24 FASILLAR! ARASINDA DAHİLDE l$LEME REJİMİ KAPSAMINDA YAPILAN İTHALATUR 

GTİP4 
0106 

GTİP-8 
01069000 

Toplam 0106 
0208 02089070 

Toplam 0208 

0301 03019400 
03019980 

Toplam 0301 

0302 

1 

0303 

1 
0304 

1 
0305 

1 

0306 

• 

0307 

• 

0402 

1 
0404 

1 

0405 

1 
0406 

1 
0408 

• 

0502 
• 

0504 
• 

0508 
• 

0511 

• 

0601 
T 

03022300 
03026590 
03026941 
03026955 
03026981 
03026994 
03026995 
03026999 

oplam 0302 
03035100 
03037110 
03037130 
03037430 
03037919 
03037965 

oplam 0303 
03049910 

oplam 0304 
03056300 

oplam 0305 
03061350 
03061380 
03061910 
03062390 

oplam 0306 
03073910 
03074110 
03074199 
03074918 
03074931 
03074935 
03074959 
03075100 
03075910 
03076000 
03079100 
03079918 

oplam 0307 
04021019 
04021099 
04022117 
04022119 
04022199 
04022919 

oplam 0402 
04049021 

oplam 0404 
04051019 
04059010 

oplam 0405 
04062090 
04069021 

oplam 0406 
04081180 

oplam 0408 
05021000 

oplam 0502 
05040000 

oplam 0504 
05080000 

oplam 0508 
05119190 
05119985 

oplam 0511 
06011090 

oplam 0601 

BİRİM 
KG 

KG 

KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 

KG 

KG 
KG 
KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 

KG 
KG 

KG 
KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 
KG 

KG 

Miktar 
33.180 
33.180 
20.000 
20.000 

0 
1.670.700 
1.670.700 

0 
0 
0 

18.000 
0 
0 
0 

3.250 
21.250 

1.410 000 
9.327.282 

99.820 
885.254 
153.100 

0 
11.875.456 

3300 
3.300 

85.930 
85.930 

0 
900 

526 064 
7.570 

534.534 
1.500 

0 
0 
0 

13.518 
0 

208.398 
798 

0 
420810 

0 
6.880 

651.904 
4394.642 

42.600 
0 

5.265.500 
0 
0 

9.702.742 
0 
0 

3.295.979 
16.000 

3.311.979 
162.200 
95936 

258.136 
10.050 
10.050 

223.625 
223.625 

1.915.391 
1.915.391 

0 
0 

4.000 
1.500 
5.500 

21.136 
21.136 

2005 
Değer($) 

24.090 
24.090 
7.500 
7.600 

0 
8.745.481 
8.745.481 

0 
0 
0 

17.091 
0 
0 
0 

4.317 
21.408 

843863 
4543.416 

48.791 
727.447 
185.019 

0 
6.348.536 

9.396 
9.396 

110.535 
110.635 

0 
5.516 

1.654 678 
11 780 

1.671.974 
6895 

0 
0 
0 

7.658 
0 

203.638 
5604 

0 
294.362 

0 
3.440 

521.597 
9.880.381 

92 080 
0 

13.058.748 
0 
0 

23.031.209 
0 
0 

8.001.377 
40.742 

8.042.119 
751.556 
117.601 
869.157 

51.139 
51.139 

1.856.234 
1.856.234 

16262.723 
16.262.723 

0 
0 

180016 
8.700 

188.716 
62.584 
62.584 

Br Fiyat 
0,73 
0,73 
0,38 
0,38 

5,23 
5,23 

0,95 

1,33 
1,01 
0,60 
0.49 
0.49 
0,82 
1.21 

0,53 
285 
2,85 
129 
1,29 

6.13 
3.15 
1,56 
3,13 
4.60 

0,57 

0.98 
7,02 

0,70 

0,50 
0.80 
2.25 
2,16 

2,48 

2,37 

. 2,43 
2,55 
2,43 
4.63 
1,23 
3,37 
5,09 
5,09 
8,30 
B,30 
8,49 
8,49 

45,00 
5.80 

34,31 
2,96 
2,96 

Miktar 
3.215 
3.215 

0 
0 
0 

2.523.300 
2.523.300 

95 
0 

234 
905.112 

55 
0 
0 

1.291 
906.787 
589.800 

14964.601 
530.820 

1.152.303 
230.000 
357.945 

17.825.469 
5.440 
5.440 

232 062 
232.062 

0 
22.210 

0 
4.250 

26.460 
2.700 
1.052 

34 
0 
0 
0 

12.748 
606 

2.500 
337.800 

0 
0 

357.440 
9 601.263 

95 000 
16.000 

7.098.050 
0 

16.000 
16.826.313 

3.500 
3.500 

3.588.470 
12.241 

3.600.711 
157 800 
261 067 
418.867 

6.000 
6.000 

271.375 
271.376 

1.529.127 
1.529.127 

0 
0 

128 
7.750 
7.878 

269 
269 

2006 
Deöer<$) 

21.190 
21.190 

0 
0 
0 

14.055.414 
14.055.414 

1.254 
0 

2.067 
1 149.467 

435 
0 
0 

6.292 
1.159.616 

358.189 
8.208 386 

259.704 
940.179 
374972 
402.588 

10.544.018 
16.205 
16.205 

305.023 
305.023 

0 
74.126 

0 
5.620 

79.746 
12.973 
3.446 

284 
0 
0 
0 

47.395 
4.648 
1.549 

226.308 
0 
0 

296.603 
20.760.036 

223.979 
36.480 

17.666.489 
0 

35.566 
38.722.550 

3.309 
3.309 

7362.308 
71 006 

7.433.314 
727.205 
392 522 

1.119.727 
35 040 
35.040 

1.719.336 
1.719.336 

12.807.452 
12.807.452 

0 
0 

27.592 
43.051 
70.643 
24.552 
24.552 

Br Fiyat 
6,59 
6,69 

---5,57 
5,67 

13,20 

-8,83 
1,27 
7,91 

4,87 
1,28 
0,61 
0,55 
0,49 
0.82 
1,63 
1.12 
0,59 
2,98 
2,98 
1.31 
1,31 

3,34 

1,32 
3.01 
4.80 
3.28 
8,35 

3,72 
7.67 
0,62 
0,67 

0,83 
2.16 
2,36 
2,28 
2,49 

2,22 
2,30 
0,95 
0,96 
2,05 
5,80 
2,06 
4,61 
1,50 
2,67 
5,84 
5,84 
6,34 
6,34 
8,38 
8,38 

215.56 
5.55 
8,97 

91.27 
91,27 

2007 (Oca-Eyl) 
Miktar 

0 
0 
0 
0 

102 000 
1.294 200 
1.396.200 

77 
40 

1 200 
0 

103 
28 996 

400 
1462 

32.280 
2.989 300 
5.097 257 
2.383.121 
1 367 788 

439.889 
0 

12.277.355 
1.700 
1.700 

61.020 
61.020 
4.000 

540 
0 
0 

4.640 
930 

1.932 
158 

37.041 
50.122 
49.958 

5.990 
1.250 

0 
370.360 

4.230 
0 

621.971 
4.231.500 

0 
0 

4.371.975 
71.200 

0 
8.674.675 

0 
0 

4.024.770 
21.760 

4.046.530 
128.400 
65582 

193.982 
4.500 
4.600 

238.575 
238.575 
724.871 
724.871 
23.562 
23.S62 

647 
4.250 
4.897 

0 
0 

Değer($> 
0 
0 
0 
0 

142831 
3.593 042 
3.735.873 

849 
105 

8.659 
0 

790 
168.247 

1.634 
9277 

189.561 
1.741 208 
2.955 622 
1.429.851 
1.157137 
1.652.013 

0 
8.935.831 

5.425 
5.425 

82 060 
82.060 
36 073 

3.447 
0 
0 

39.520 
5329 
8455 
1.650 

124.377 
104.112 
121.514 
27.637 
9.596 

0 
553816 

14.557 
0 

971.043 
15.558.505 

0 
0 

15.480.537 
231.100 

0 
31.270.142 

0 
0 

9.998.784 
94 950 

10.093.734 
677.240 
134.680 
811.920 

29.386 
29.386 

2.157.778 
2.157.778 
7.154.224 
7.154.224 

138.381 
138.381 
75.886 
20.560 
96.446 

0 
0 

Br Fiyat 

1,40 
2,78 
2,68 

11.03 
2.63 
7,22 

7,67 
5,80 
4,09 
6.35 
5,87 
0,58 
0,58 
0.60 
0.85 
3.76 

0,73 
3,19 
3,19 
1.34 
1,34 
9.02 
6,38 

8,70 
5,73 
4,38 

10,44 
3.36 
2,08 
2,43 
4,61 
7.68 

1,50 
3,44 

1.86 
3.68 

3,54 
3,25 

3,60 

2.48 
4,36 
2,49 
5.27 
2.05 
4,19 
6,53 
6,53 
9,04 
9,04 
987 
9,87 
5,87 
5,87 

117.29 
4,84 

19,69 

-

680-
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GTİP-4 

0602 

1 
0701 

T 
0707 

1 

0709 

T 

0711 

1 

0712 

1 

0713 

1 

0801 

T 

0802 

" 
0804 

1 
0805 

1 
0806 

1 
0807 

1 
0808 

1 

0810 

1 
0811 

1 

0813 

1 
0901 

1 
0902 

1 
0904 

1 

0908 

1 

09O9 

1 

GTİP-8 
06021090 
00029045 

oplam 0602 
07019090 

oplam 0701 
07070005 

oplam 0707 
07093000 
07096010 

oplam 0709 
07119010 
07119050 
07119070 
07119080 

oplam 0711 
07122000 
07123900 
07129030 
07129050 
07129090 

oplam 0712 
07132000 
07133390 
07134000 

oplam 0713 
03011100 
08011900 
08013200 

oplam 0801 
08021190 
08021290 
08023100 
08023200 
08029050 

oplam 0802 
08041000 
08043000 

oplam 0804 
08054000 

oplam 0805 
08062010 

oplam 0806 
08071100 

oplam 0807 
08081080 

oplam 0808 
08105000 
08109095 

oplam 0810 
08119095 

oplam 0811 
08132000 
08133000 
08134010 
08134030 
08134050 
08134095 

oplam 0813 
09011100 

oplam 0901 
09024000 

'oplam 0902 
09041100 

oplam 0904 
09081000 
09083000 

oplam 0908 
09091000 
09092000 
09093000 
09095000 

oplam 0909 

BİRİM 
KG 
KG 

KG 

KG 

KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 
KG 
KG 

KG 
KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 
KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 
KG 

KG 

KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 

KG 

KG 

KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 

Miktar 
0 

19.542 
19.542 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

67.770 
2.203.896 

34.000 
2.305.666 

79712 
5940 

42.000 
38.590 
71.405 

237.647 
0 

24.900 
55.367.560 
55.392.460 
2.352.316 

225.000 
47.651 

2.624.967 
2.244.125 

70.307 
902.586 
41.120 

107.945 
3.366.083 

373.722 
13.200 

386.922 
310.520 
310.520 
763.770 
763.770 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

191.761 
49.320 
46.156 

9.000 
13.400 

506 
310.143 

0 
0 

35.640 
35.640 

242.599 
242.599 

0 
1.260 
1.260 

822.500 
3.800 

100.000 
324.050 

1.250.350 

2005 
•Deâer(S) 

0 
251.214 
261.214 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

47.667 
2434.591 

25.857 
2.508.115 

178.939 
149.629 
136.573 
96.611 

370.946 
932.698 

0 
19671 

24744 044 
24.763.715 

2.716.339 
250.486 
193.276 

3.160.101 
3.531.916 

638.624 
629 633 
119.805 
756.090 

5.676.068 
321.108 

33.755 
354.863 
106.594 
106.594 
781.575 
781.575 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

204.666 
63.645 
50.752 
25.020 
28.967 
4.550 

377.600 
0 
0 

81.616 
81.616 

343.982 
343.982 

0 
8.868 
8.868 

1.173.281 
5.089 

158.000 
324.050 

1.660.420 

Br Flvat 

12,86 
12.B6 

0,70 
1.10 
0,76 
1,09 
2,24 

25,19 
3,25 
2,50 
5,19 
3,92 

0,79 
0.45 
0,45 
1,15 
1,11 
4,06 
1,20 
1,57 
9,08 
0,70 
2,91 
7,00 
1,69 
0,86 
2,56 
0,92 
0,34 
0,34 
1,02 
1,02 

-. 

. 
1,07 
1,29 
1,10 
2,78 
2,16 
8,99 
1,22 

-
2,29 
2,29 
1,42 
1,42 

-7,04 
7,04 
1,43 
1,34 
1,58 
1,00 
1,33 

Miktar 
1.124 

19.890 
21.014 

2.000.000 
2,000.000 

20.180 
20.180 
97.160 
47.910 

145.070 
0 

81.870 
1.403.171 

61.200 
1.546.241 

250.439 
4.200 

42.000 
40.865 
57.453 

394.957 
1.279.231 

0 
53.918.790 
55.198.021 
2.237.402 

0 
63 504 

2.300.906 
1.713 583 

222.468 
1.484.575 

20.000 
80.000 

3.520.626 
417.700 

26.500 
444.200 

0 
0 

716.945 
716.945 

1.214.000 
1.214.000 

0 
0 

67.000 
353.536 
420.536 

0 
0 

198.527 
10.000 
62.146 
46.000 

7000 
0 

323.673 
0 
0 
0 
0 

333.800 
333.800 

0 
840 
840 

24.500 
98.824 

541.000 
200.000 
864.324 

2006 
Doöer($) 

44.706 
393.805 
438.511 
700.000 
700.000 

605 
605 

8.276 
4.770 

13.046 
0 

79.607 
1.513.426 

54 367 
1.647.400 

569.906 
84.640 

140.668 
97.997 

319.246 
1.212.457 
1.097.609 

0 
23.759.102 
24.858.711 

2.352.191 
0 

208.772 
2.560.963 
4.270024 
1.516.466 
1.448.854 

58 364 
1.029.235 
8.322.943 

188 248 
18.335 

206.583 
0 
0 

739.671 
739.671 
162.873 
162.873 

0 
0 

5.453 
106.363 
111.816 

0 
0 

260.459 
32.034 
85.124 
52.211 
13.626 

0 
443.454 

0 
0 
0 
0 

496.306 
496.306 

0 
5.589 
5.589 

41.655 
39.334 

881.709 
200.000 

1.162.698 

Br Fiyat 
39,77 
19,80 
20,87 

0,35 
0,35 
0.03 
0,03 
0,09 
0,10 
0,09 

0,97 
1,08 
0.89 
1,07 
2,28 

20,15 
3,35 
2,40 
5,56 
3,07 
0,86 

0,44 
0,46 
1,05 

3,29 
1,11 
2.49 
6,82 
0,98 
2,92 

12,87 
2,36 
0.45 
0,69 
0.47 

1,03 
1,03 
0,13 
0,13 

-
0,08 
0,30 
0,27 

1,31 
3,20 
1.37 
1,14 
1.95 

1,37 

-1,49 
1.49 

6,65 
6,65 
1,70 
0,40 
1,63 
1,00 
1,35 

2007 (Oca-Eyl) 
Miktar 

2.653 
31.189 
33.842 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

37 120 
14.000 

2.046.944 
67.470 

2.165.534 
98.800 

6200 
10.500 
32.300 
47.963 

195.763 
2.740.084 

0 
2.297.740 
6.037.824 
2.265.794 

44.950 
31.752 

2.342.496 
2.673972 

221.355 
1.871.220 

0 
32.000 

4.798.647 
456.120 

0 
456.120 

0 
0 

445700 
445.700 

0 
0 

19 600 
19.600 

0 
743 725 
743.726 

20 000 
20.000 

266.283 
312.029 
135.455 
104.938 

0 
0 

818.705 
7.939 
7.939 

0 
0 

170.730 
170.730 

420 
420 
840 

115.500 
6.686 

325.000 
40.000 

487.186 

Değer($) 
147.051 
439.709 
586.760 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

15330 
12614 

2.565 840 
70.553 

2.664.337 
303.138 
113 305 
33.096 
82.411 

248.797 
780.747 

2.186.984 
0 

1.233.395 
3.420.379 
2.695.685 

54.986 
94.290 

2.844.961 
8.315.500 
1.539.151 
3.362.517 

0 
438323 

13.665.491 
547835 

0 
547.835 

0 
0 

574.940 
574.940 

0 
0 

17.970 
17.970 

0 
219.017 
219.017 

36.834 
36.834 

438 241 
169 573 
164.691 
122.757 

0 
0 

895.262 
29.814 
29.814 

0 
0 

554628 
654.628 

4.512 
2.984 
7.496 

1B3.445 
8.985 

814.750 
40.000 

1.047.180 

' 
Br_Flyat 

55,43 
14,10 
17,34 

0,41 
0,90 
1.25 
1.05 
1,23 
3,07 

18.28 
3,15 
2,55 
5,19 
3.99 
0,80 

0.54 
0,68 
1,19 
1,22 
2,97 
1,21 
3,11 
6,95 
1,80 

13,70 
2,85 
1.20 

1,20 

1,29 
1,29 

0.92 
0.92 

0,29 
0,29 
1,84 
1,84 
1,65 
0,54 
1,22 
1,17 

1,09 
3,76 
3,76 

3,25 
3,25 

10,74 
7,10 
6,92 
1,59 
1.34 
2,51 
1,00 
2,16 

6 8 1 -
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GTfP-4 

0910 

7 

1001 

"! 
1002 

1 
1003 

: 
1005 

1 
1006 

• 

1103 
1 

1104 

T 
1106 

T 
1107 

1 

1108 

• 

1201 

" 
1206 

• 
1207 

7 
1209 

• 

1211 
• 

1212 
• 

1301 
• 

1302 

1 
1404 

7 
1502 

1 
1504 

' 
1507 

' 

1511 

7 

GTİP-8 
09103000 
0&109110 
09109933 
09109991 
09109999 

oplam 0910 
10011000 
10019099 

oplam 1001 
10020000 

oplam 1002 
10030090 

oplam 1003 
10059000 

oplam 1005 
10063094 

oplam 1006 
11031990 

oplam 1103 
11041290 
11043090 

oplam 1104 
11063090 

oplam 1106 
11072000 

Oplam 1107 
11081100 
11081200 
11081300 
11081400 

oplam 1108 
12010090 

oplam 1201 
12060091 
12060099 

oplam 1206 
12072090 
12074090 
12075090 
12079997 

oplam 1207 
12099190 

oplam 1209 
12119085 

oplam 1211 
12129180 

oplam 1212 
13019000 

oplam 1301 
13021200 
13021980 
13022010 
13023100 
13023290 
13023900 

oplam 1302 
14049000 

oplam 1404 
15020010 

oplam 1602 
15042090 

oplam 1504 
15071010 
15071090 

oplam 1607 
15111090 
15119011 
15119019 
15119091 
15119099 

oplam 1611 

BİRİM 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 
KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 
KG 

KG 

KG 

KG 
KG 
KG 
KG 

KG 

KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 

KG 

KG 

KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

Miktar 
13.000 
4.544 

37.200 
349.834 

0 
404.578 

0 
125.447.034 
125.447.034 

162.000 
162.000 

7.000.000 
7.000.000 

100.785.173 
100.785.173 

0 
0 

1.440 
1.440 

40.950 
0 

40.960 
1.530 
1.530 

2.306 200 
2.306.200 

342475 
79.200 

841.100 
0 

1.262.775 
0 
0 
0 

3.033.620 
3.033.620 
8.465.040 
6.585.887 

119.850 
50.000 

15.220.777 
403.325 
403.325 

1.042.610 
1.042.610 

18.900.000 
18.900.000 

500 
500 

0 
18.123 
17.400 

0 
0 

40.200 
75.723 

0 
0 

73.287.355 
73.287.355 

252.000 
252.000 

1.326.598 
25.536 482 
26.863.080 

0 
0 

35.177.362 
11.069.863 
83.443.423 

129.690.648 

2005 
• Deâer<$) 

37.618 
7.198 

86.133 
311.340 

0 
442.289 

0 
23.303.464 
23.303.464 

19.914 
19.914 

1.416.084 
1.416.084 

15.226.682 
15.226.682 

0 
0 

3.654 
3.654 

18.948 
0 

18.948 
24.975 
24.975 

772.076 
772.076 
136 579 
38 060 

390.279 
0 

564.918 
0 
0 
0 

1 049.639 
1.049.639 
1.304.623 
5.606.701 

63.069 
73.579 

7.047.972 
419.169 
419.169 

1.489.537 
1.489.537 
1.444.836 
1.444.836 

9.583 
9.583 

0 
251.220 
271.352 

0 
0 

61.255 
583.827 

0 
0 

35.892.553 
35.892.553 

211.252 
211.252 
748.958 

13.670 276 
14.419.234 

0 
0 

14.193.045 
5.071.409 

38.751 562 
58.016.016 

Br Fiyat 
2,89 
1,58 
2,32 
0,89 

1,09 

0,19 
0,19 
0,12 
0,12 
0,20 
0,20 
0,15 
0,15 

2,54 
2,54 
0,46 

0,46 
16,32 
16,32 
0.33 
0,33 
0,40 
0.48 
0,46 

0,45 

0,35 
0,35 
0,15 
0,85 
0,53 
1,47 
0,46 
1,04 
1,04 
1,43 
1,43 
0,08 
0,08 

19.17 
19,17 

13,86 
15,59 

1,52 
7,71 

0,49 
0,49 
0,84 
0,84 
0,56 
0,54 
0,54 

0,40 
0,46 
0,46 
0,45 

Miktar 
43.000 

0 
296.565 
426.462 

10.000 
776.027 

3.764.600 
232.620.181 
236.384.7B1 

0 
0 

19.832.819 
19.832.819 
18.349.149 
18.349.149 

128.400 
128.400 

0 
0 

40.950 
919.300 
960.250 

0 
0 

5.907.152 
5.907.152 

436.250 
133.200 

1.292.750 
0 

1.862.200 
27.489.608 
27.489.608 

112.722 
32.609.079 
32.721.801 

7.898.790 
7.337.107 

0 
0 

16.235.897 
474373 
474.373 
887.107 
887.107 

66.611.470 
66.811.470 

0 
0 

900 
14.470 
14.900 

0 
1.825 

40.000 
72.095 

550 
550 

32.435.303 
32.435.303 

3.568.060 
3.568.060 
1.333.000 

22257.386 
23.590.386 

500.000 
839.706 

15.276.460 
5074.803 

82 374.911 
104.065.880 

2006 
Deöerf*) 

112 655 
0 

428.747 
386.315 

36.000 
963.717 
736.834 

50.740.684 
51.477.518 

0 
0 

3.993.301 
3.993.301 
3.195.671 
3.195.671 

103.768 
103.768 

0 
0 

20.928 
290.336 
311.264 

0 
0 

1 966.045 
1.966.045 

184315 
67 848 

605.738 
0 

857.901 
6.986.848 
6.986.848 

69.659 
9.134.500 
9.204.159 
1.208.941 
6.117.903 

0 
0 

7.326.844 
1.856.095 
1.856.095 
1.349197 
1.349.197 
3.537.373 
3.537.373 

0 
0 

8.944 
175.620 
251.837 

0 
57.490 
48.085 

541.976 
2.393 
2.393 

15.738.934 
15.738.934 
3.357.160 
3.357.160 

747,006 
12.391 363 
13.138.369 

297.514 
332.471 

6961.239 
2452.807 

40.013.954 
50.057.985 

Br Fiyat 
2.62 

1,45 
0,91 
3.60 
1,24 
0.20 
0.22 
0,22 

0,20 
0,20 
0,17 
0,17 
0.81 
0,81 

0,51 
0,32 
0,32 

0,33 
0,33 
0,42 
0,51 
0,47 

-
0,46 
0,25 
0,25 
0,62 
0,28 
0,28 
0,15 
0,83 

-
0,48 
3.91 
3,91 
1.52 
1,52 
0,05 
0,05 

-
9,94 

12,14 
16,90 

31,50 
1,20 
7,52 
4.35 
4,35 
0,49 
0,49 
0,94 
0,94 
0,56 
0,56 
0,56 
0,60 
0,40 
0,46 
0,48 
0,49 
0,48 

2007 (Oca-Eyl) 
Miktar 

24.900 
0 

1.260.173 
342.128 

0 
1.627.201 

58.871.051 
1.228.091.681 
1.286.962.732 

0 
0 

8.572.405 
8.572.405 

326.080.683 
326.080.683 

21.500 
21.500 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.007.350 
84.889 

1.076.250 
510.000 

2.678.4B9 
25.375.520 
25.375.520 

302.100 
13.495.768 
13.797.868 
7.025.830 
6.304.271 

39.920 
0 

13.370.021 
615.980 
615.980 
564.027 
564.027 

0 
0 

500 
500 

0 
1.366 
7.050 

500 
0 

20.200 
29.116 

0 
0 

36.395690 
36.395.690 
2289660 
2.289.660 

983.000 
8.481 900 
9.464.900 

0 
0 

10.618.299 
584.400 

38.879.843 
50.082.542 

DeflerfS) 
72862 

0 
1.758.678 

331.138 
0 

2.162.678 
16.541.889 

280.356.365 
296.898.254 

0 
0 

2.232.413 
2.232.413 

74.481.440 
74.481.440 

17.800 
17.800 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

537 857 
62.217 

832.922 
193.800 

1.626.796 
8.805.833 
8.805.833 

284.955 
5.250.295 
5.535.250 
1.673.574 
5.622.638 

36.589 
0 

7.332.801 
2.019.667 
2.019.667 

953 997 
953.997 

0 
0 

13.070 
13.070 

0 
19.592 

116.127 
5.481 

0 
28.030 

169.230 
0 
0 

24.239.994 
24.239.994 

2.120.745 
2.120.745 

807.274 
5.937.843 
6.745.117 

0 
0 

7.788.572 
271.404 

28.381.507 
36.441.483 

Br Fiyat 
2,93 

-
1.40 
0,97 

1,33 
0.28 
0.23 
0,23 

0,26 
0,26 
0,23 
0,23 
0,83 
0,83 

-
-

-
-
0,53 
0,73 
0,77 
0,38 
0,61 
0,35 
0,35 
0,94 
0,39 
0,40 
0,24 
0,89 
0,92 

0,55 
328 
3,28 
1,69 
1,69 

-
26,14 
26,14 

-
14.34 
16,47 
10,96 

1,39 
5,81 

0,67 
0,67 
0,93 
0,93 
0,82 
0.70 
0,71 

-
0,73 
0,46 
0,73 
0,73 
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GTİP-4 

1512 

1 

1513 

1 

1515 

1 

1516 

1 

1517 

1 
1518 

1 

1521 

' 
1604 

• 

1702 

1 

1703 

1 
1704 

1 
1801 

1 

1803 

1 
1804 

1 
1805 

1 

1806 

1 

1901 

1 
1904 

2001 

2005 

GTİP-8 
15121110 
1S121191 
15121990 
15122990 

oplam 1512 
15131110 
15131199 
15132110 
15132190 
15132919 
15132930 
15132990 

oplam 1513 
15152190 
15152990 
15159099 

oplam 1515 
15161090 
15162096 
15162098 

oplam 1616 
15171090 
15179093 
15179099 

oplam 1517 
15180091 

oplam 1618 
15211000 
15219091 
15219099 

oplam 1521 
16042070 

oplam 1604 
17021100 
17023051 
17023091 
17023099 
17024090 
17026080 
17029050 
17029071 
17029079 

oplam 1702 
17031000 
17039000 

oplam 1703 
17049099 

oplam 1704 
18010000 

oplam 1801 
18031000 
18032000 

oplam 1803 
18040000 

oplam 1804 
18050000 

oplam 1806 
18062070 
16062095 
18069090 

oplam 1806 
19012000 
19019099 

oplam 1901 
| 19041010 
'oplam 1904 

20011000 
20019093 
20019099 

'oplam 2001 
20054000 
20058000 
20059930 
20059990 

'oplam 2006 

ŞİRİM 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 
KG 
KG 

KG 
KG 
KG 

KG 
KG 
KG 

KG 

KG 
KG 
KG 

KG 

KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 
KG 

KG 

KG 

KG 
KG 

KG 

KG 

KG 
KG 
KG 

KG 
KG 

| KG 

KG 
KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 

- Miktar 
1.500.000 

64.321.756 
1 900 

4.345.907 
70.169.563 

8 690172 
152,847 

0 
3.155.458 

592.017 
23.896.954 
17.298.028 
53.785.476 
23.114.590 

2.899.700 
0 

26.014.290 
26.980 

120.000 
2.394.026 
2.541.006 

0 
8.719 

12.357.062 
12.365.781 

0 
0 

1.000 
0 
0 

1.000 
0 
0 

58.700 
1.169.875 

116.000 
173780 

1 474.040 
15310.600 

153.000 
6.760 
5.984 

18.468.739 
76.658.578 

102.272.382 
178.930.960 

504 
604 

22 000.000 
22.000.000 

139.800 
324.375 
464.175 

84 000 
84.000 

2.030 175 
2.030.175 

0 
14.000 

225 
14.225 
20.975 
17.931 
38.906 
62.880 
62.8B0 

0 
79.835 
67.200 

147.035 
0 
0 

6.210 
0 

6.210 

2008 
.Değeri») 

986.731 
42.345.510 

4.435 
2.507.920 

45.844.596 
5.566 770 

104700 
0 

2.105.718 
604.824 

15.757.033 
11.116.817 
35.266.862 
17.743.948 
2.644.875 

0 
20.388.823 

21.888 
238.214 

3.345.075 
3.606.177 

0 
16.400 

10.055.565 
10.071.965 

0 
0 

6.398 
0 
0 

6.398 
0 
0 

49468 
638.641 
102.025 
83 104 

659.665 
2.066.379 

112.192 
6.710 

12.181 
3.730.365 
9278.310 

12.694.196 
21.972.606 

767 
767 

40 142.612 
40.142.612 

337.543 
742.659 

1.080.202 
397.675 
397.675 

2.369948 
2.369.948 

0 
35793 

895 
36.688 
55995 
57.062 

113.057 
64.758 
64.758 

0 
63.039 
50.120 

113.159 
0 
0 

20.334 
0 

20.334 

Br Fiyat 
0,66 
0,66 
2,33 
0,58 
0,65 
0.64 
0.68 

0.67 
1.02 
0,66 
0,64 
0,66 
0,77 
0,91 

0,78 
0,81 
1,99 
1,40 
1,42 

1,88 
0,81 
0,81 

6,40 

6,40 

-0,84 
0,55 
0,88 
0,48 
0,45 
0,13 
0,73 
0,99 
2,04 
0,20 
0,12 
0.12 
0,12 
1,52 
1.52 
1.82 
1,82 
2,41 
2,29 
2,33 
4,73 
4,73 
1,17 
1,17 

2,56 
3,98 
2,68 
2,67 
3.18 
2,91 
1.03 
1,03 

0,79 
0,75 
0,77 

. 
3,27 

3,27 

— — < r H — 

Miktar 
0 

269.448.119 
0 

1.000.000 
270.448.119 

3953.686 
0 

1.500.000 
1.178 164 
2.735630 

16.919 646 
18.949323 
45.236.449 
37.965072 

0 
0 

37.965.072 
0 
0 

6.287.795 
6.287.796 

129 480 
2.818 

13.465427 
13.597.725 

0 
0 

500 
1.925 

0 
2.426 

203.981 
203.981 

0 
1.700 700 

0 
0 

816 060 
6.765.280 

49.500 
0 
0 

9.331.640 
22.232.650 
92.074.680 

114.307.330 
0 
0 

2.000.000 
2.000.000 

276 120 
0 

276.120 
893000 
893.000 

4.014.500 
4.014.500 

20.000 
0 
0 

20.000 
11.913 
70.425 
82.338 
80.000 
80.000 

0 
39 440 

8.150 
47.590 

510 
0 
0 
0 

610 

2006 
D»ö<>r<$) 

0 
159.148.594 

0 
541.000 

169.689.594 
2.418823 

0 
631.000 
686 721 

2.607 070 
10.228 220 
11.756 173 
28.528.007 
28.388209 

0 
0 

28.388.209 
0 
0 

6.973.638 
6.973.638 

71 861 
10.375 

10.402.975 
10.4B6.211 

0 
0 

3266 
8.974 

0 
12.240 

684.903 
684.903 

0 
901.356 

0 
0 

189.668 
992.523 

35 615 
0 
0 

2.119.162 
3.051 485 

11.691.861 
14.743.346 

0 
0 

4311.389 
4.311.389 

678.707 
0 

678.707 
4.226.963 
4.226.963 
4.089 600 
4.089.600 

56.961 
0 
0 

66.961 
24269 

215.312 
239.681 

77.795 
77.795 

0 
39.345 
12.903 
52.248 

7425 
0 
0 
0 

7.425 

Br Fiyat 

0,59 

0,54 
0,59 
0,61 

0,55 
0.58 
0,95 
0,60 
0,62 
0,63 
0,75 

0.75 

1,11 
1,11 
0,55 
3,68 
0,77 
0,77 

6,53 
4.66 

5,06 
3.36 
3,36 

0,53 

0,23 
0,15 
0,72 

0,23 
0,14 
0,13 
0.13 

2,16 
2,16 
2,46 

2,46 
4,73 
4,73 
1,02 
1,02 
2.85 

2,85 
2,04 
3,06 
2,91 
0,97 
0,97 

1,00 
1,58 
1,10 

14,56 

14,66 

2007(Oca-Eyl) 
Miktar 

99.780 
70.070.459 

3.800 
638.660 

70.812.699 
2.859.995 

0 
4885.548 

0 
0 

3029 364 
17.258.004 
28.032.911 
9612.182 

0 
1.440 

9.613.622 
0 
0 

6.325132 
6.325.132 

0 
9363 

9.744391 
9.763.764 

1.000 
1.000 

0 
500 

6.300 
6.800 

0 
0 

5.000 
1 471.000 

0 
192.000 

0 
0 

49.500 
0 
0 

1.717.500 
32.657.800 

130.339.359 
162.997.159 

2.016 
2.016 

3999.580 
3.999.580 

44.500 
0 

44.600 
62.500 
62.500 

4.174.675 
4.174.676 

0 
0 
0 
0 

17.100 
111.775 
128.875 
42.040 
42.040 
40.800 
81 050 

0 
121.860 

0 
156.614 

0 
7.500 

164.114 

Değer<$> 
75.879 

52.077.157 
9.466 

348.642 
52.511.144 
2.540.915 

0 
4.014.291 

0 
0 

2420555 
15.259.294 
24.235.055 
7.980.341 

0 
5.919 

7.986.260 
0 
0 

7.245.754 
7.245.754 

0 
34.703 

10.703.583 
10.738.286 

1.359 
1.359 

0 
4678 

39.399 
44.077 

0 
0 

15.948 
889.251 

0 
85 440 

0 
0 

35.324 
0 
0 

1.025.963 
3.762.678 

16.787.242 
20.549.920 

3.326 
3.326 

8.404.466 
8.404.466 

129.426 
0 

129.426 
335.072 
336.072 

4.430.038 
4.430.038 

0 
0 
0 
0 

46.709 
299 643 
346.3S2 
48.593 
48.593 
43.122 
88.376 

0 
131.498 

0 
179.737 

0 
8175 

187.912 

Br Fiyat 
0,76 
0,74 
2,49 
0,55 
0,74 
0,89 

-0,82 

080 
0,88 
0,86 
0.83 

-4,11 
0,83 

1,15 
1,15 

-3.71 
1,10 
1,10 
1,36 
1,36 

9.36 
6,25 
6,48 

3,19 
0.60 

0,45 

0,71 

-0,60 
0,12 
0.13 
0,13 
1,65 
1,66 
2,10 
2.10 
2,91 

2,91 
5,36 
5,36 
1,06 
1,06 

2,73 
2.68 
2.69 
1,16 
1,16 
1.06 
1.09 

1,08 

1,15 

1,09 
1,15 
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GTİP-4 

2 P 6 

1 

2007 

1 

2008 

• 

2009 

" 
2102 

' 
2103 

" 
2106 

" 
2207 

• 

2209 

1 
2301 

1 
2302 

1 
2303 

1 
2304 

1 
2309 

1 

GTİP-8 
20060031 
21,060035 
20060038 

oplam 2006 
20079939 
20079957 
20079998 

oplam 2007 
20081913 
20083051 
20083055 
20083059 
20083090 
20084051 
20084059 
20085061 
20085092 
20086050 
20087092 
20088050 
20089293 
20089941 
20089949 
20089999 

oplam 2008 
20091199 
20091919 
20091998 
20092999 
20093959 
20094110 
20094919 
20094999 
20097919 
20098019 
20098079 
20098086 
20096099 
20099059 

oplam 2009 
21021031 
21021039 

oplam 2102 
21033090 
21039090 

oplam 2103 
21061080 
21069059 
21069092 
21069098 

oplam 2106 
22071000 
22072000 

oplam 2207 
22090019 
22090099 

oplam 2209 
23012000 

oplam 2301 
23023090 

oplam 2302 
23032010 

oplam 2303 
23040000 

"oplam 2304 
23099099 

'oplam 2309 

3İRİM 
KG 
KG 
KG 

KG 
KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 
KG 

KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 

LİTRE 
LİTRE 

LİTRE 
LİTRE 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

Miktar 
61.070 
55.790 

320.560 
437.420 

0 
243159 

0 
243.159 

7.000 
0 

3565 
1 360 

0 
2.300 

0 
1.000 

0 
400 

0 
630 

0 
74.000 
7.124 

24.108 
121.487 
259.220 

58.770 
70.410 

0 
0 
0 

4.600 
0 

584.840 
91.575 

0 
0 

628.808 
4.800 

1.703.023 
20.000 
21.600 
41.600 

3.200 
11.620 
14.820 

0 
0 

57.795 
99.774 

157.589 
12.065 

0 
12.065 

0 
635.600 
635.600 

3.646.475 
3.646.475 
1.091.000 
1.091.000 

126.940 
126.940 

23.938.668 
23.938.668 
7.671.270 
7.671.270 

2005 
.Deöer<$> 

169.556 
131.191 
394155 
694.902 

0 
300.848 

0 
300.846 
64.641 

0 
16818 
6913 

0 
11.711 

0 
5.910 

0 
2.098 

0 
11687 

0 
228286 

29.099 
49118 

426.281 
350.057 
77 596 
61.975 

0 
0 
0 

9432 
0 

264.846 
66.852 

0 
0 

793.145 
5424 

1.629.327 
26.980 
11.635 
38.615 

2.179 
131.949 
134.128 

0 
0 

443.509 
412.432 
855.941 

9.718 
0 

9.718 
0 

288.335 
288.335 

2.831.441 
2.831.441 

139.633 
139.633 
25.388 
25.388 

6.138.995 
6.138.995 
7.410994 
7.410.994 

Br Fiyat 
2,78 
2,35 
1.23 
1,69 

1,24 

1,24 
9,23 

4.72 
5,08 

5,09 

5.91 

5,25 

18,55 

3,08 
4,08 
2,04 
3,51 
1,35 
1,32 
0,88 

2,05 

0,45 
0,73 

1,26 
1,13 
0,96 
1.35 
0.54 
0,93 
0,68 

11,36 
9,05 

7,67 
4,13 
5,43 
0,81 

0,81 

0,45 
0,46 
0,78 
0,78 
0,13 
0,13 
0,20 
0,20 
0,26 
0,26 
0,97 
0,97 

Miktar 
48.680 
52.670 

274.180 
375.530 

19.946 
0 
0 

19.946 
10.000 

500 
4.300 

18.760 
16.800 
2.920 

300 
500 

0 
130 

110.333 
5.834 

10.800 
80.000 

3.560 
26.332 

291.069 
513.383 

6499 
0 

12.500 
75.240 
22.000 
10.670 

104.919 
794.200 
254.925 

71.340 
316.623 
563.152 

0 
2.746.451 

181.280 
0 

181.280 
0 

20.533 
20.533 

0 
16.900 
79.540 

205.633 
302.073 
332.000 
600.000 
932.000 

37.435 
748.200 
786.635 

11.723.350 
11.723.360 

0 
0 

120.982 
120.982 

2.258.560 
2.258.660 

10.404.689 
10.404.669 

2006 
Daflertf) 

139.099 
122.356 
337 582 
599.037 

2.395 
0 
0 

2.395 
72275 
2.501 

21.077 
15.283 
42.013 
14.606 
3.123 
2.908 

0 
708 

122.246 
17.828 
20.749 

239.467 
16 833 
57318 

648.935 
985.386 

16501 
0 

23821 
92.065 
24.048 
16.258 

139.366 
940.223 
251.210 
232.326 
972802 

2.462.309 
0 

6.166.315 
265.012 

0 
265.012 

0 
81.286 
81.286 

0 
16254 

469190 
917.691 

1.403.135 
253.572 
460247 
713,819 

21.702 
357.848 
379.550 

12.848 603 
12.848.603 

0 
0 

13308 
13.308 

511 793 
511.793 

11.364491 
11.364.491 

Br Fiyat 
2,86 
2,32 
1,23 
1,60 
0,12 

0,12 
7,23 
5,00 
4,90 
0,81 
2,50 
5,00 

10,41 
5,82 

-
5,45 
1,11 
3,06 
1,92 
2,99 
4,73 
2,18 
2,23 
1,92 
2,54 

1.91 
1,22 
1,09 
1,52 
1,33 
1,18 
0.99 
3,26 
3,07 
4,37 

2,24 
1,46 

1,46 

3,96 
3,96 

0,96 
5,90 
4,46 
4,65 
0,76 
0,77 
0,77 
0,58 
0,48 
0,48 
1,10 
1.10 

0,11 
0,11 
0,23 
0,23 
1,09 
1,09 

2007 (Oca-Eyl) 
Miktar 

49 670 
35.000 

187.670 
272.340 

0 
0 

18.398 
18.398 
11.520 

0 
0 

200 
0 
0 

360 
0 

18.364 
0 

101.216 
660 

0 
38.500 

300 
63.283 

234.403 
76.840 
6.000 

56.700 
0 

20.020 
0 
O 
0 

1.137.125 
0 

543.030 
660 

402.467 
0 

2.242.842 
0 
0 
0 
0 

4.059 
4.059 
5.975 

33.930 
63.000 

260.421 
363.326 
687.000 

1.107.000 
1.794.000 

0 
0 
0 

9.963.709 
9.663.706 

0 
0 
0 
0 

3.275.020 
3.275.020 
4.670.170 
4.670.170 

Değerft) 
156.036 
93.529 

259.816 
509.381 

0 
0 

34.387 
34.387 
89.803 

0 
0 

1.623 
0 
0 

4.256 
0 

13.818 
0 

133.484 
13.842 

0 
96.544 

2.296 
106.915 
462.581 
223.839 

14.680 
158.113 

0 
24.401 

0 
0 
0 

1.273.631 
0 

912.649 
12.488 

1.594.712 
0 

4.214.613 
0 
0 
0 
0 

143.892 
143.892 
52.978 
34.805 

374.435 
1.322.521 
1.784.739 

620.686 
914.854 

1.535.540 
0 
0 
0 

11.375.858 
11.375.858 

0 
0 
0 
0 

905.405 
905.405 

5.952.600 
5.952.600 

Br Fiyat 
3,14 
2,67 
1,38 
1,87 

1,87 
1,87 
7,80 

-
-
8,12 

11,82 

0,75 

1,32 
20,97 

2.51 
7,65 
1,69 
1,97 
2,91 
2,45 
2,79 

1,22 

1,12 

1.68 
18,92 
3,96 

-
1,88 

35,45 
35,45 
8.87 
1,03 
5,94 
5,08 
4,91 
0,90 
0,83 
0,86 

1,14 
1,14 

0,28 
0,28 
1.27 
1,27 

s 

684-
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OTİP-4 

2401 

1 

2403 

1 

2501 

1 
2502 

1 

2503 

1 

2504 

1 
2505 

1 
2506 

1 

2507 

1 

2508 

• 2509 
1 

2511 
• 

2512 
• 

2515 

1 

2516 

1 

2517 

1 
2518 

1 

2519 

1 
2522 

1 
2524 

1 
2525 

1 
2526 

1 

2529 

2530 
1 

OTİP-8 
24011010 
2..011090 
24012010 
24012020 
24012049 
24012050 
24012090 
24013000 

oplam 2401 
24039100 
24039990 

oplam 2403 
25010051 
25010099 

oplam 2501 
25020000 

oplam 2502 
25030010 
25030090 

oplam 2503 
25041000 
25049000 

oplam 2504 
25051000 

oplam 2505 
25061000 

oplam 2506 
25070020 
25070080 

oplam 2507 
25081000 
25083000 
25084000 
25085000 
25087000 

oplam 2508 
25090000 

oplam 2509 
25111000 

oplam 2511 
25120000 

oplam 2512 
25151100 
25151220 

oplam 2515 
25161100 
25161290 
25169000 

oplam 2516 
25171010 
25174900 

oplam 2517 
25182000 

oplam 2518 
25191000 
25199010 
25199030 
25199090 

Toplam 2519 
25222000 

oplam 2522 
25241000 

oplam 2524 
25252000 

oplam 2525 
25262000 

oplam 2526 
25291000 
25292200 
25293000 

oplam 2529 
25309098 

oplam 2530 
Toplam 

3İRİM 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 
KG 

KG 
KG 

KG 

KG 
KG 

KG 
KG 

KG 

KG 

KG 
KG 

KG 
KG 
KG 
KG 
KG 

KG 

KG 

KG 

KG 
KG 

KG 
KG 
KG 

KG 
KG 

KG 

KG 
KG 
KG 
KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 
KG 
KG 

KG 

> 
- Miktar 

33 400 
284 635 

6.627.680 
3.101.824 

6.600 
2.080 

843.467 
3.322.955 

14.222.641 
1 238.399 

297.957 
1.536.356 

700.000 
2.500.000 
3.200.000 

16.000 
16.000 

0 
866 000 
866.000 

1.934.810 
0 

1.934.810 
0 
0 
0 
0 

39780.420 
53.899.717 
93.680.137 

0 
22628.961 

5.790.685 
216.000 

7.220.260 
35.855.906 

220.000 
220.000 

20.000 
20.000 

0 
0 

857.120 
1.095.180 
1.952.300 
2.604.360 
2.907.035 

90.600 
5.601.995 

0 
42.000 
42.000 

573.300 
573.300 

0 
17.150 

1 302.346 
13 487.770 
14.807.266 

5.120 
5.120 

982.500 
982.500 

0 
0 
0 
0 

2.000.000 
85.000 

0 
2.085.000 
8.863.725 
B.863.725 

1.217.204.777 

2005 
• 0«âerf$) 

131 998 
687 552 

20.903.244 
9.952.187 

12.686 
12.312 

3.874.770 
3.539.492 

39.114.241 
2 174.438 
1.804.040 
3.978.478 

30.451 
108.752 
139.203 

17.101 
17.101 

0 
1 560.839 
1.560.839 

805.312 
0 

805.312 
0 
0 
0 
0 

5 717.026 
4963.841 

10.680.867 
0 

1.062.316 
238.634 

72.709 
1.380 332 
2.753.991 

89.678 
89.678 
13.960 
13.960 

0 
0 

153.771 
358.437 
512.208 
552.410 
865.348 

74.209 
1.491.967 

0 
10.890 
10.890 

142.505 
142.505 

0 
30.756 

433.902 
5 770.017 
6.234.675 

4.242 
4.242 

562.958 
562.968 

0 
0 
0 
0 

139.294 
30.518 

0 
169.812 

10.112.556 
10.112.556 

555.743.370 

Br_Flyat 
3,95 
2.42 
3,15 
3,21 
1,92 
5,92 
4,59 
1.07 
2,75 
1,76 
6.05 
2,59 
0,04 
0,04 
0,04 
1,07 
1,07 

1,80 
1,80 
0,42 

0,42 

0,14 
0,09 
0,11 

0,05 
0,04 
0,34 
0,19 
0,08 
0,41 
0,41 
0,70 
0,70 

. 0,18 
0,33 
0.26 
0,21 
0,30 
0.82 
0,27 

-0,26 
0,26 
0,25 
0,25 

1,79 
0,33 
0,43 
0,42 
0,83 
0,83 
0,57 
0,57 

. 
0,07 
0,36 

0,08 
1,14 
1.14 
0,46 

Miktar 
0 

181.923 
8.464.930 
3.973.420 

0 
0 

650 346 
3.805129 

17.075.748 
1.830 760 
1.183 841 
3.014.601 

0 
0 
0 

2.000 
2.000 

625 
1.081.876 
1.082.501 

900.440 
210 

900.660 
19.875 
19.875 
16.125 
16.125 

31.950.959 
54.220013 
86.170.972 

0 
8.500.120 

11.728.451 
0 

4573.400 
24.801.971 

320.000 
320.000 

0 
0 

7.260 
7.260 

1.633.659 
875.510 

2.509.169 
0 

287.800 
0 

287.800 
75.000 

0 
75.000 

0 
0 
0 

2.060.528 
1.100.210 
4.340.000 
7.600.738 

0 
0 

2.081.000 
2.081.000 

16.465 
16.465 
20.400 
20.400 

0 
173.550 
10.500 

184.060 
8.367.029 
8.367.029 

1.394.771.800 

2008 
D»öar($) 

0 
464.656 

30.595 485 
14.516556 

0 
0 

3.856.298 
4.106.378 

53.539.273 
3.984 185 
7.070996 

11.055.181 
0 
0 
0 

2.466 
2.466 

728 
2.208.595 
2.209.323 

435.701 
1.385 

437.086 
7.395 
7.395 

16.598 
16.598 

4.913.649 
4 497 096 
9.410.746 

0 
425.479 
468.212 

0 
1.022.708 
1.916.399 

127.970 
127.970 

0 
0 

5.692 
5.692 

292.060 
380.948 
673.008 

0 
84.644 

0 
84.644 
21.097 

0 
21.097 

0 
0 
0 

529.197 
498.396 

2.044.488 
3.072.081 

0 
0 

1.499.340 
1.499.340 

32.028 
32.028 
13.950 
13.950 

0 
58.473 

5.004 
63.477 

11.258.306 
11.258.306 

703.260.498 

Br Fiyat 

2,55 
3,61 
3,65 

5,93 
1.08 
3,14 
2,18 
5,97 
3,67 

-1,23 
1,23 
1,16 
2.04 
2,04 
0,48 
6,60 
0,49 
0.37 
0,37 
1,03 
1,03 
0,15 
0.08 
0,11 

0,05 
0,04 

0.22 
0,08 
0,40 
0,40 

0,78 
0,78 
0,18 
0,44 
0,27 

0,29 

0,29 
0,28 

0,28 

0,26 
0,45 
0,47 
0,41 

-0.72 
0,72 
1,95 
1,95 
0,68 
0,68 

0,34 
0,48 
0,34 
1,35 
1,35 
0,50 

2007 (Oca-Eyl) 
Miktar 

0 
28.805 

6.156.739 
2.868.677 

0 
0 

460.641 
2.220 260 

11.735.122 
1.021.095 
1.026.714 
2.047.809 

0 
0 
0 
0 
0 

1.800 
568.900 
570.700 
140.000 

0 
140.000 

6.400 
6.400 

0 
0 

36.432.155 
57.458 640 
93.890.796 

13.000 
11.242.157 
26.991 500 

40.000 
7.158.181 

45.444.838 
280.010 
280.010 

0 
0 
0 
0 

1.090.220 
1.462.347 
2.552.567 
4.981.612 

0 
0 

4.981.612 
75.000 

0 
75.000 

0 
0 

1.250 
10.000 

0 
1 030.450 
1.041.700 

0 
0 
0 
0 

1.905 
1.905 

0 
0 
0 

44.000 
3.500 

47.500 
4.946 400 
4.946.400 

2.312.481.395 

Değor<$) 
0 

73.572 
24 515.933 
11.450.771 

0 
0 

2.764.521 
2.473.557 

41.278.364 
3.267 149 
5998.992 
9.266.141 

0 
0 
0 
0 
0 

2.549 
739.392 
741.941 

66.220 
0 

66.220 
129 
129 

0 
0 

5.878.184 
5 581 003 

11.469.187 
6.825 

585.822 
1.063.121 

20.727 
1.582 674 
3.259.169 

119.246 
119.246 

0 
0 
0 
0 

195.007 
1.133164 
1.328.171 
1 263 063 

0 
0 

1.263.063 
22.000 

0 
22.000 

0 
0 

1.877 
14 957 

0 
537.841 
554.675 

0 
0 
0 
0 

54.827 
54.827 

0 
0 
0 

15.578 
1.628 

17.206 
6.856.146 
6.856.146 

806.961.415 

Br Fiyat 

2,55 
3,98 
3,99 

6,00 
1,11 
3,52 
3.20 
5,84 
4,52 

-
--1,42 
1,30 
1,30 
0,47 

0,47 
0,02 
0,02 

0,16 
0,10 
0,12 
0,53 
0,05 
0,04 
0,52 
0.22 
0,07 
0,43 
0,43 

-0,18 
0.77 
0,62 
0.25 

0,25 
0,29 

0,29 

-1,50 
1,50 

0,52 
0,53 

-
28,78 
28,78 

-
0,35 
0,47 
0,36 
1,39 
1,39 
0,35 
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25.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Roj Tv yayınlarına katılan milletvekillerine ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/384) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danimarka'da Kurulu ROJ TV adlı televizyon kanalının terör örgütü PKK'ya ait bir 
televizyon kanalı olduğu ve bu nedenle Türkiye'nin söz konusu televizyon kanalının yayın 
faaliyetinin durdurulması içirt Danimarka nezdinde sürekli girişimlerde bulunduğu 
bilinmektedir. Ancak son dönemde basında, bazı milletvekillcrin ROJ TV adlı televizyon 
kanalında demeçlerinin yayınlandığı haberleri yer almaktadır. 

Radyo-televizyon yayınlarını izleme ve yapılacak yayınların ulusal ve uluslararası ilke 
ve esaslara uygunluğunu gözctnacklc görevli RTÜK ile hükümet ilişkilerini Başbakan adına 
yürütmekle görevli Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından aşağıdaki sorularımın 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

O k t a y V U R A L 
İzim ir Milletvekil i 

Sorular: 

1. ROJ TV adlı televizyon kanalına şimdiye kadar TBMM üyesi olmuş hangi 
milletvekilleri demeç vermiş, bu kanalın programlarına katılmıştır? 

2. ROJ TV yayınlarına katılan milletvekillerinin hangileri Türkiye içinden, hangileri 
Türkiye dışından bu yayınlara iştirak etmiştir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/02034 
Konu : 08 / 11/2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İl«i :a) 23.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-815 sayılı yazı. 
b) 08.1 1.2007 tarih ve A.OI.I.RTÜ.0.01.07.2007/595/16980 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereği İzmir Milletvekili Oktay VURAL'ın Bakanlığıma tevcih ettiği 7/384 
esas nolu yîizılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilişkili kuruluşu Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu Başkanlığının ilgi (b) yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

»rof.Dr.Mchıııct AYDIN 
Devlet Bakanı 

EK : İlgi (b) yazı ve eki 
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T.C. 
RADYO VIZ TELEVİZYON ÜST KURUIJLJ 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : A.OI .1 .RTÜ.0.01.07.2007/ 5 % i) fi j |j y (, 0 

Konu : ROJ TV hakkında soru önergesi 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞINA 
(Ö/el Kalem Müdürlüğü) 

İlgi: 24.10.2007 gün ve 01983 sayılı yazınız. 

İlgi yazınıza bahsekonu soru önergesi kapsamında PKK Terör Örgiitü'nün yayın 
organı konumundaki ROJ TV'ye şimdiye kadar TBMM üyesi olmuş hangi milletvekillerinin 
demeç verdikleri, bahsekonu milletvekillerinin hangilerinin Türkiye içerisinden hangilerinin 
ise ülke dışından adıgcçcn TV kuruluşunun yayınlarına iştirak ettikleri hususu sorulmaktadır. 

Konu muhteviyatı kapsamında istenilen tespitlerin Kurumumuz olarak ROJ TV 
yayınlarının izlenmesine yönelik olarak hedefleneh amaç ve prensiplerin dışında olması 
nedeniyle, üzerinde hassasiyetle durulan yayın ihlalleri içeriğinde saptanması durumunda 
katılımcıların tespiti mümkün olabilmektedir. 

Ancak 2007 yılı Ocak ayında bugüne kadar geçen süre içerisinde adı geçen TV 
kuruluşuna stüdyo canlı yayın konuğu ve canlı telefon bağlantısı veya röportaj koşullannda 
katılan siyasilerin isimleri ve katılmış oldukları programların bir dökümü ekle sunulmuştur. 

Bu meyanda canlı telefon bağlantıları ile programlara bağlanan adı geçen şahısların 
ROJ TV'ye yurt içi yada yurt dışından bağlandıkları hususu tespit edilememiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 

Dr. Hamit ERSOY ^ 
Üst Kurul Başkanı a. 

Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı 

EKLER: 
Ek: 1 Adet liste 
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T.C. 
RAI )Y() vı- n -;ı TMZYON ÜST KI IRI ILU 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

28 Ocak 2007 HABER PROGRAMI Ahmet TÜRK (DTP Genel Başkanı) 
Sırrı SAKIK (DTP Genci Başkan Yardımcısı) 

Dicle Haber Ajansına yapmış oldukları açıklamalar 

07 Şubat 2007 ROJ AKTÜCI, Programı Osman ÖZÇELİK (DTP Genel Başkan Yardımcısı) 
(Halihazırda DİP Siirt Milletvekili) 

Telefon konuğu olarak 

20 Şubat 2007 ROJ AKTÜEL Programı Murat BOZLAK (I İADLT Eski (in. Hşk.) 
Ahmet Turan DEMİR (IIADFP Eski (in. Bşk.) 
Ahmet TÜRK (DİP (in. Bşk.) 

Canlı telefon bağlantısı ile 

22 Mart 2007 ÖZEL PROGRAM (Nevruz 2007) Ziya HALİS (Eski Çalışma Bakam) 

29 Nisan 2007 SELASOR Programı Akın BİRDAL (İnsan Hakları Savunucusu) 
(Halihazırda DTP Diyarbakır Milletvekili) 

Stüdyo konuğu othrak 
Esat CANAN (CHP Hakkari Milletvekili) 

Canlı telefon bağlantısı ile 

17 Haziran 2007 SELASUR Programı Selim SADAK (Kapatılan DEP liski Milletvekili) 
Stüdyo konuğu olarak 

18 Haziran 2007 BERNAME TAYBEI Selim SADAK (Kapatılan DEP l-iski Milletvekili) 
Stüdyo konuğu olarak 

25 Haziran 2007 ROJ AKTÜEL Programı Hatip DİCLE (Kapatılan DEP Eski Milletvekili) 
Canlı telefon bağlantısı ile 

29 Haziran 2007 NİVROJ Programı Selim SADAK (Kapatılan DEP Eski Milletvekili) 

8 Temmuz 2007 SELASOR Programı Hatip DİCLE (Kapatılan DEP Eski Milletvekili) 
Stüdyo konuğu olarak 

4 Ağustos 2007 ÖZEL PROGRAM Nuri YAMAN (DTP Mtış Milletvekili) 
Sclahattin DEMİR TAŞ (DTP Diyarbakır Milletvekili) 

Canlı telefon bağlantısı ile 

16 Ekim 2007 HABERLER Sclahattin DEMİRTAŞ (DTP Diyarbakır Milletvekili) 
Canlı telefon bağlantısı ile 
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T.C. 
RADYO VRTm.nVİZYON ÜST KURUI.U 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

17 F.kim 2007 ROJ AKTÜEL Programı Fatma KURTULAN (DTP Van Milletvekili) 
Ayla Akad ATA (DTP Batman Milletvekili) 

Stüdyo konuğu olarak 

18 Ekim 2007 ROJ AKTÜIil. Programı Osman ÖZÇELİK (DTP Siirt Milletvekili) 
Canlı telefon bağlantısı ile 

19 Ekim 2007 ROJ AKTÜEL Programı Hamit GEYLANİ (Hakkari Bağımsı/. Milletvekili) 
Ayla Akad ATA (DTP Batman Milletvekili) 
Fatma KURTULAN (DTP Van Milletvekili) 

Kendileri ile röportaj yapılmıştır. 

NUÇliYliN ŞEVE Programı İbrahim BİNİCİ (DTP Urla Milletvekili) 
Canlı telefon bağlantısı ile 

22 Ekim 2007 ROJ AKTÜEL Programı llamit GEYI.ANİ (Hakkari Bağımsı/. Milletvekili) 
Canlı telefon bağlantısı ile 

25 Ekim 2007 ROJ AKTÜEL Programı Ayk* Akad ATA (DTP Batman Milletvekili) 
Aysel TUGLUK (DTP Diyarbakır Milletvekili) 
Akın BİRDAL(DTP Diyarbakır Milletvekili) 

Canlı telefon bağlantısı ile 

FOTOĞRAF isimli belgesel programı Fethullah ERBAŞ (Eski Milletvekili) 
Kendisi ile röportaj yapılmıştır. 

29 Ekim 2007 ROJ AKTÜEL Programı Osman ÖZÇELİK (DTP Siirt Milletvekili) 
Selim SADAK (DEP Eski Milletvekili) 

Kendileri ile röportaj yapılmıştır. 

26.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'mn, pratik İngilizce konuşma ve yöntemleri kursuna iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/397) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın 1 İüseyin ÇHLIK. 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

-689 
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1- ABD Büyükelçiliği i!e Bakanlığınızın işbirliğinde yürütülen ve 
tüm Türkiye'de zorunlu olan 1 haftalık "Pratik İngilizce Konuşma 
ve Yöntemleri" kursundan haberiniz var mıdır ? 

2- Bakanlığınız, böyle bir kursu kendi olanaklarıyla gerçekleştirme 
yeteneğinden yoksun mudur ? Böyle bir kurs için ABD'nin tercih 
edilmesinin gerekçeleri nelerdir ?• 

3- ABD Büyükelçiliği ile işbirliği halinde yürütülen "Pratik İngilizce 
Konuşma ve Yöntemleri Kursu" bugüne kadar hangi ülkelerde 
eğitim vermiştir? 

4- ABDİi eğitmenler, hangi kurum ve misyon adına bu hizmeti 
vermektedirler ? Kurs verilen ülkeler arasında Avrupa Birliği 
üyesi ülkeler var mıdır? 

5- Kurs sırasında gösterilen CD'lerdeki görüntülerde yer alan türbanlı 
öğretmen ve öğrenciler tamamen tesadüf müdür ? Bu CD'lerin 
dışında örnek olabilecek başka eğitim CD'leri yok mudur ? 

6- CD'lerde yer alan görüntüler, türbanlı eğitime yönelik toplumu 
hazırlamaya ve ABD'nin ülkemize dayatmaya kalktığı 'İlımlı 
İslam" modeline kamuoyu yaratmaya yönelik bir çaba değil midir? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANL İĞİ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 \/^/SZ. /?/f(/2007 

Konu : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANL İĞ İNA 

İlgi :23.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-815 sayılı yazı. 

îzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALFnın, "Pratik İngilizce Konuşma ve 
Yöntemleri Kursuna ilişkin" ilgi yazı eki 7/397 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. ilköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilerimizin aldığı yabancı dil 
eğitiminin yeterince pratiğe yansıtılamaması nedeniyle; 

a) İlköğretim okullarında görevli İngilizce öğretmenleri için 81 ilden seçilen 400 
İngilizce öğretmeni Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı iş birliğinde yurl dışından 
getirtilen yabancı uzmanlar tarafından, 

b) Ortaöğretim öğretmenleri için de yine 81 ilden seçilen birer İngilizce öğretmeni 
ABD Büyükelçiliği İngilizce F.ğitim Ataşeliği iş birliğinde Bakanlığımız Fğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü İngilizce Dil Öğretimi Programında görevli ABD uyruklu uzman ile Türk-
Amerikan Derneğinde de dersler veren bir görevli tarafından 

eğitici eğitiminden geçirilmişlerdir. 
Bu eğiticiler de aldıkları eğitimi görevli oldukları illerdeki İngilizce öğretmenlerine 

aktarmışlardır. 
2. Yabancı dil öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinde üniversitelerimizin ilgili 

bölümleri ile iş birliği yapıldığı gibi ülkemizde bulunan Alman Kültür. İngiliz Kültür, Fransız 
Kültür merkezleri ile de iş birliği yapılmakta ve yabancı dil eğitimi alanında dünyadaki 
uygulamaların eğitimimize yansıtılması için uzman eğiticilerden yararlanılmaktadır. Bu 
bağlamda ABD Büyükelçiliği İngilizce Dil Ataşeliği iş birliğinde gerçekleştirilen Pratik 
İngilizce Konuşma Yöntem ve Teknikleri Formatörlük Eğitimi ile de dünyada uygulanan 
farklı yöntem ve tekniklerin İngilizce öğretmenlerine tanıtılması hedeflenmiştir. 
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3. ABD Büyilkelciliği İngilizce Dil Ataşeliği iş birliği ile yürütülen programın, ABD 
Büyükelçiliğine bağlı İngilizce Dil Ataşeliği olan ülkelerde (Mısır, Tayland, Kostarika gibi) 
uygulandığı söz konusu eğitim CD'lerinde yer alan ülke uygulama örneklerinden 
anlaşılmaktadır. 

4. Bu eğitim ABD Büyükelçiliği İngilizce Dil Ataşeliği ve Bakanlığımız IJizmctiçi 
Eğitim Dairesi Başkanlığı iş birliği ile ABD'li uzmanlar taralından verilmiştir. 

5. Eğitimde kullanılan materyal (Shaping The Way Wc Teach Rnglish adlı 1 adet 
kitap, 3 adet DVD ve 1 adet CD) 14 modülden oluşmakta CD'lerdeki görüntüler, programın 
uygulandığı ülkelerdeki (Amerika, Mısır, Tayland, Kostarika) sınıflarda ilköğretim ve 
ortaöğretim düzeyinde eğitimcilerin verdiği derslerin uygulama yöntem görüntüleridir. 
CD'lerdeki her modülde farklı ülkelerden sınıflarda, farklı yöntem görüntüleri bulunmaktadır. 
İler modülde normal formalı öğrenci kıyafetleri yanında günlük kıyafetleri olan öğrenci ve 
öğretmenlerin bulunduğu sınıf görüntüleri ve çok az olmakla birlikte türbanlı öğretmen ve 
öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte bir arada bulunduğu sınıf görüntüleri bulunmaktadır. 
Kıyafetler ülkelere göre değişmekledir. 

6. Kğitim başlatılmadan önce, CD'lerdeki görüntüler ve eğitim materyalleri İngilizce 
öğretmenlerinden oluşan bir komisyona incelettirilmiş; komisyonun raporunda öğretmenlere 
yönelik eğitim seminerlerinde kaynak olarak kullanılabileceği belirtilmiş ve uygulama bu 
rapordan sonra başlatılmıştır. Bu materyallerin kullanılmasında, eğilimin dışında başka bir 
amaç bulunmamaktadır. Kaldı ki bu konuda illerden gelen raporlardan öğretmenlerimizin 
aldıkları eğitimden yararlandıkları, diğer ülkelerde uygulanan metot ve teknikleri tanıma ve 
kendi uyguladıkları metot ve tekniklerle mukayese etme fırsatını buldukları anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ * 

. ^^--"Doç. Dr. Hüseyin ÇEci iC - ^ 
^L~^"^ Millî Eğitim Bakanı J 

27.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, eğitim kurumlarında yapılan yönetici atamalarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/399) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitini Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
09.10.2007 

13 Nisan 2007 tarihinde 26492 sayılı Resmi Gazctc'dc yayınlanan MİLLÎ EĞİTİM 
BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA 
YÖNETMELİĞİ hakkında Danıştay 2. Dairesi tarafından 30/04/2007 tarihinde 
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI verilmişti. 

Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğin yayınlandığı 13 Nisan 2007 
tarihinden, yürütmeyi durdurma kararının verildiği 30/04/2007 tarihine kadar geçen 
çok kısa sürede gece operasyonlarıyla, el altından 20-25 bin kişinin yönetici olarak 
okullara atamasını yapmıştır.( Müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı 
olarak) 

Danştay 2. Dairesi, bir sendika tarafından açılan bir davayla ilgili, 27/08/2007 tarihinde 
yeni bir karar vererek yürütmesi durdurulan, yukarda ifade edilen yönetmelik gereği 
yapılan bütün atama işleminin de geri alınması gerektiğine karar vermiştir. Bu 
durumda; 
1- Yürütmesi durdurulan yönetmelik gereği atanan 20-25 bin (rakam tahminidir) 
yönetici, müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinden alınarak, 
eski görevlerine dönecek midir? 
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2-Bu yöneticilerin eski görev yerlerine dönmesi sonucunda, norm kadro sayıları 
değişeceğinden binlerce öğretmen bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenecek midir? 
Etkilenecek öğretmen sayısı kaçtır? 

3-Daha önce Bakanlığınız tarafından yapılan diğer yönetici a tama yönetmeliklerinin de, 
benzeri sebeplerle yargı tarafından iptal edildiği doğru mudur? 

4-Binlcrce yöneticinin görevlerinden alınarak, eski görevlerine iade edilmesi sonucu, 
okullarımızda oluşacak yönetici boşluklarını nasıl doldurmayı düşünüyorsunuz? 

5-Yargı tarafından iptal edilen diğer yönetici atama yönetmelileri için yargının ortaya 
koyduğu iptal gerekçeleri göz önüne alınmadan, daha kötü hukuk ve insan hakları 
ihlalleriyle dolu bir başka yönetmelik yapmak, ne anlama gelmektedir? 

6-Bundan sonra hazırlayacağınız yeni yönetici a tama yönetmeliğinde, sınav 
kazananların haklarını korumayı düşünüyor musunuz? 

7-Binlercc yöneticinin, yargı kararıyla eski yerlerine dönmesinden dolayı milli eğitimde 
oluşacak kaos ortamının sorumlusu kimdir? 

8-Böylcsinc hukuk ye insan hakları ihlalleriyle dolu yönetmelikler çıkararak Türk milli 
eğitiminin skandalllar yaşamasına sebep olduğunuzu düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız, bu sorumluluğu üstlenerek istifa edecek misiniz? 

Yılmaz T A N K U T / 
M H P Adıma Milletvekil i 

c 

•s 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ $\\<=\ 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23.10.2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-815 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Yılmaz TANKU'Pun, "eğitim kurumlarında yapılan 
yönetici atamalarına ilişkin" ilgi yazı eki 7/399 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. 13.04.2007 tarihli ve 26492 sayılı Resmî Gazctc'dc yayımlanan Millî Eğitim 
Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği'nin atamaya ilişkin 
hükümleri başta olmak üzere bazı hükümlerinin sendikalar tarafından açılan idari davalar 
sonucu Danıştay İkinci Dairesinin 30.04.2007 tarihli ve E.No: 2007/1198, 2007/1197 ve 
2007/1114 sayılı kararları ile durdurulması üzerine 11.05.2007 tarihli ve 2007/41 numaralı 
Genelge ile yönetmeliğin yürürlüğü durdurulan maddeleri çerçevesinde herhangi bir işlem 
yapılmaması hususu teşkilatımıza duyurularak eğitim kurumu yönetici atamaları 
durdurulmuştur. Bu defa anılan Yönetmeliğin yürürlüğü durdurulan maddeleri çerçevesinde 
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yapılan atamaların iptali talebiyle açılan diğer bir idari davada ise yine Danıştay İkinci 
Dairesinin 27.08.2007 tarihli ve F,.No: 2007/2076 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına 
karar verilmiş ve bu karar üzerine 02.10.2007 tarihli ve 2007/75 numaralı Genelge ile kararın 
süresi içinde uygulanması hususu teşkilatımıza duyurulmuştur. Bu çerçevede valilikler ve 
Bakanlığımızın ilgili birimlerince yargı kararı uygulanarak yapılan atamalar iptal edilmiştir. 

2. Anayasa'nın 138'inci ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28'inci maddesi 
hükümleri gereğince Bakanlığımız yargı kararlarının gereklerini yerine getirerek 
geciktirmeksizin uygulamaktadır. Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde yapılan yönetici 
atamalarının iptali işlemleri yargı kararı çerçevesinde devam etmekte olduğundan bu konuda 
sağlıklı bir sayısal verinin verilmesi mümkün olamamaktadır. 

3. Millî Kğitim Bakanlığı Eğilim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönctmcliği'ndcn 
önce yürürlükte bulunan 11.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren Millî Kğitim Bakanlığı Eğitim 
Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğin 
04.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren değişikliği ile ilgili olarak da bazı öğretmen sendikaları 
tarafından açılan idari davalarda bu yönetmeliklerin mülakat, sözlü sınav ve zorunlu yer 
değiştirmeye ilişkin maddeleri ile ilgili olarak Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma 
kararları verilmiştir. 

4. Yukarıda belirtilen 02.10.2007 tarihli ve 2007/75 numaralı Gcnclgc'de, kararın 
uygulanmasından sonra eğitim öğretimin olumsuz etkilenmemesi bakımından valiliklerin ve 
Bakanlığımızın ilgili birimlerinin gerekli tedbirleri gecikmeksizin almaları hususu belirtilmiş 
ve bu çerçevede, valilikler ve ilgili birimlerce gerekli tedbirler alınmıştır. 

5. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği 
hazırlanırken. Bakanlığımızca hizmetlerin etkin yürütülmesi, eğilim öğretimin aksamaması, 
görev ve sorumlulukların başta Anayasa ve yasalarda öngörüldüğü şekilde yerine 
getirilebilmesi bakımından alınması gereken tedbirler bağlamında yargı kararlan dikkate 
alınmakta ve ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88'inci maddesi kapsamında 
eğitim kurumu yöneticilikleri ikinci görev olarak yürütüldüğünden. Yönetmeliğin esas ve 
usulleri ona göre belirlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur. 

6. Millî Eğitim Bakanlığı Eğilim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliğinin 
bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulması üzerine, söz konusu yargı kararı, hizmet 
gerekleri ve kamuoyunun beklentileri dikkate alınarak yeni bir Yönetmelik taslağı hazırlanmış 
ve sendikaların görüşüne sunulmuştur. Gelen görüşler de dikkate alınarak konuya yönelik 
çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen taslakta sınavı kazananların haklarının 
korunması yönünde düzenlemelere yer verilmesi düşünülmektedir. 

7-8. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumu yöneticiliklerine alamaya ilişkin esas ve 
usulleri belirlemek amacıyla hazırlanan yönetmelikler 657 sayılı Devlel Memurları Kanunu ve 
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 56'ncı 
maddesine dayanılarak, yargı kararlan da dikkate alınarak hazırlanmakta ve Devlet Personel 
Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle yürürlüğe konulmaktadır. Buna karşın, söz konusu 
Yönetmeliğin iptali veya yürütmesinin durdurulması yönünde açılan idari davalar hakkında 
yargı organlarınca verilen yürütmenin durdurulması veya iptali kararlarının uygulanmasının 
yasal bir zorunluluk olması nedeniyle, Bakanlığımızca yargı kararları uygulanmakladır. Yargı 
kararlannın uygulanması sonucu eğitim ve öğretimin olumsuz etkilenmemesi bakımından ise 
gerekli idari tedbirler valilikler ile ilgili birimler tarafından alındığından herhangi bir olumsuz 
durumdan söz edilmesi de mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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28.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir müsteşar yardımcısı vekiline ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/400) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 08.10.2007 

. ^ ^ ^ 
Mujjarfcm İNCE 
"tilova Milletvekili 

1- Müsteşar Yardı mcısı vekili Sadettin Sabaz bu görevini hangi tarihten beri 
yürütmektedir? 

2- Sadettin Sabaz'ın Ticaret ve Turizm öğretimi Genel Müdürlüğü görevini vekaleten 
yürütmekte iken, görevden alınan ve mahkeme kararıyla görevine dönen Bekir 
Turgut'un görevine dönmesinden sonra 14.09.2007 tarihinde Müsteşar Yardımcısı 
olarak tarafınızdan görevlendirilmesine rağmen 26.09.2007 tarihinde Milliyet 
Gazetesi'nde "MEB'dcn esnek türban içtihadı" başlıklı habere "Ticaret ve Turizm 
öğretimi Genel Müdürü" unvanıyla beyanat vermiş olması hukuken mümkün müdür? 

3- Bir Müsteşar Yardımcısı Vekilinin daha önce yürüttüğü görev unvanını gazete 
haberlerine konu olacak şekilde kullanmış olması nedeniyle hakkında bir soruşturma 
açılacak mıdır? 

T.C. 
MİLLÎ EÖ İTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-1 1/ S I 2 , O l 2 . / / )/20O7 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23.10.2007 tarihli ve A.01.0.CİNS.0.10.00.02-81 5 sayılı ya^ı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCTTnin, "bir müsteşar yardımcısı vekiline 
ilişkin" ilgi yazı eki 7/400 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 14.09.2007 tarihinde Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirilen Sadettin SABAZ 
bu görevine 19.09.2007 tarihinde başlamıştır. 

2. Sadettin SABAZ, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünü vekâleten değil 
asaleten yürütmüştür. Bu atamaya ilişkin karar, 06.05.2006 tarihli ve 26160 sayılı Resmî 
Gazete'dc yayımlanmıştır. 

Sadettin SABAZ Çanakkale Cumhuriyet fiği ti m Gezilerinin, l'inei Dönemine 
Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görevlendirilmiştir. Bir yıldan beri Çanakkale Cumhuriyet 
Eğitim Gezilerinin organizasyonundan sorumludur. Ayrıca, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel 
Müdürlüğü, anılan Müsteşar Yardımcısına bağlı olarak hizmetini sürdürmektedir. Geçmiş 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da Çanakkale Şehitliği'nde yapılan törende. Bakanlığımız Müsteşar 
Yardımcısı düzeyinde temsil edilmiştir. Sadettin SABAZ ile ilgili görev değişikliği yeni 
gerçekleşmiş olduğundan bundan haberdar olmayan bazı basın yayın organlarında unvanı 
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü olarak yer almış olabilir. Nitekim aynı tarihlerde 
bir çok basın organında Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak yer almıştır. 

3. Söz konusu Müsteşar Yardımcısı hakkındaki konuya ilişkin gerçek, yukarıda 
belirtilenlerden ibaret olup soruşturma açılmasını gerektiren bir durum bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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29.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, SSK emekli maaşlarındaki farklılığa iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı (7/409) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.05/10/2007 

Mehmet SERDAROĞLU 
Kastamonu Milletvekili 

0 ^ 
v»-^ 

2000 yılından önce SSK'dan emekli olan bazı kişilerin, emekliliklerini durdurup 
kısa sürelerle çalışarak emekli maaşlarını yeniden hesaplattıkları ve böylece emekli 
maaşlarında yüzde 40'a ulaşan artışlar sağladıkları basında yer almış. Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı yasal bir haktan kaynaklanan durumu fiili olarak durdurmuş, 
boşluğu dolduracak yasal düzenleme hazırlığına girişmiştir. 

2000'den önce emekli olanlar ile daha sonra emekli olanlar arasındaki farkın 
hesaplama yönteminden kaynaklandığı anlaşılmış, kısa süreli çalışıp maaşlarını yeniden 
hesaplattırmayanlar hariç, 2000 yılından önce emekli olanlar aleyhine büyük maaş 
farkları ortaya çıkmıştır. 

Aynı şartlarla, 2000 yılından önce ve sonra emekli olanlar arasında adaletsizlik 
yaratan durumun SSK yönetici ve çalışanları tarafından da bilindiği iddia edilmektedir. 
Ancak konu basına yansıyınca yasalardan kaynaklanan haklarını kullanan emeklilerimiz 
"ahlaksızlıkla, uyanıklıkla suçlanmış, icra ile tehdit edilmiştir. 

SORULAR 

1- SSK'dan 2000 yılından önce emekli olanlar ile sonra emekli olanlar 
arasında maaş hesaplama yönteminden kaynaklanan adaletsizlikle 
karşı karşıya olan emekli sayımız kaçtır? 

2- 2000 yılından önce SSK'dan emekli olan vatandaşlarımızın emekli 
maaşlarını, 2000 yılından sonra SSK'dan emekli olan 
vatandaşlarımızın maaşları ile aynı seviyeye yükseltecek bir yasal 
düzenleme yapmayı düşünmüyor musunuz? 

3- Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2000 yılından önce emekli olanların, 
yasadan kaynaklanan haklarını alabilmeleri için yeniden işe giriş 
başvurularını kabul etmemesi yasal mıdır? Değilse, bu yasa dışı 
uygulamayı yapanlara karşı ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

4- Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, yasalardan kaynaklanan haklarını 
kullanan emeklilerimizi suçlayan açıklamalar yapması, onların zan 
altında bırakılması doğru mudur? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

8 Kasım 2007 
Sayı : B.13.SGB.0-12.00-00/610- 9-ClCL 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23/10/2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2316 sayılı yazınız. 

Kastamonu Milletvekili Mehmet SERDAROĞLU'na ait 7/409 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevahi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikle sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

<İL 
Faruk ÇELİK 

Bakan 
i 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ MEHMET SERDAROĞLU'NUN 7/409 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Sosyal Sigortalar Kurumu (Devredilen) tarafından 01/01/2000 tarihinden önce 
yaşlılık aylığı bağlanan sigortalı sayısı 1.756.623'tür. 

Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan emekli olanların aylıklarının hesabında 
01/03/1981- 01/01/2000 tarihleri arasında katsayı esasına dayalı gösterge sistemi uygulanmış, 
göstergeleri işten ayrıldıkları tarihten önceki 5/10 yıl içinde primlendirilcn kazançlarının 
ortalamasına göre hesaplanmış, bağlanan aylıkların miktarları prime esas kazanç tutarlanna 
göre farklılıklar göstermiş ve bu şekilde daha çok prim ödeyenlere yüksek aylık, daha az prim 
ödeyenlere düşük aylık bağlanmıştır. 

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle 
01/01/2000 tarihi itibariyle aylık bağlama sistemi ile gelir/aylıkların artırılması yeniden 
düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeyle; 2000 yılı başından geçerli olmak üzere 4447 sayılı 
Kanunla 506 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde yapılan değişiklikle katsayı esasına dayalı 
gösterge sistemi yürürlükten kaldırılmış, sigortalıların 2000 yılından sonraki tüm 
çalışmalarının aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınması öngörülmüş, gelir/aylıkların her ay 
bir önceki aya göre TÜFE oranında artırılmasıyla da emekli aylıklarının enflasyondan 
olumsuz yönde etkilenmemesi amaçlanmıştır. 

23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5698 sayılı "Sosyal 
Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun"la; 506 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin (A) bendinde yapılan 
değişiklikle çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak yaşlılık 
aylığı bağlanması için tahsis talebinde bulunanların aylıklarının hesabına ilişkin esaslar 
yeniden düzenlenerek, aylıklara uygulanan artış oranları kadar yükseltilerek tespit edilen eski 
aylığa sonraki çalışma sürelerine karşılık gelen kısmi aylığın ilavesi sağlanmıştır. 

Söz konusu uygulamayla ilgili olarak son zamanlarda basında çıkan haberlerden sonra 
aylığını kestirmek suretiyle sigortalı olarak tekrar çalışmaya başlayanlardan, hizmetleri (iili 
çalışmaya dayanmayanların tespiti amacıyla Kurum denetim elemanları aracılığıyla 
çalışmaların fiili olup olmadığı hususunda gerekli incelemeler yaptırılmakta ve bu incelemeler 
tamamlanıncaya kadar aylık bağlama işlemi sonuçlandırmamaktadır. 
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Ayrıca, sigortalıların tüm sigorta kollarına tabi çalışma taleplerine ilişkin sigorta kolu 
tercih bildirim formu veya dilekçeleri Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kabul edilmiş ve bunu 
engelleyici herhangi bir talimat verilmemiştir. 

Eski aylıkla emeklilik sonrası çalışma arasındaki bağın kopartılması esasına dayanan 
yeni aylık hesaplama sisteminde; emeklilik sonrası çalışmanın başlaması nedeniyle kesilen 
aylık tutarının aylığın kesildiği tarihten, yeni tahsis talebini takip eden ödeme dönemine kadar 
aylıklara yapılan artışlar uygulanarak güncellenmesi sağlanmış, sigortalının emeklilik sonrası 
çalışmasına ait kısmi aylığı; sadece emeklilik sonrası çalışmasındaki prime esas kazançları 
dikkate alınarak ve emeklilik sonrası çalışmasına ait kazançları 61 inci madde esaslarına göre 
güncellenmek suretiyle bulunan ortalama yıllık kazancı ile emeklilik öncesi ve sonrası.prim 
ödeme gün sayısı toplamı üzerinden bulunacak aylık bağlama oranı esas <al-lpârak 
hesaplanmıştır. 

30.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, Abdullah Öcalan 'in avukatlarıyla yaptığı gö
rüşmelere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin 'in cevabı (7/411) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Oî. 10.2007 

Süleyman T u * W ç İ R K İ N 
Hatay MİLLE^TVEKİLİ 

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin "Hükümlünün 
avukat ile görüşmesi başlıklı" 20. maddesinde aşağıdaki hüküm yer almaktadır: 

"Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyalan ve müvekkilleri ile yaptıkları 
konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz.. Ancak. 5237 sayılı Kanunun 220 nci, ikinci 
kitap dördüncü kısım dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan 
hükümlülerin avukatları ile ilişkisi; • konusu saç teşkil eden fiilleri işlediğinin, infaz 
kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütleri 
mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık eniğine ilişkin bulgu veya belge elde 
edilmesi hâlinde. Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir görevli 
görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin avukatlarına verdiği veya avukatlarınca 
bu kişilere verilen belgeler infaz hâkimince incelenebilir. İnfaz hâkimi belgenin-kısmen veya 
tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir." 

Bahsi geçen Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda: 

1- İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan. avukatları ile yaptığı görüşmelerde yazılı 
belgeler, mektuplar, görüşme notlan vermekte midir? 

2- Yazılı belgeler veriyorsa, bu belge, mektup ve notlar Yönetmelik uyarınca infaz 
hâkimince denetlenmekte midir? 

3- Abdullah Öcalan'ın, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajların PKK'nın yayın 
organları ve internet sitelerinde çıkması. Öcalan'ın avukatlarının "örgütsel amaçlı 
haberleşmelerine aracılık ettiğini" ortaya koymakta mıdır? 

4- İmralı'da tutuklu bulunan Öcalan'ın, tutuklu olduğu süreç içerisinde yazdığı ve terör 
örgütüne mesajlar içeren, Barış Umudu (Çetin Basın-Yayın), Sosyal Devrim ve Yeni 
Yaşam- (Çetin Basın Yayın), Bir Halkı Savunmak- (Çetin Yayınları). Sümer Rahip 
Devletinden Halk Cumhuriyetine Doğru Özgür İnsan Savunması- (2 Cilt) (Mem 
Yayınlan) kitaplarına ilişkin notlar, kimler tarafından cezaevinden çıkartılmıştır? Bu 
notların cezaevinden çıkışı sırasında denetimleri yapılmamış mıdır? 

5- Eğer bu kitaplar cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan tarafından yapılmadıysa, 
Öcalan'ın reklamı ve örgülün devamı mahiyetinde yazılan bu kitaplar kim tarafından 
hazırlanmıştır? 
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ADALET BAKANLIĞI f ?.. .1*1/1001 
Bakan 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 23/10/2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-7/41 1-889/2429 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/41 I Esas No.lu soru önergesine 
verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikle sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

T C . 
A D A L E T BAKANLİĞİ 

Bakan 

Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/41 I Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunun, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin avukatla görüşme hakkını düzenleyen 59. 
maddesinin dördüncü fıkrasında, "Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyalan ve 
müvekkilleri ile yaptıkları konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, 5237 sayılı 
Kanunun 220 nci, ikinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü ve Beşinci Bölümlerinde yer alan 
suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisi; konusu suç teşkil eden fiilleri 
işlediğine, infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, lerör örgütü veya diğer suç 
örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge 
elde edilmesi halinde. Cumhuriyet Başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir görevli 
görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin avukatlanna verdiği veya avukatlarınca bu 
kişilere verilen belgeler infaz bâkimince incelenebilir. İnfaz hâkimi belgenin kısmen veya 
tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karşı ilgililer, 4675 sayılı 
Kanuna göre itiraz edebilirler." hükmünün yer aldığı malûmlarıdır. 

Soru önergesinde adı geçen ve halen İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunda terör suçlarından hükümlü olarak bulunan kişi hakkında 5275 sayılı Kanunun 59. 
maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen hüküm gereğince işlem yapıldığı; terör örgütüne 
yönelik mesaj niteliğinde olabilecek her türlü telkinin kurum idaresince ve Cumhuriyet 
Başsavcılığınca titizlikle değerlendirildiği, gerektiğinde adlî ve idarî yönden yasal gereğine 
tevessül edildiği; hükümlü tarafından, ceza infaz kurumunda bulunduğu süre içinde, kitap olarak 
yayınlanması amacıyla kurum dışına herhangi bir not veya yazılı doküman gönderilmesine izin 
verilmediği, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Bakan 
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31.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal 'in, Beşiktaş 'ta SSK'ya ait bir arsanın satışına ve imar du
rumuna ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/435) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn.Faruk ÇELİK 
tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması için gereğini arz ederim.09.10.2007 

İstanbul,Beşiktaş Vişnezade Mah.69-68-642 ada 4 parsel, 1289 ada,l parselde bulunan 
Sosyal Sigortalar Kurumu'na ait yer tapu kayıtlarına göre Vedat Aşçı'ya satılmıştır.Bu yerin 
imar planlamasıyla ilgili olarak SSK'nın haşvuralan reddedilmiştir. 100 binlerce emekli,dul ve 
yetimin hakkı olan SSK 'nın bu arsasına imar izni verilmemiş,arsa el değiştirdikten sonra 
imar izni verilmiştir 

1 -100 binlerce emekli dul ve yetimin hakkı olan SSK'nın arsasına imar izni verilmeyip, söz 
konusu arsa el değiştirdikten sonra imar izni verilmesinin nedeni nedir? 

2-İstanbul, Beşiktaş Vişnazade Mahallesinde bulunan SSK'ya ait arsa kaça satılmıştır? 

3-Adı geçen yerin satılma usulü nedir? 

4-SSK'ya ait arsanın satılırken plan durumu nedir? 

5-İstanbul'un en yoğun bölgelerinde olan arsaya imar izni verilirken yetkili kurum ve 
kuruluşların görüşleri alınmış mıdır? 

T.C. 
ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

8 Kasım 2007 
Sayı : B. 13.SGB.0-12.00-00/610- J.O*) $ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31/10/2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-920 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL 'a ait 7/435 Esas No'lıı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk ÇEL İK / 
Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL'IN 7/435 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

İstanbul Beşiktaş'ta uzun süre boş kalması nedeniyle satışı düşünülen tapunun 
642 ada, 4 nolu parselinde kayıtlı 3224 m2 alanlı arsa üzerinde kurulu 2 Bloktan oluşan 
44 dairelik apartman binası 12.000.000,00 YTL. bedelle ve aynı yerde tapunun 1289 ada. 1 
nolu parselinde kayıtlı 4.109,65 m2 alanlı arsanın 11.815.243,75 YTL. bedelle satışına Sosyal 
Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu'nun 16/05/2005 tarih ve 497 sayılı onayı ile karar 
verilmiş olup, anılan karar Bakanlığımızca 02/06/2005 tarih ve 171 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. 

Söz konusu taşınmazlar Sosyal Sigortalar Kurumu(Devredilen) Emlak Yönetmeliğinin 
22. maddesi gereği açık artırma ile 15/08/2005 tarihinde en fazla teklif veren Ariş San.ve 
Türk A.Ş.ye her iki taşınmazı toplam 23.870.000,00 YTL.den ihale edilmiştir. 

Ancak; yapılan ihalede yeterli rekabet ortamı oluşmaması nedeniyle, ihale komisyon 
kararının iptali ile taşınmazların satış işleminin rekabet ortamı sağlanacak şekilde yeniden 
ihale edilmesine Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu'nun 15/09/2005 tarih ve 799 
sayılı onayı ile karar verilmiştir. 

Bu esnada İstanbul İnşaat ve Emlak Müdürlüğü'nden alınan 05/10/2005 tarih ve 
3002 sayılı yazıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yeni yapılan 1/5000'lik imar planında 
binanın konut alanında, arsanın da katlı otopark alanında olduğu itiraz içinde 19/10/2005 
tarihine kadar askıda kalacağının belirtilmesi üzerine, İstanbul İnşaat ve Emlak Müdürlüğüne 
11/10/2005 tarih ve 799.951 sayılı yazımızla, arsanın yeni imarda otopark yerine, imarda 
Ticaret alanı + katlı otopark olarak düzenlenmesi yönünde süresi içerisinde itiraz edilmesi ve 
yeni imar durum değişikliğinin rayiç bedeli etkileyeceği nedeni ile yeniden rayiç bedel tespiti 
yapılarak buna göre ihaleye çıkarılması kararlaştırılmıştır. Başka bir ifadeyle rayiç bedel 
tespiti, imarda ticaret alanı + katlı otopark olarak düzenlendiği varsayılarak yapılmıştır. 

Konu hakkında İstanbul İnşaat ve Emlak Müdürlüğü'nden alınan 11/10/2005 tarihli 
yazıda, imar planına gerekli itirazın yapıldığı, ancak Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile 
yapılan şifahi görüşmelerde, imar planlarının onaylanarak yürürlüğe girmesinin 7-8 ay 
sürebileceği bildirildiğinden, plana itiraz edildiği şekli ile rayiç bedellerin yeniden tespit 
edildiği, buna göre Müdürlüklerince oluşturulan komisyonca düzenlenen 11/10/2005 tarihli 
raporla da arsa için 16.438.600,00 YTL, bina için 14.071.378,56 YTL bedel olmak üzere 
toplam 30.509.978,56 YTL belirlendiği ve yeni plana itirazın sonuçlanmasının uzayacağı 
dikkate alınarak, Sosyal Sigortalar Kurumunca plana yapılan itirazın kabul edileceği 
düşüncesiyle yeniden belirlenen bedeller üzerinden satış ihalesine çıkarılmıştır. 

Bunun üzerine yapılan ikinci açık artırma ihalesinde, imar planı ile ilgili Kurumun 
itirazının kabulü varsayımı (ticaret alanı+katlı otopark olarak) dikkate alınarak plan 
değişikliği ve kat yoğunluğu artırılması halinde bedeli de buna göre belirlenerek ihale edilmiş, 
arsa için 18.580.000,00 YTL bina için 16.580.000,00 YTL + KDV olmak üzere toplam 
41.488.800,00 YTL bedelle en yüksek teklifi veren Astaş Gayrimenkul Yatırım ve Tur.A.Ş'ne 
satışı yapılarak, 07/03/2006 tarihinde tapu devir işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Satıştan sonraki yeni mal sahibinin yaptırdığı plan değişikliği ise; satış .bedeliı;de esas 
alınan ticaret + katlı otopark olarak imar durumunu değiştirmekten ibarettir. 
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TBMM B: 19 13 .11 . 2007 

32.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in, Diyanet İşleri Başkanlığından naklen atanan per
sonele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/517) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Said YAZICIOĞLU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz ederim. 22/10/2007 

^ 

Mehmet ŞANDIR 
MHP Mersin Milletvekili 

1. 2002 ve 2007 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığından diğer kamu 
kuruluşlarına kaç personel geçmiştir? 

2. Bu personellerin Diyanet İşleri Başkanlığındaki unvanları ne idi? Geçtikleri kuruma 
hangi kadro ve unvanla geçmişlerdir? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B.02.0.009/C V /tfiA 7/(•/ /2007 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : a) 31.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/517-1077/2885 sayılı yazı. 
b) 05.11.2007 tarih ve B.02.1.DİB.0.71.00.900/182 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Mersin Milletvekili Sayın Mehmet ŞANDIR tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/517 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım 
bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığından alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

HKLER : prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU 
1 - İlgi (b) yaz! ve eki D e v , e t »akanı 
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TBMM B:19 13 . 11 . 2007 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İsleri Başkanlığı 

Sayı : B.02.l.DİB.0.71.00.900/ A S'2. O ^ • M. İCC>-
Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 

İlgi : a) 31.10.2007 tarihli ve A.01.0GNS.0.10.00.02-7/517-1077/2885 sayılı yazı, 
b) 22.10.2007 tarihli ve 7/5 1 7 esas numaralı Mersin Milletvekili Sayın Mehmet ŞANDIR'a ait 

yazılı soru önergesi. 

Mersin Milletvekili Sayın Mehmet ŞANDIR'a ait ilgi (a) yazı ekinde gtfnderilen ilgi (b) soru 
önergesine verilecek cevaba esas teşkil edecek bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

f^ii Pro£DİvMehmet GÖRMEZ 
l" Y a Z 1 Diyanet İşleri Başkanı V. 

T .B.M.M 
YAZILI S O R U Ö N E R G E L E R İ N E İLİŞKİN BÎI .G İ N O T U 

Önergeyi Veren Milletvekili : Mehmet ŞANDIR 

Mersin Milletvekili 

önergen in Konusu : Diyanet İşleri Başkanlığından 2002 ve 2007 tarihleri arasında 
diğer kamu kuruluşlarına geçen personel sayıları. 

ö n e r g e Esas No : 7/517 

SORULAR 

1. 2002 ve 2007 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan diğer kamu kuruluşlarına kaç personel 
geçmiştir? 

2. Bu personellerin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki unvanları ne idi? Geçtikleri kuruma hangi kadro 
ve unvanla geçmişlerdir? 

CEVAPLAR 

1-2. 2002 ve 2007 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığında çeşitli unvanlarda (Şef, memur, veri 
hazırlama ve kontrol işletmeni, imam hatip, müezzin kayyım vb) çalışmakta iken 1978 personel 
muvafakat almak suretiyle kurumdan ayrılmıştır. 

Kurumdan ayrılanların 886 'smı İlahiyat Fakültesi mezunu olup pedagojik formasyon almaları 
sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atananlar, 744'ünü 
Hukuk, Siyasal, Mimarlık, Mühendislik, Ziraat, Veterinerlik, İktisat, İşletme, Meslek Teknik Yüksek O 
Okulu vb. fakülte mezunu olup, İlahiyat alanı dışında öğrenim görmeleri sebebiyle Diyanet İşleri 
Başkanlığında terfi imkanı bulamadıkları için kariyerleri/meslekleri ile ilgili bir göreve atananlar, 
195'ini İmam-Hatiplik görevi yapamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi sebebiyle 
ayrılanlar, 20'sini mahkeme kararı ile muvafakati verilenler, 133'ünü de diğer unvanlı görevlere 
atananlar oluşturmaktadır 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 2 

19 UNCU BİRLEŞİM 
13 KASIM 2007 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

2 

3^ 

5 

6^ 

7 

8 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İSLER 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

Önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
13.11.2007 Sah-Saat: 10.00 
14.11.2007 Çarşamba - Saat: 10.00 
15.11.2007 Perşembe - Saat: 10.00 
16.11.2007 Cuma-Saat: 10.00 
19.11.2007 Pazartesi - Saat: 10.00 

* Adalet Komisyonu 
14.11.2007 Çarşamba - Saat: 10.00 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
14.11.2007 Çarşamba - Saat: 10.30 
15.11.2007 Perşembe-Saat: 10.30 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
15.11.2007 Perşembe - Saat: 13.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
19 U N C U BİRLEŞİM 13 KASIM 2007 SALI SAAT: 15.00 

1 _ BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - SEÇIM 

sCtk 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

sCtk 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorunu ve İşsizlik 

Sigortası Fonunun daha etkin kullanımı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

2. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 27 Milletvekilinin, basın-siyaset ilişkileri ve basın 
özgürlüğü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 Milletvekilinin, termik santrallerin 
çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

4. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 20 Milletvekilinin, uyuşturucu kaçakçılığı ve 
üretiminin tespiti ile uyuşturucu kullanımındaki artışın sebeplerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

5. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 38 Milletvekilinin, Trakya ve İstanbul İlinde 
çevre konularındaki gelişmelerin Ergene Çevre Düzeni Havza Planına etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

6. - Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 Milletvekilinin, Kırklareli İli Vize İlçesindeki 
bir arazi ile ilgili iddiaların ve bu arazi üzerinde kurulması planlanan çimento fabrikasının çevre 
üzerindeki muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

7. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 35 Milletvekilinin, belediyelere 
sağlanan mali kaynaklar konusundaki farklı uygulamaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, okullardaki şiddet olaylarının 
ve madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

9. - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri; İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni 
soykırımıyla ilgili karar tasarısı ile Ermeni iddialarını inkarın suç sayılması ve Avrupa'da faaliyet 
gösteren Türkler üzerinde baskı kurulma çabalan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

10. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/20) 

11. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının ve 
okullardaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

12. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
13. - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 30 Milletvekilinin, baz istasyonları ile ilgili 

iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/23) 

14. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 33 Milletvekilinin, turizm sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

15. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 20 Milletvekilinin, demir yolu ulaşım sistemindeki 
sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

16. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 21 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

17. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı ile 
diğer bitkisel yağların üretimindeki sorunların araştırılarak altyapı ve işletmeciliğinin geliştirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

18. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, Adana'daki lagünlerin 
karşı karşıya bulunduğu çevresel risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

19. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 Milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve 
yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/29) 

20. - Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin uluslararası 
alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

21. - Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri 
ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

22. - Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 Milletvekilinin, Bartın'da 
kurulması planlanan termik santralin olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

23. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu 
ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

24. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 22 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki 
madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

25. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak zeytinciliğin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
26. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 20 Milletvekilinin, Türkçedeki bozulma ve 

yabancılaşmanın araştırılarak Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

27. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 30 Milletvekilinin, uyuşturucu 
kullanımının başta gençler olmak üzere toplumda yol açtığı olumsuz etkilerin araştırılarak 
uyuşturucu bağımlılığının ve kaçakçılığının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

28. - Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 19 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretimi ve 
ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

29. - Konya Milletvekili Hasan Angı ve 19 Milletvekilinin, Konya Kapalı Havzasındaki su 
kaynaklarının karşı karşıya bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 
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7 - SÖZLÜ SORULAR 
1. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, kuraklık kapsamına alman illere ilişkin Tarım ve 

Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) (2) 
2. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gökçeler Barajı yapımının 2008 yılı programına 

alınıp alınmayacağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) (2) 
3. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Alara Çayından kullanılan içme suyuna 

ve Alaca Çayının çevresindeki arıtma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) (2) 

4. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Tarih Kurumu Başkanının bazı açıklama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) (2) 

5. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir televizyon programında yaptığı konuşmaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/18) (2) 

6. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, çiftçilere yapılan "kuraklık yardımı"na ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/19) (2) 

7. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, terörle mücadelede zarara uğrayan vatandaşların 
başvurularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/21) (1) 

8. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Pülümür Dağı-Mutu arası anayolun asfaltlanması 
ve Pertek Köprüsünün yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/22) (1) 

9. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli-Pülümür'de meydana gelen depremlerde 
zarar gören binalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) (1) 

10. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, okul servislerinin denetimine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/85) (1) 

11. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tuzla Gemi Tersanesinde çalışan işçilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/86) (1) 

12. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da yapımı süren barajlara 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

13. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'daki bölünmüş yol 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/89) (1) 

14. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 100. Yıl Spor 
Kompleksi ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

15. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Side'deki anıt mezar ve çevresinin bakımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/137) (1) 

16. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, şaraptaki vergilendirmenin üzüm üretimine 
etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) (1) 

17. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ziraat Bankası Hanak Şubesinin personel ihtiyacı
na ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/140) 

18. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, personel atamaları ile tadilat ve tamirat işlerine 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/141) 

19. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, süpermarket ve hipermarketlere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

20. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'daki bazı baraj ve sulama 
kanalı projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya-Serik çöp depolama alanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/144) 

22. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Emniyet Genel Müdürlüğünde polislere oruç tutup 
tutmadığı sorulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 

23. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı bürokrat atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/146) 

24. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsiz ziraat mühendislerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

25. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Akseki'deki çok programlı liseye ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

26. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yeşil kartların iptal edilmesine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

27. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Talazan Köprüsünün tamir ihtiyacına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

28. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, bir okuldaki öğrencilere oruç tutmaya yönelik baskı 
uygulandığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

29. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Amerika seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/152) 

30. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Alaca karayolu projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

31. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici 'nin, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

32. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Borçka bağlantılı yollardaki tünellerin 
aydınlatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/155) 

33. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Ardanuç-Ardahan yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

34. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Borçka-Camili yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

35. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Ankara-Batum uçak seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/158) 

36. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, Anayasa değişiklik taslağı hakkındaki bir toplantıya 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/159) 

37. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir müsteşar yardımcısına tahsis edilen odaya 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

38. - Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, kuraklıktan etkilenen ayçiçeği üreticilerinin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

39. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, kuraklıktan etkilenen sebze ve meyve 
yetiştiricilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/162) 

40. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalcın'ın, TOKİ konutları ve toplu açılış törenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) 

41. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalcın'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

42. - Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, Mersin'deki bazı baraj ve sulama suyu projelerine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 
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43. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, esnaf ve sanatkarların kredi kullanımında yaşadığı 
bir soruna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

44. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin desteklenmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/167) 

45. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, fındık üreticilerinin alacaklarının ödenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/168) 

46. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'ya Tıp Fakültesi kurulmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

47. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

48. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'ya yapılması planlanan havaalanı ve limana 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

49. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Merkez Cami imamının görevden 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/172) 

50. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Kepez Belediyesinin beceri ve meslek 
kazandırma kurslarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

51. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupmar Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi 
kurulmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

52. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir konuşmasında kullandığı ifadeye ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

53. Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı sınır kapılarının dini bayramlarda açılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

54. Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Çin'den ithal edilen ürünlerin sağlığa uygun olup 
olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

55. Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Sinop'taki bir kaynak suyu projesine 
ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/178) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

2. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli 
Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

3. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

4. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

5. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 

6. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 
11.10.2007) 

8. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 27) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

10. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

11. 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 Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

13. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı: 33) (Dağıtma tarihi: 16.10.2007) 

14. X - Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 34) 
(Dağıtma tarihi: 16.10.2007) 

15. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 35) (Dağıtma tarihi: 16.10.2007) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 

ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

22. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/268) (S. Sayısı: 46) (Dağıtma 
tarihi: 2.11.2007) 

23. - Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/337) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi: 5.11.2007) 

24. - Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/435) (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

25. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/431) (S.Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

26. - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 50) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

27. - Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/436) 
(S. Sayısı: 51) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

28. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı'nm; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/441, 2/26) (S. Sayısı: 52) (Dağıtma tarihi: 
8.11.2007) 

29. Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Yedek Subaylar ve Yedek 
Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/430, 1/432) (S. Sayısı: 53) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 35) 

Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) 

Not: Tasarı Başkanlıkça; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet komisyonlarına havale 
edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 27/9/2007 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/3739 
Konu: Yenileme 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci 

maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının 
yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Cemil Çiçek 
Başbakan V. 

LİSTE 
Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/887 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılma

sına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/903 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve 

Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/906 Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/922 Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/931 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

1/934 Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı ile Romanya Kobiler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutaba
kat ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/936 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Ba
kanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarı
mıyla İlgili Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/939 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda 

Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/941 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Ta

rım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/957 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/958 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/959 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Denizlerde 
Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/962 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/963 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/964 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında İş
birliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/965 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik 
Dereceli Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/970 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Öz
bekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/973 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki Taraflı 
Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sına-
î Mülkiyet Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/982 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İş
birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/983 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında Çerçe
ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/986 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadî Kal
kınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/987 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı 

1/1000 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekono
mik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1014 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 
Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 35) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 

Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1016 Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu

na Dair Kanun Tasarısı 
1/1020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 

Askeri-Bilimsel ve Askerî-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1044 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleş
mesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1045 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veteriner
lik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1046 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1049 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim
sel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

1/1051 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1058 Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1059 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus
lararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1060 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1063 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbir
liği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1071 Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1076 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina ve 
Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1078 Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İş
birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1079 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İş
birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1080 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gü
venlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 35) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/1087 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus

lararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Kat
kı Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1088 Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1090 Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1091 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu Ta
şımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İliş
kin Kanun Tasarısı 

1/1092 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1095 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ta
rım Alanında Teknik-Bilimsel ve Ek Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1101 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı 
1/1107 Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko

runmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1109 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbir

liğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1116 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği Ara

sında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1117 Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava Sey

rüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü Konusun
daki Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1118 Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli Pro
tokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer 
Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Protokol Hakkın
daki Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1 /l 123 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin Geri Ka
bulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1124 Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasın
da Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1128 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hari
tacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1138 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 35) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1140 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanın

da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1141 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve Tek

nolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1142 Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair 

Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1143 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1144 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1151 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif Hak
ları ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1152 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 
Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/1159 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/1163 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo Komünikasyon Kon

feransı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1174 Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1187 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/1203 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Ku

rulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1231 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1238 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaş

masına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1253 Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1256 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tica

ret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1275 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1276 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1280 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük 
Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı : 
1/1281 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve 

Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı 

1/1289 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malavi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1290 Tanık Koruma Kanunu Tasarısı 
1/1296 Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terö

rizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güven
lik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı 

1/1302 Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1334 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
17 Temmuz 1998 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Re
vizyonu ile İlgili Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı 

1/1349 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 15/12/2005 

Sayı: B. 02.0.KKG. 0.10/101-942/5598 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7/11/2005 

tarihinde kararlaştırılan "Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Nüfusun hızla artması, arsa fiyatlarının özellikle şehirlerde küçük müstakil ev yapımına imkân 
vermemesi, kanun koyucuyu, çeşitli ülkelerde olduğu gibi, Ülkemizde de, kat mülkiyetini düzen
lemeye, bir yapının ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli kat, daire, dükkan gibi bağımsız 
bölümlerinin müstakil mülkiyete konu olmasını kabule zorlanmış ve bu amaçla hazırlanan 634 
sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 2 Ocak 1966 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

Kat Mülkiyeti Kanunu hazırlanırken, uygulamada, belli bir arsa (parsel) üzerinde yapılmış 
veya yapılacak birden çok bağımsız bölümü kapsayan tek bir yapı söz konusu olmakta ve bütün 
olarak yer ve tesisler tek parsel ve tek yapı içinde yer almaktaydı. Bu nedenle, Kat Mülkiyeti 
Kanununda da, bağımsız bölümler üzerindeki mülkiyet hakkı, ortak yerler ve onlardan faydalanma, 
anagayrimenkulün yönetimi, ortak giderlere katılma gibi hususlar düzenlenirken tek parsel, tek yapı 
düşüncesinden hareket edilmiştir. 

Kırsal kesimden şehirlere yönelik göçün hızla artması, şehir nüfusunun çok kısa sürede büyük 
artışlar kaydetmesi, gecekondu olayının yanında, parseller üzerindeki yapıların çok sayıda bağım
sız bölümü kapsayan büyük blok inşaata dönüşmesi ve bazen de aynı parselde, ortak alt yapı, yer 
ve tesislere sahip birden çok blok yapının yer alması sonucunu doğurmuştur. Kat Mülkiyeti Kanunu 
hazırlanırken öngörülmemiş olan bu durum, uygulamada özellikle yönetim ve ortak giderlere katıl
ma açısından sorunlar ortaya çıkarmıştır. Kanun koyucu bu sorunlara belli ölçüde de olsa bir çözüm 
getirmek amacıyla, 13/4/1983 tarihli ve 2814 sayılı Kanunla, Kat Mülkiyeti Kanununa "Birden çok 
yapılarda uygulanacak özel hükümler" başlığı altında ek 3 üncü maddeyi ilâve etmiştir. 

"Toplu yapı" uygulamasının yaygınlaşması ile birlikte, "bir arsa üzerindeki birden çok yapı"ya 
ilişkin getirilen hüküm de yetersiz kalmıştır. Toplu yapıda, zorunlu olarak kamuya bırakılmış yol, 
park, ortak yer ve tesisleri olan birden çok yapının farklı parseller üzerinde inşa edilmesi sonucunu 
getirmiştir. Tek parsel esası üzerinden düzenlenmiş bulunan kat mülkiyeti rejimimiz, farklı parsel
ler üzerinde inşa edilmiş, ortak yer ve tesisleriyle birbirleriyle bağlantılı birden çok yapının, sayıları 
yüzlerle, bazen binlerle ölçülen bağımsız bölümün uygulamada mülkiyet, yönetim, ortak gider gibi 
konularda ortaya çıkardığı sorunlara cevap verecek çözümleri kapsamamaktadır. 
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Toplu yapı uygulamasının ortaya çıkardığı çok yönlü sorunların çözümlenmesi, bugün gelinen 
noktada, Kat Mülkiyeti Kanununda yeni ve belli ölçüde ayrıntılı düzenlemelere yer verilmesini 
zorunlu kılmaktadır. 

Diğer yandan; şehirlerdeki nüfusun büyük artışlar kaydetmesi, hızla çoğalan ve kat mül
kiyetine tâbi olan binaların doğal afetler gözardı edilerek yapılması sonucunu doğurmaktadır. Doğal 
afetlerin başında ise deprem tehlikesi ve bunun yeterince ciddiye alınmaması gelmektedir. Bu teh
likenin önlenmesi amacıyla, öncelikle yeni yapıların tabiat ve çağın gereklerine uygun şekilde 
yapılmasını sağlamak, sonra da mevcut yapı stokumuzu, muhtemel tehlikeleri dikkate alarak in
celemek ve yeterli şartları taşımayanları belirleyerek bunları sağlamlaştırmak gerekmektedir. Özel
likle mevcut yapılarda, gerekli tespit ve sağlamlaştırma çalışmalarını yapabilmek için, birden çok 
bağımsız bölümü kapsayan binaların bazı bölümlerinin ortak yerlerden sayılması, bu yerin tamirat 
giderlerine bütün kat maliklerinin katılması ve bağımsız bölümlerden birinde yapı güvenliğiyle il
gili teknik çalışmalar yapılırken gerektiğinde diğer bağımsız bölüm malikinin kendisine ait kısma 
girilmesine izin verme zorunluluğuna ilişkin hükümlerin Kanuna ilâve edilmesi gerekmektedir. 

Bürokrasinin azaltılmasına ilişkin çalışmalar sonucunda, kat mülkiyetinin kurulması aşamasın
da gerekli olan ancak, uygulamada ihtiyaç duyulmayan ve vatandaşa ek külfet getiren binaya ait 
fotoğraf ile her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden 
başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve anagayrimenkulün maliki veya 
bütün paydaşları tarafından imzalanan listenin noterden tasdik edilmesi zorunluluğu ortadan kal
dırılarak hem uygulamaya hem de vatandaşa kolaylık sağlanmıştır. 

Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik öngören bu Tasarıda toplu yapıya ilişkin özel hükümlerin 
bir arada bulunmasının uygulamada sağlayacağı kolaylık dikkate alınarak ve Kanunun yapısını 
korumanın daha doğru olacağı düşünülerek "toplu yapıya ilişkin özel hükümler"e ayrı bir bölüm 
içinde yer verilmiştir. 

Tasarıda, toplu yapıya ilişkin özel düzenlemeler yanında, uygulamada gerek mevcut binalar
daki yapı güvenliği gerekse varolan diğer eksiklikleri, belirsizlikleri ve hakkaniyete aykırılıkları 
gidermeye yönelik olarak Kat Mülkiyeti Kanununun yürürlükteki bir kısım maddeleri değiştirilmiş, 
Kanuna yeni maddeler ilave edilmiş ve bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, Kat Mül
kiyeti Kanununda varolan eksiklik ve belirsizlikler giderilerek uygulamada birlik ve uyum sağlan
mış, geciktirilmesi ileride telafisi güç ya da kat malikleri açısından menfi durumlar yaratacak veya 
hasar ve zararlara yol açabilecek durumlara ilişkin düzenlemeler yapılarak sorunlara daha adil ve 
hakkaniyete uygun çözümler getirilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Madde ile, kat mülkiyeti ve kat irtifakına konu olan bağımsız bölümlerin arsa pay

larının tespiti, mülkiyet sahiplerinin kişisel beyanlarına bağlı olarak değil, proje müellifi uzmanlaş
mış mimar veya mühendislerin teknik bilgilerine göre ve bağımsız bölümlerin konumu ile büyük
lükleri esas alınarak hesaplanan değerleriyle oranlı olarak, projesinde tahsis edilen arsa paylarının 
açıkça gösterilmesi suretiyle, arsa paylarına dayalı hak kayıplarının önlenmesi ile kat mülkiyetine 
geçişte yazılı istem zorunluluğunun kaldırılması amaçlanmıştır. 

Madde 2.- Madde ile, kat mülkiyetine tâbi olan binalardaki taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, 
kolon ve perde duvarlar gibi sistemin parçaları, anagayrimenkulün ortak yerlerinden sayılmak 
suretiyle, ana yapının tamamını etkileyen sonuçlar doğurabilecek yerlerde kat maliklerinin bağım
sız hareket etmelerinin önlenmesi amaçlanmıştır. 
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Madde 3.- Madde ile, bir yapının, otel, işyeri gibi iktisadi açıdan veya kullanma bakımından 
bütünlük arz eden birden çok kat veya bölümünün aynı nev'iden olması şartıyla tek bağımsız bölüm 
olarak tescil edilebilmesine imkan sağlanmıştır. Ancak tescilin yapılabilmesi için buna uygun değişik
lik projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Ortak yararlanmaya tahsis edilen bağımsız bölümlerin malik hanesine "bağımsız bölümlerin 
numaraları" yazılmak suretiyle tescil edilebileceği öngörülmüş, bu suretle, bu bağımsız bölümlerin 
mülkiyeti belli bir şahsa değil, diğer bağımsız bölümlere bağlanmıştır. El değiştiren bağımsız 
bölümlerin yeni maliklerinin kendiliğinden, ortak yararlanmaya tahsis edilen bağımsız bölümün de 
müşterek maliki olmaları sağlanmıştır. Böylelikle ortak yararlanmaya tahsis edilen bağımsız bölüm
lerle ilgili olarak eşyaya bağlı mülkiyet hükümlerinin uygulanması amaçlanmaktadır. 

Madde 4.- Madde ile, e-devlet projesi çerçevesinde, Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAK-
BİS), Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ve Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminin (MERNİS) entegre 
olarak kullanılabilmesi ve TAKBİS'in bütün dünya tarafından kabul gören veri modelinde üretimi 
için, her bağımsız bölümün ayrı bir sayfada tescili ile ayrı bir veri dosyasında saklanması gerek
tiğinden buna ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Madde 5.- Madde ile, uygulamada ihtiyaç duyulmayan ve vatandaşa da ek külfet getiren, 
binaya ait fotoğraf ile listenin noterden tanzim edilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Böylece 
hem uygulamaya hem de vatandaşa kolaylık sağlanması hedeflenmiş olup, varolan istem ve bel
geler listesi tamamen kaldırılmayarak projesinde, projeyi düzenleyen ve konusunun uzmanı mimar 
tarafından yapılan ve yetkili kamu kurum ve kuruluşu tarafından onaylanarak hak kaybına da 
sebebiyet verilmeden kat mülkiyeti tesisine kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 6.- Madde ile, bir parseldeki blok veya bloklarda bulunan bağımsız bölüm sayısındaki 
büyüklüğün uygulamada yaratacağı güçlük dikkate alınarak, anagayrimenkule ilişkin irtifak hak
larında; örneğin geçit hakkında, kat mülkiyeti kütüğünde her bağımsız bölüm için ayrı ayrı açılmış 
sayfalar yerine, anagayrimenkulün kapatılan sayfasının esas alınması yoluna gidilerek; irtifak hak
larının tapu kütüğü sayfasına tescil edilmesi ve kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde belir
tilmesi esası getirilmiştir. 

Madde 7.- Madde ile, yapı kullanma izin belgesi alınmış ve tamamlanmış bulunan kat irtifak-
lı anagayrimenkullerin, eşya hukukunda asıl olan kat mülkiyetine geçilmesi için yapı kullanma izin 
belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıllık süre verilmiş olup, bu süre içinde kat irtifak hakkı 
sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına rağmen kat mülkiyetinin kurulması için 
tapu idaresine verilmesi gereken 12 nci maddede yazılı belgelerden eksik olanları tamamlamayan 
veya imzalanması gerekenleri imzalamayan kat irtifak hakkı sahipleri için idarî para cezası düzen
lenmiş olup, bu para cezasının, kat mülkiyetine geçişte etkin ve yerinden denetimi gerçekleştirmek 
amacıyla anagayrimenkulün bulunduğu yere göre belediye veya mülkî amir tarafından verilmesi ve 
para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 
tahsil olunması hükme bağlanmıştır. 

Madde ile verilecek idarî para cezalarına ilişkin tebligatın nasıl yapılacağı, tebliğ tarihinden 
itibaren ne kadar süre içinde, hangi mahkemeye itiraz edileceği, itiraz üzerine mahkemece verilen 
kararların niteliği ve mahkemenin inceleme usulü düzenlenmiştir. 

Ayrıca, madde ile 12 nci maddede yapılan değişikliğe paralel değişiklik yapılmıştır. 
Madde 8.- Madde ile, kat malikleri arasında çıkan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak uygulamada 

maliklerin rızalarının varlığının tespiti konusunda sık sık ispat sorunu yaşandığından bu konudaki 
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sıkıntıları gidermek için "rıza"nın yazılı olarak verilmiş olması hususu düzenlenmiş, ancak başkaca 
bir şekil şartı aranmamıştır. 

Ana taşınmazın ortak yerlerinde yapılacak "onarım" bütün kat maliklerinin rızası ile yapılabil
mektedir. Ancak, çok özel durumlarda ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya 
bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar vermesi ve acilen onarılması gerekmesi veya anayapının 
güçlendirilmesinin zorunlu olması ve bu durumun mahkemece tespit edilmiş olması halinde; 
onarım ve güçlendirmenin esas projesine veya tekniğine uygun biçimde yapılması hususunda kat 
maliklerinin tamamının rızasının aranmayacağına ilişkin hüküm getirilmiştir. 

Madde 9.- Madde ile, muhtemel afetler ve özellikle depremlerde can kaybı ve ekonomik 
kayıpların önlenmesi bakımından, yapının güçlendirilmesi için yapılacak harcamalar anagayrimen-
kulün genel giderleri arasına ilâve edilmiştir. 

Madde 10.- Madde ile, Kat Mülkiyeti Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte var olan 17/2/1926 
tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu 
ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle Kat Mülkiyeti Kanununun 22 nci maddesinde ifade edilen 
ve yürürlükten kaldırılan Türk Kanunu Medenîsinin 807 nci maddesinin yerini 4721 sayılı Türk 
Medenî Kanununun 893 üncü maddesi almış olduğundan bu husus düzenlenmiştir. 

Madde 11.- Madde ile, anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden birinde yapı güvenliğiyle 
ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik inceleme ve çalışmalar sırasında, gerektiğinde diğer 
bağımsız bölüm malikinin kendisine ait kısma girilmesine izin verme zorunluluğu getirilerek, özel
likle mevcut yapılarda gerekli tespit ve sağlamlaştırma çalışmalarının yapılabilmesine imkân sağ
lanması amaçlanmıştır. 

Madde 12.- Madde ile, kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmeyen kat malikleri 
hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin dava tarihindeki değerinin o kat malikine ödenerek, bu 
mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için açılacak davanın, aksi 
kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar verilmesi 
hususu ile yargılama sürecinin sonucunda verilecek devir kararının kesinleşmesinin uzunca bir 
zaman alacağı olasılığı ve taşınmaz mal fiyatının kısa zamanda büyük bir hızla yükseldiği dönem
lerde dava tarihindeki bedeli esas almak ve davanın sonunda bu bedelin ödenmesine karar vermenin 
davalının mağduriyetine yol açabileceği ihtimali nedeniyle hâkimin hüküm vermeden önce devir 
bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması gerek
tiği hususu düzenlenmiştir. 

Ayrıca, madde ile dava açma süresinin başlangıcı olan "sebebin öğrenildiği" şeklindeki bir 
tarihin, belirsiz ve duraksamaya yol açan bir ifade olması nedeniyle dava hakkının doğması anının 
saptanmasında yaşanan güçlüklerin ortadan kalkması yönünde "sebebin öğrenilmesi" yerine devir 
konusunda kat malikleri kurulunca alman "dava açma kararının öğrenilmesi", dava açma süresinin 
başlangıcı olarak düzenlenmiştir. Böylece kat malikleri kurulunca devir davası açılmasına ilişkin 
kararın verildiği tarih "dava hakkının doğumu"na başlangıç tarihi kabul edilecektir. Ayrıca dava 
sebebinin ortadan kalkmasının süreye bağlı olmaksızın tek başına da dava hakkını düşüreceğine 
açıklık getirmesi amacıyla fıkra metnindeki "ve" bağlacı "veya" olarak değiştirilmiştir. 

Madde 13.- Madde ile, devir bedelinin saptanmasında, "o zaman"ın hangi zaman olduğunun 
anlaşılamaması nedeniyle "o zamanki" ifadesi "dava tarihindeki" olarak değiştirilmiştir. 

Madde 14.- Madde ile, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamadığında, ilk toplantı ile ikinci top
lantı arasında bırakılacak en az zaman aralığını gösteren süre belirlenmiştir. 
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Madde 15.- Madde ile ilk toplantıda yeter sayı sağlanamadığında ikinci toplantının en az yedi 
gün sonra yapılması hususu bir önceki madde ile düzenlendiğinden, ikinci toplantının en geç ne 
zaman yapılacağı düzenlenmiştir. 

Madde 16.- Madde ile, kat malikleri kurulu kararları aleyhine kurul toplantısına katılmayan 
veya katılıp da aykırı oy kullanan kat maliklerinin, kurul kararları aleyhine gayrimenkulun bulun
duğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açma hakkı düzenlenmiştir. Ancak, böyle bir davanın 
açılması için belli bir süre koşulu getirilmiştir. Böylece uygulamadaki kat malikleri kurulunca 
alınan bir kararın üzerinden yıllar geçtikten ve gerekleri yerine getirildikten çok sonra açılan iptal 
davaları sebebiyle ortaya çıkan anlaşmazlıkların önüne geçilmek istenmiştir. 

Ayrıca, maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen para cezasının miktarı, günün ekonomik koşul
ları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesi dikkate alınarak değiştirilmiştir. Para 
cezasının belirlenmesinde her ne kadar Türk Ceza Kanununa atıf yapılmış ise de, söz konusu para 
cezası, hukuk mahkemesi tarafından verilen disipliner ve tazmini nitelikte bir para ceza olup, sabıka 
kaydına da geçmeyecektir. 

Madde 17.- Madde ile, öngörülen para cezasının miktarı, günün ekonomik koşulları ve 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesi dikkate alınarak değiştirilmiştir. Para cezasının belir
lenmesinde her ne kadar 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa atıf yapılmış ise de, söz konusu para 
cezası, hukuk mahkemesi tarafından verilen disipliner ve tazmini nitelikte bir para ceza olup, sabıka 
kaydına da geçmeyecektir. 

Madde 18.- Madde ile, kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler 
kurulu kararlarına karşı açılacak iptal davalarına işlerlik kazandırmak üzere, karara katılan bütün 
kat maliklerinin, toplu yapılarda ise toplu yapı kat maliklerinin davalı olarak gösterilme mecburiyeti 
kaldırılmakta, bunun yerine yönetici aleyhine dava açılabilmesi esası getirilmektedir. Ayrıca bu 
konudaki yargılama giderlerinin, ortak giderlerden karşılanacağı hususu düzenlenmiştir. Bu hüküm 
ile uygulamada çok sayıda kat malikinin hasım gösterilmesi mecburiyetinden doğan güçlüklerin or
tadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

Madde 19.- Madde ile, bağımsız bölümleri harap olan kat maliklerinin, bu bağımsız bölümleri 
yeniden yaptırmak istediklerini diğer kat maliklerine altı ay içinde yazılı olarak bildirmedikleri 
durumlarda, onların arsa paylarının, değeri üzerinden yeniden yaptırmak isteyenlere devredileceği 
hususu düzenlenmiştir. 

Madde 20.- Madde ile, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan Kat 
Mülkiyeti Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte var olan 9/7/1956 tarihli ve 6785 sayılı İmar 
Kanununun 46 ncı maddesinin yerini 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi aldığından, Kat 
Mülkiyeti Kanununun 54 üncü maddesinde ortaklığın giderilmesine konu olan gayrimenkul ile il
gili olarak gayrimenkulun ortaklaştırıldığı tarih itibarıyla 6785 sayılı Kanun veya 3194 sayılı 
Kanunun ilgili maddelerinin uygulanması düzenlenmiştir. 

Ayrıca madde ile gayrimenkulun ortaklaştırmadan önceki değerinin takdir edilip, teklifin bu 
değere göre yapılması, enflasyonun artış gösterdiği dönemlerde hakkaniyete aykırı sonuçlar ortaya 
çıkmasına neden olabileceğinden, gayrimenkulun ortaklaştırmadan önceki geçer değerine Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan üretici fiyat endeksi uygulanması hükmü düzenlenmiştir. 

Madde 21.- Madde ile, 634 sayılı Kanuna 65 inci maddeden sonra gelmek üzere "DOKUZUN
CU BÖLÜM" altında dokuz madde hâlinde "Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler" eklenmiştir. Bu 
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maddelere 66'dan 74'e kadar numara verilmiş, mevcut 66 ve 67 nci maddelerin numaraları 75 ve 76 
olarak değiştirilmiştir. 

"Madde 66.- Toplu yapının kapsamı belirtilmiş, toplu yapının birden çok parseli kapsaması 
hâlinde, her parselin kat irtifakının ve kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınacağı belir
tilerek Kat Mülkiyeti Kanununun sistemiyle paralellik sağlanmış, buna karşılık toplu yapı kap
samındaki bütün parsellerin, kat mülkiyeti rejimine geçilirken bir bütün olarak işlem görmesi gereği 
vurgulanmıştır. 

Madde 67.- Toplu yapı açısından "ortak yerler" kavramı açıklığa kavuşturulmuş ve özellikle, 
(park yeri ve okul vs. olarak) toplu yapı kapsamındaki bağımsız bölümlerin ortak kullanma ve fay
dalanmasına tahsis edilmiş bulunan parsellerin mülkiyeti (tapu sicilinde kimin adına tescil 
edileceği) sorunu çözüme bağlanmıştır. Getirilen çözümle, bağımsız bölümlerin el değiştirmesinin 
ortak yerlere ilişkin düzeni etkilememesi sağlanmıştır. 

Madde 68.- Toplu yapı niteliğindeki yapılaşmalarda, yapıların konumlarının, ortak nitelikteki 
yerlerin, tesislerin ve bunların kullanılış amaç ve şekillerinin ilgili makamlarca onaylanmış imar 
planı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış vaziyet plan ve projeleri, toplu yapıya ilişkin hüküm
lerin uygulanmasında hareket noktasını oluşturacaktır. 

Kamuya ayrılan yerlerin bakımı, işletilmesi ve düzenlenmesi, kamunun yararını kısıtlamamak 
şartıyla ve yetkili kamu kurumu ile mutabakat sağlanması halinde toplu yapı yönetimine 
bırakılabilecektir. 

Madde 69.- Blok ve blok niteliğinde olmayan yapıların hangileri olacağı hususu açıklığa 
kavuşturulmaktadır. Blok yapıların en azından ana yapıda ortak yerleri bulunan yapılar olduğu 
belirtilmektedir. Bu şekilde blok yapı kavramı ile bitişik olarak yapılmış ortak duvar ve çatılar 
bulunan ikiz yapılar da anlatılmak istenmiştir. 

Toplu yapılardaki yerlerin yönetiminde, blokların ve toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer 
ve tesislerin yönetimi ayrı ayrı düzenlenmiştir. Blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız 
o bloğa ait ortak yerlere (örneğin bloğun asansörüne, çatısına) ilişkin olarak, o blokta bulunan 
bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilecektir. Blok niteliğinde 
olmayan yapılar, blok yapıları ile aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait or
tak yerlere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri 
kurulunca yönetilir. 

Bir adada birden çok parselin yer alması durumunda adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler 
ile toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesislerin nasıl yönetileceği öncelikle yönetim plânın
da belirtilecektir. Yönetim plânında hüküm bulunmayan hâllerde bu görevin ada temsilciler kurulu 
veya toplu yapı temsilciler kuruluna ait olacağı vurgulanmaktadır. Kurulların oluşumu, sayı ve 
seçim usulü yönetim plânlarında belirtileceği, belirtilmeyen durumlarda oluşumun nasıl olacağı 
hususu düzenlenmiştir. 

Madde 70.- Toplu konut kapsamındaki bütün yapı ve yerler için tek yönetim plânı öngörülmüş, 
bu suretle yönetim paralelliği ve bütünlüğü sağlanmak istenmiştir. Yönetim plânında gelişigüzel 
değişiklikleri önlemek için toplu yapı temsilciler kurulunun beşte dördünün onayı olmadıkça 
yönetim plânının değiştirilemeyeceği kabul edilmiştir. 
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Toplu yapı temsilciler kurulu oluşuncaya kadar geçen dönemde yönetim plânında geçici 
yönetimle ilgili hükümlerde değişiklik ihtiyacı doğabilir. Bu dönemde ise bu yetki toplu yapı alanın
daki kat maliklerinin beşte dördünün onayına bağlanmıştır. 

Madde 71.- Yönetici ve denetçi seçimi, bloklar, blok niteliğinde olmayan yapılar ve toplu yapı 
kapsamındaki yerler için ayrı ayrı düzenlenmiştir. 

Madde 72.- Toplu yapılarda ortak giderlere katılma, ortak gider payının tespiti ve tahsili uy
gulamada büyük önem taşır. Konu çeşitli ihtimaller dikkate alınarak ayrıntılı bir şekilde düzenlen
miştir. 

Madde 73.- Toplu yapı temsilciler kurulu oluşuncaya kadar bir yönetim boşluğunun meydana 
gelmemesi için yönetim planında bir "geçici yönetim"in teşkili öngörülmüş, ancak bu yönetimin 
devamı da belirli bir süreye bağlanmıştır. 

Madde 74.- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki hükümlerin, toplu yapılarda da uy
gulanabileceğine açıklık getirilmiştir." 

Madde 22.- Madde ile uygulamada, kat irtifaklı anagayrimenkullerin yapı kullanma izin bel
gesi alınmış ve tamamlanmış olmasına rağmen kat mülkiyetine geçilmediği, eşyaya bağlı borç 
niteliğinde olan kat irtifakının yıllarca devam ettiği görülmekle, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki kat irtifaklı yapıların, yürürlük tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde kat mülkiyetine 
geçilmesi zorunluluğu getirilmiş, ayrıca bu işlemi yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahipleri için 
idarî para cezası düzenlenmiş olup, bu para cezasının, kat mülkiyetine geçişte etkin ve yerinden 
denetimi gerçekleştirmek amacıyla anagayrimenkulün bulunduğu yere göre belediye veya mülkî 
amir tarafından verilmesi ve para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun hükümleri uyarınca tahsil olunması hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, madde ile verilecek idarî para cezalarına ilişkin tebligatın nasıl yapılacağı, tebliğ 
tarihinden itibaren ne kadar süre içinde, hangi mahkemeye itiraz edileceği, itiraz üzerine mah
kemece verilen kararların niteliği ve mahkemenin inceleme usulü düzenlenmiştir. 

Madde 23.- Madde ile Kat Mülkiyeti Kanununun 18 inci maddesinin son fıkrasında "mütesel
sil sorumluluk" kuralı dışında kalan durumlara yollama yapılmıştır. Ancak, hükümle "saklı" tutul
mak istenen kademeli sorumluluk esası, 13/4/1983 tarihli ve 2814 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi 
ile değişik 22 nci maddede yapılan değişiklik sonucu terk edilerek, ortak giderlere katılma bakımın
dan da "müteselsil sorumluluk" getirilmiştir. Böylece, kat maliklerinin borçlarıyla ilgili genel kuralı 
düzenleyen 18 inci maddesinin son fıkrası "ölü hüküm" niteliğine dönüştüğünden madde metnin
den çıkarılmıştır. Ayrıca, Tasarı ile toplu yapılara ilişkin ayrıntılı ve yeni düzenlemeler getirildiğin
den bu konuya ilişkin ek 3 üncü madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1.- Madde ile Kanun gereğince hazırlanması gereken yönetmeliğin, Kanunun 
yayımından itibaren altı ay içinde çıkarılacağı belirtilmiştir. 

Geçici Madde 2.- Madde ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yürürlüğe girdiği 2/1/1966 
tarihi ile 13/4/1983 tarihli ve 2814 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihler arasında tesis edilen kat 
irtifaklı taşınmaz mallarda yönetim plânı aranma zorunluluğu olmadan kurulmuş ve hâlen de 
yönetim plânı oluşturulamadığından kat mülkiyeti kurulamamış binaların kat mülkiyetine geçişi 
amaçlanmıştır. 

Madde 24.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 25.- Yürütme maddesidir. 
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22. Dönem Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 14/2/2006 
Esas No: 1/1159, 2/418, 2/447 

Karar No: 102 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 23/12/2005 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş 
olan "Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/1159)" ile 
4/4/2005 tarihinde havale edilmiş olan "Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un (2/418)", 
3/5/2005 tarihinde havale edilmiş olan "Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Sey-
fi'nin (2/447)" aynı mahiyetteki kanun teklifleri Komisyonumuzun 28/12/2005 tarihli 38 inci top
lantısında geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiş, ancak tasarı ve tekliflerin birleştirilerek maddelerin daha ayrıntılı bir biçimde incelenerek 
gerekli düzenlemelerin yapılması için üç kişilik bir alt komisyona havale edilmiştir. 

Alt Komisyon, ilgili bakanlık ve kuruluş temsilcilerinin de katılmalarıyla yaptığı çalışmalar 
sonucu hazırladığı raporu ve buna bağlı metni Komisyonumuza sunmuştur. 

Komisyonumuzun, 9/2/2006 tarihli 40 inci toplantısında; Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkan
lığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin de katılmalarıy
la, Tasarı esas alınarak hazırlanan alt komisyon metni üzerinden görüşmelere başlanması kabul edil
miş, maddeler üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Tasarının çerçeve 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle 634 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yapılan değişiklik

lerin yanı sıra ayrıca, 634 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile vatan
daşa ek külfet getiren listenin noterden tanzim edilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmak istenmiş
tir. Ancak, kat mülkiyetine tabi taşınmazın hangi malike ait olduğunun belirlenmesi konusunda uy
gulamada bazı ihtilafların ortaya çıkması ihtimalinden dolayı, 634 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin mevcut (c) bendi muhafaza edilmek suretiyle, çerçeve 5 inci madde değişiklik yapılarak 
kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 5 inci maddesinde yapılan değişikliğe paralellik sağlanması amacıyla, çer

çeve 7 nci maddesiyle değiştirilen 634 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
değişiklik yapılmıştır. 

Komisyonumuzda, yukarıda belirtildiği üzere alt komisyon tarafından kabul edilen metin 
üzerinden görüşme yapılması kabul edilmiştir. Dolayısıyla alt komisyon tarafından Tasarının çer
çeve 7 nci maddesinde Kabahatler Kanununa uyum sağlanması amacıyla ikinci ve üçüncü fık
ralarında değişiklik yapılmıştır. 

Ancak, Komisyonumuzda yapılan görüşmeler esnasında; 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 27 nci, 28 inci ve 29 uncu maddelerinde idarî para cezasına karşı, kararın 
tebliği ve tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde sulh ceza mahkemesine baş
vurulabileceği, mahkeme tarafından bu başvurular incelenirken, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin hükümlerinin uygulanacağı ve gerekli 
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incelemenin yapıldıktan sonra mahkeme tarafından, kararın hukuka uygun olması halinde "baş
vurunun reddine" veya kararın hukuka aykırı olması halinde "idarî yaptırım kararının kaldırıl
masına" ilişkin vereceği son karara karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde 
kararı veren mahkemenin yargı çevresinde yer aldığı ağır ceza mahkemesine itiraz edilebileceği 
hakkında ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. 

Öte yandan Kabahatler Kanununun "Genel kanun niteliği" kenar başlıklı 3 üncü maddesinde, 
"Bu Kanunun genel hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanır." hükmü yer 
almakta olup, Kabahatler Kanununun genel hükümlerinin Tasarıda tekrar edilmemesi amacıyla son 
fıkra madde metninden çıkarılması suretiyle Tasarının 7 nci maddesi kabul edilmiştir. 

İnşaat, onarım, boya ve badana gibi her konuda bütün kat maliklerinin yazılı rızasının aran
ması uygulamada ciddi sorunlar yarattığından bunun yerine yüksek oranlı bir yazılı rızanın alınması 
daha uygun olacağından 634 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına, "bütün kat malik
lerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "beşte dördünün" ibaresi eklenmesi suretiyle, Tasarının çer
çeve 8 inci maddesi kabul edilmiştir. 

634 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik öngören Tasarının çerçeve 
9 uncu maddesi ile aynı maddede değişiklik öngören Erzurum Milletvekili Sayın Mustafa Nuri Ak-
bulut'un Teklifi birlikte değerlendirilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Sayın Mustafa Nuri Akbulut'un Teklifindeki ilgili madde açıklığı sağ
layamadığından, Teklifin ilgili maddesinde öngörülen değişiklikler yerinde görülmeyerek, mevcut 
Kanundaki yüzde onluk gecikme tazminatı, enflasyon oranlarının son yıllarda düşük seviyede sey
retmesi sebebiyle aylık yüzde beşe çekilmek suretiyle, 634 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikin
ci fıkrasında değişiklik yapılmış ve çerçeve 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Çerçeve 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıya çerçeve 15 inci maddeden sonra gelmek üzere, bir kişinin yüksek oranda vekaletle oy kul

lanmasının suistimallere sebep olmasını ve ayrıca apartman yöneticiliğinin adeta meslek haline getiril
mesini önlenmek amacıyla, 634 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin son fıkrasında değişiklik yapan çer
çeve madde 16 ncı madde eklenmiş, diğer madde numaralan da buna göre teselsül ettirilmiştir. 

Tasarının çerçeve 16 ncı ve 17 nci maddelerinde, Kabahatler Kanununa uyumun sağlanması 
amacıyla değişiklik yapılmak suretiyle 17 nci ve 18 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Çerçeve 18 inci madde 19 uncu, 19 uncu madde 20 nci ve 20 nci madde ise 21 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 21 inci maddesi ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa yeni bir bölüm olarak 
eklenmesi öngörülen "Dokuzuncu Bölüm" başlığı altında düzenlenen maddeler görüşülmüş ve bu 
bölüm başlığı altında düzenlenen 66 ncı, 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 70 inci, 71 inci, 72 nci, 73 üncü 
ve 74 üncü maddeler, çerçeve 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Nevşehir Milletvekilleri Sayın Mehmet Elkatmış ile Sayın Osman Seyfı'nin Kanun Teklifi ile 
düzenlenmek istenen konu, Tasarının çerçeve 21 inci maddesinin teselsül ettirilmiş olan 22 nci mad
desi içerisinde değerlendirilmiştir. 

Çerçeve 7 nci maddede öngörülen gerekçelerle, Tasarının çerçeve 22 nci maddesinde değişik
lik yapılmak suretiyle, 23 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 23 üncü maddesi 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Tasannın Geçici 1 inci ve Geçici 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasannın çerçeve 24 üncü maddesi 25 inci ve 25 inci maddesi de 26 ncı madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Çerçeve maddelerde, kanun tekniğine uygunluğun sağlanması açısından redaksiyon yapılmıştır. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Süleyman Sanbaş 
Malatya 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Mehmet Nuri Saygun 
Tekirdağ 

(Toplantıya katılmadı) 

Başkanvekili 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 
(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
Üye 

Mahmut Durdu 
Gaziantep 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
Üye 

Enver Yılmaz 
Ordu 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 4/10/2007 
Esas No: (1/332) 

Karar No: 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunun, 27/9/2007 tarih ve B.02.0.KKG/196/279/3739 sayılı yazısıyla, İçtüzüğün 
77 nci maddesi uyarınca yenilenen "Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı(l/332)", Başkanlığınızca, 1/10/2007 tarihinde tali komisyon olarak Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale 
edilmiştir. 

Söz konusu Kanun Tasarısı(l/332), Başkanlıkça, 22 nci Yasama Döneminde 1/1159 esas 
numarasıyla 23/12/2005 tarihinde esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. 
Komisyon, söz konusu Kanun Tasarısını 28/12/2005 tarihli 38 inci toplantısında görüşmüş ve geneli 
üzerindeki görüşmeleri tamamlayarak maddelerine geçilmesini kabul etmiştir. Ancak, söz konusu 
Kanun Tasarısının, daha ayrıntılı incelenmesi amacıyla Alt Komisyon kurulmuştur. Alt Komisyon, 
18/1/2006 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Tasarıyı etraflıca inceleyip görüşmüş ve raporunu, 
19/1/2006 tarihinde Komisyona sunmuştur. 

Komisyon, Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile 
Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla 9/2/2006 tarihli 40 inci toplantısında, Alt 
Komisyonun kabul ettiği metni esas alarak Kanun Tasarısını görüşmüş ve 14/2/2006 tarihinde 102 
numaralı kararıyla düzenlemiş olduğu rapor ve metni Başkanlığa sunmuştur. Söz konusu Kanun 
Tasarısı, 1086 Sıra Sayısı ile Genel Kurul Gündemine girmiş, ancak yasama dönemi sona 
erdiğinden hükümsüz kalmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince, 2/6/2007 tarihli 894 sayılı kararıyla İçtüzüğün 77 nci 
maddesinin birinci fıkrasına " Yenilenen tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra 
önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir." 
hükmü eklenmiştir. 

Komisyonumuz, Hükümeti temsilen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile 
Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 3/10/2007 tarihli 2 nci toplantısında, söz konusu Kanun 
Tasarısı ile ilgili olarak, 22 nci Yasama Dönemi Adalet Komisyonu raporu ve metni, yollama 
yapılan İçtüzük hükmü uyarınca görüşmüştür. Bütün görüşmeler tutanağa bağlanmıştır. Söz konusu 
Komisyon raporu ve metni yapılan oylama sonucu Komisyonumuzca oybirliği ile aynen kabul 
edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığınıza saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ahmet İy imaya 

Ankara 
Kâtip 

İlknur İnceöz 
Aksaray 

Üye 
Zekeriya Aslan 
Afyonkarahisar 

Üye 
Ayla Akat Ata 

Batman 
Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 
Denizli 

Üye 
Metin Çobanoğlu 

Kırşehir 
Üye 

Ali Rıza Öztürk 
Mersin 

Üye 
Rahmi Güner 

Ordu 

Başkanvekili 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Ahmet Aydın 

Adıyaman 
Üye 

Osman Ertuğrul 
Aksaray 

Üye 
Fatih Metin 

Bolu 
Üye 

Celal Erbay 
Düzce 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ali Öztürk 
Konya 
Üye 

Isa Gök 
Mersin 

Üye 
Rıdvan Yalçın 

Ordu 
Üye 

Ali ihsan Köktürk 
Zonguldak 

Sözcü 
Mehmet Emin Ekmen 

Batman 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

Üye 
Yılmaz Tunç 

Bartın 
Üye 

Mehmet Tunçak 
Bursa 
Üye 

Veysi Kaynak 
Kahramanmaraş 

Üye 
ihsan Koca 

Malatya 
Üye 

Mustafa Hamarat 
Ordu 
Üye 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 
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HUKUMETIN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1- 23/6/1965 tarihli ve 634 sayı
lı Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesi
nin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiye
te konu olan anagayrimenkulün bağımsız bö
lümlerinden her birinin konum ve büyüklükle
rine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak 
projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mül
kiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi sure
tiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölüm
lerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği 
hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, 
arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için 
mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümler
den her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen 
arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan 
meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle 
değiştirilemez. 44 üncü madde hükmü saklıdır. 

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çe
şidi olup, yapı kullanma izin belgesi alındıktan 
sonra arsanın malikinin veya kat irtifakına sa
hip ortak maliklerin veya bunlardan birinin ta
pu idaresine yapacağı istem üzerine, bu Kanun
da gösterilen şartlar uyarınca, kat mülkiyetine 
çevrilir." 

MADDE 2- 634 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, "Te
meller ve ana duvarlar," ibaresinden sonra gel
mek üzere "taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, ko
lon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin par
çası diğer elemanlar," ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3- 634 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta bir
birine bitişik bulunan aynı nevideki birden faz
la bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş ve-

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1- 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete 
konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölüm
lerinden her birinin konum ve büyüklüklerine 
göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak 
projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mül
kiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi 
suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız 
bölümlerin paylan ile oranlı olarak tahsis edil
mediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı 
sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi 
için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölüm
lerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen 
arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan 
meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle 
değiştirilemez. 44 üncü madde hükmü saklıdır. 

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak 
çeşidi olup, yapı kullanma izin belgesi alındık
tan sonra arsanın malikinin veya kat irtifakına 
sahip ortak maliklerin veya bunlardan birinin 
tapu idaresine yapacağı istem üzerine, bu 
Kanunda gösterilen şartlar uyarınca, kat mül
kiyetine çevrilir." 

MADDE 2- 634 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, 
"Temeller ve ana duvarlar," ibaresinden sonra 
gelmek üzere "taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, 
kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin 
parçası diğer elemanlar," ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3- 634 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta bir
birine bitişik bulunan aynı nevideki birden faz
la bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya 
ticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya kullanma 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya kullan
ma bakımından bütünlük arz eden birden çok 
katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek 
bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle 
bir tescilin yapılabilmesi için, buna uygun de
ğişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belge
sinin Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmiş olması 
gereklidir." 

"Gelirinin ortak giderlere harcanması için 
veya başka bir amaçla ortak yararlanmaya tah
sis edilen bağımsız bölümlerin malik hanesine, 
bunlardan yararlanan "bağımsız bölümlerin nu
maraları" yazılmak suretiyle kat mülkiyeti kü
tüğüne tescil edilir. Bu husus bağımsız bölüm
lerin beyanlar hanesinde gösterilir." 

MADDE 4- 634 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 11- Kat mülkiyeti ve kat irtifa
kı, Tapu Sicili Tüzüğüne göre tutulacak kat 
mülkiyeti kütüğüne tescil olunur. Bu Kanunda 
aksine hüküm olmadıkça, tescille ilgili genel 
hükümler, kat mülkiyeti kütüğüne yapılacak 
tescillerde de uygulanır. 

Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerler
de kat mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğündeki for
müle göre, ayrıca tutulacak Kat Mülkiyeti Za
bıt Defterine tescil olunur." 

MADDE 5- 634 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 12- Kat mülkiyetinin kurulması 
için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevril
mesi hususunda o gayrimenkulun maliki veya 
bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile 
birlikte tapu idaresinde istemde bulunması ge
rekir. 

a) Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların 
dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, 
eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız 
bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre he
saplanan değerleriyle oranlı arsa payları ve ba
ğımsız bölümlerin yapı inşaat alam da açıkça 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

bakımından bütünlük arz eden birden çok katı 
veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek 
bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle 
bir tescilin yapılabilmesi için, buna uygun 
değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin bel
gesinin Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmiş ol
ması gereklidir." 

"Gelirinin ortak giderlere harcanması için 
veya başka bir amaçla ortak yararlanmaya tah
sis edilen bağımsız bölümlerin malik hanesine, 
bunlardan yararlanan "bağımsız bölümlerin 
numaralan" yazılmak suretiyle kat mülkiyeti 
kütüğüne tescil edilir. Bu husus bağımsız 
bölümlerin beyanlar hanesinde gösterilir." 

MADDE 4- 634 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 11- Kat mülkiyeti ve kat ir
tifakı, Tapu Sicili Tüzüğüne göre tutulacak kat 
mülkiyeti kütüğüne tescil olunur. Bu Kanunda 
aksine hüküm olmadıkça, tescille ilgili genel 
hükümler, kat mülkiyeti kütüğüne yapılacak 
tescillerde de uygulanır. 

Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerler
de kat mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğündeki for
müle göre, ayrıca tutulacak Kat Mülkiyeti 
Zabıt D'efterine tescil olunur." 

MADDE 5- 634 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 12- Kat mülkiyetinin kurulması 
için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevril
mesi hususunda o gayrimenkulun maliki veya 
bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile bir
likte tapu idaresinde istemde bulunması gerekir. 

a) Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların 
dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, 
eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız 
bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre 
hesaplanan değerleriyle oranlı arsa paylan ve 
bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça 
gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar ta
rafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki 
veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, 
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onayla
nan mimarî proje ve birden çok yapılarda yer
leşimlerini gösteren vaziyet plânı ile yapı kul
lanma izin belgesi, 

b) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, 
birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların 
özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çer
çevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran 
malik veya malikler tarafından imzalanmış bir 
yönetim plânı." 

MADDE 6- 634 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Sözleşme düzenlenince anagayrimenku
lün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki 
mülkiyet hanesine "Bu gayrimenkulun mülki
yeti kat mülkiyetine çevrilmiştir." ibaresi yazı
larak, sayfa anagayrimenkulün leh ve aleyhine 
tesis edilecek irtifak hakları dışındaki işlemlere 
kapatılır ve kat mülkiyetine konu olan her ba
ğımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir 
sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve anagayri
menkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki 
pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaraları 
gösterilmek suretiyle tescil edilir; anagayri
menkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfa
sına da, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kü-
tüğündeki defter ve sayfa numaraları işlenmek 
suretiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanır. 

Anagayrimenkulün sayfasında evvelce 
mevcut olan haklara ait sicil kaydı, irtifak hak
ları hariç, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti 
kütüğündeki sayfasına geçirilir. Anagayrimen-

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki 
veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, 
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onay
lanan mimarî proje ve birden çok yapılarda yer
leşimlerini gösteren vaziyet plânı ile yapı kul
lanma izin belgesi, 

b) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, 
birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların 
özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çer
çevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran 
malik veya malikler tarafından imzalanmış bir 
yönetim plânı, 

c) Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, 
daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden 
başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklen
tisini gösteren ve anagayrimenkulün maliki 
veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış 
noterden tasdikli liste." 

MADDE 6- 634 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Sözleşme düzenlenince anagayrimen
kulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasın
daki mülkiyet hanesine "Bu gayrimenkulun 
mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir." ibaresi 
yazılarak, sayfa anagayrimenkulün leh ve aley
hine tesis edilecek irtifak hakları dışındaki iş
lemlere kapatılır ve kat mülkiyetine konu olan 
her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün 
ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve 
anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel 
kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa 
numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir; 
anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel 
kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat 
mülkiyeti kütüğündeki defter ve sayfa 
numaraları işlenmek suretiyle, kütükler arasın
da bağlantı sağlanır. 

Anagayrimenkulün sayfasında evvelce 
mevcut olan haklara ait sicil kaydı, irtifak hak
ları hariç, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti 
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külün mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilme
sinden sonra, anagayrimenkulün leh ve aleyhi
ne tesis edilecek irtifak hakları da anagayri
menkulün tapu kütüğü sayfasına tescil edilir ve 
kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde 
belirtilir." 

MADDE 7- 634 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra
lar eklenmiştir. 

"Henüz yapı yapılmamış veya yapısı ta
mamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının 
kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o 
arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının bu
na ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) 
bendine uygun olarak düzenlenen proje ve plân 
ile (b) bendindeki yönetim plânı ile diğer bel
geleri tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat 
mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı isten
mez." 

"Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı 
anagayrimenkulde, yapı kullanma izin belgesi
nin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat 
mülkiyetine geçilmesi zorunludur. Belirtilen 
süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden biri
nin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına rağ
men, kat mülkiyetinin kurulması için tapu ida
resine verilmesi gereken 12 nci maddede yazılı 
belgelerden eksik olanları tamamlamaktan ve
ya imzalanması gerekenleri imzalamaktan ka
çınan kat irtifak hakkı sahiplerinden her biri, 
kendine ait her bağımsız bölüm için bin Yeni 
Türk Lirası idarî para cezası ödemekle yüküm
lüdür. Bu para cezası, anagayrimenkul belediye 
sınırlan içinde ise belediye, belediye sınırları 
dışında ise mülkî amir tarafından verilir. 

İdarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden 
itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kütüğündeki sayfasına geçirilir. Anagayrimen
kulün mülkiyetinin kat mülkiyetine çevril
mesinden sonra, anagayrimenkulün leh ve 
aleyhine tesis edilecek irtifak hakları da 
anagayrimenkulün tapu kütüğü sayfasına tescil 
edilir ve kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar 
hanesinde belirtilir." 

MADDE 7- 634 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Henüz yapı yapılmamış veya yapısı 
tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat ir
tifakının kurulması ve tapu siciline tescil edil
mesi için o arsanın malikinin veya bütün pay
daşlarının buna ait istem ile birlikte 12 nci 
maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen 
proje ve plân, (b) bendindeki yönetim plânı ile 
(c) bendindeki listeyi tapu idaresine vermeleri 
lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca 
yönetim plânı istenmez." 

"Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı 
anagayrimenkulde, yapı kullanma izin bel
gesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde 
kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur. Belir
tilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden 
birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına 
rağmen, kat mülkiyetinin kurulması için tapu 
idaresine verilmesi gereken 12 nci maddede 
yazılı belgelerden eksik olanları tamamlamak
tan veya imzalanması gerekenleri imzalamak
tan kaçınan kat irtifak hakkı sahiplerinden her 
birine, kendine ait her bağımsız bölüm için, 
anagayrimenkul belediye sınırları içinde ise 
belediye, belediye sınırları dışında ise mülkî 
amir tarafından bin Türk Lirası idarî para 
cezası verilir." 
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mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece 
verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. 
İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, za
ruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde ince
leme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. 
Verilen idarî para cezası 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil olunur." 

MADDE 8- 634 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Kat maliklerinden biri, bütün kat malikle
rinin yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün 
ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, deği
şik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. 
Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun 
anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bö
lümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması 
gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesi
nin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edil
miş olması halinde, bu onarım ve güçlendirme
nin projesine ve tekniğine uygun biçimde ya
pılması konusunda kat maliklerinin rızası aran
maz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde 
anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis 
ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya du
var ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız 
bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm ma
liklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar ver
meyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabi
lir." 

MADDE 9- 634 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer 
alan "koruma" kelimesinden sonra gelmek üze
re, ",güçlendirme" kelimesi eklenmiştir. 

MADDE 10- 634 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8- 634 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kat maliklerinden biri, bütün kat malik
lerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça 
anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, 
onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana 
veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve 
tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya 
bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar ver
diğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya 
anayapının güçlendirilmesinin zorunlu ol
duğunun mahkemece tespit edilmiş olması 
halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine 
ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusun
da kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki 
kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar 
verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik 
yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine 
bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlan
tılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak 
rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, 
tesis ve değişiklik yapılabilir." 

MADDE 9- 634 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer 
alan "koruma" ibaresinden sonra gelmek üzere, 
",güçlendirme" ibaresi eklenmiş ve ikinci fık
rasında yer alan "yüzde on" ibaresi "yüzde beş" 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 10- 634 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 893 
üncü maddesinin son fıkrası hükmü burada da 
uygulanır." 

MADDE 11- 634 sayılı Kanunun 23 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına/'tesislerin yeniden 
yapılması" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 
yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli 
görülen teknik incelemeler" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 12- 634 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız 
bölümün mülkiyetinin dava tarihindeki değeri 
o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer 
kat maliklerine, arsa paylan oranında devredil
mesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış 
olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa 
payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. 
Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı 
bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat 
malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce 
devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek 
üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırıl
ması ve makbuzunun ibrazı için davacılara re
sen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir be
delinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge 
ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâ
kim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyeti
nin davayı açmış olan kat maliklerine arsa pay
ları oranında devredilmesine ve devir bedelinin 
işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine 
karar verir." 

"Bu maddedeki dava hakkı, devir konu
sunda kat maliklerince alınan dava açma kara
rının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay 
ve her halde dava hakkının doğumundan başla
yarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava 
sebebi ortadan kalkmışsa düşer." 

MADDE 13- 634 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 
893 üncü maddesinin son fıkrası hükmü burada 
da uygulanır." 

MADDE 11- 634 sayılı Kanunun 23 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına,"tesislerin yeniden 
yapılması" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 
yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli 
görülen teknik incelemeler" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 12- 634 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız 
bölümün mülkiyetinin dava tarihindeki değeri 
o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer 
kat maliklerine, arsa paylan oranında devredil
mesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış 
olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa 
payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. 
Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı 
bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat 
malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce 
devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek 
üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırıl
ması ve makbuzunun ibrazı için davacılara 
resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir 
bedelinin süresi içinde yatınldığına ilişkin bel
ge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde 
hâkim, davalının bağımsız bölümünün mül
kiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine ar
sa payları oranında devredilmesine ve devir 
bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya 
ödenmesine karar verir." 

"Bu maddedeki dava hakkı, devir 
konusunda kat maliklerince alınan dava açma 
kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak al
tı ay ve her halde dava hakkının doğumundan 
başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya 
dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer." 

MADDE 13- 634 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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"Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine dü
şen borçlan, noter aracılığıyla yapılan ihtara 
rağmen, bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay 
içinde yerine getirmezse diğerlerinin yazılı is
temi üzerine hâkim, onun arsa payının ve kat ir
tifakının dava tarihindeki değeri karşılığında, 
öteki paydaşlara, arsa paylan oranında devrine 
karar verir." 

MADDE 14- 634 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

"İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bı
rakılacak zaman yedi günden az olamaz." 

MADDE 15- 634 sayılı Kanunun 30 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı 
yapılamazsa, kararlar en geç onbeş gün içeri
sinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların oy 
çokluğuyla verilir." 

MADDE 16- 634 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesinin birinci ve üçüncü fıkralan aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kat malikleri kurulunca verilen kararlar 
aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 
nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan 
her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir 
ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki 
kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde 
ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay 
içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki 
sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat ma-

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine 
düşen borçları, noter aracılığıyla yapılan ihtara 
rağmen, bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay 
içinde yerine getirmezse diğerlerinin yazılı is
temi üzerine hâkim, onun arsa payının ve kat ir
tifakının dava tarihindeki değeri karşılığında, 
öteki paydaşlara, arsa paylan oranında devrine 
karar verir." 

MADDE 14- 634 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

"İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında 
bırakılacak zaman yedi günden az olamaz." 

MADDE 15- 634 sayılı Kanunun 30 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı 
yapılamazsa, kararlar en geç onbeş gün 
içerisinde yapılacak ikinci toplantıya katılan
ların oy çokluğuyla verilir." 

MADDE 16- 634 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili 
vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının 
yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil 
tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki 
kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en 
fazla iki kişiye vekalet edebilir." 

MADDE 17- 634 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kat malikleri kurulunca verilen kararlar 
aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 
nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan 
her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir 
ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki 
karan öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde 
ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay 
içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki 
sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat 
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likleri kurulu kararlarının yok veya mutlak but
lanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre ko
şulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut 
onun katından kira akdine, oturma hakkına ve
ya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette 
faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yeri
ne getirmemesi yüzünden zarar gören kat mali
ki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulun
duğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâki
min müdahalesini isteyebilir." 

"Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını 
yerine getirmeyenlerden, aynı mahkemece, beş 
günden az ve doksan günden fazla olmamak 
üzere belirlenen tam gün sayısının bir gün kar
şılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması 
suretiyle hesaplanan meblağın para cezası ola
rak alınmasına kesin olarak hükmolunur. Bir 
gün karşılığı para cezasının hesaplanmasında 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 52 nci mad
desi hükmü uygulanır." 

MADDE 17- 634 sayılı Kanunun 34 üncü 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev ad
resinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya 
girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asıl
ması mecburîdir. Bu yapılmazsa, yöneticiden 
veya yönetim kurulu üyelerinin her birinden, il
gilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, 
beş günden az ve altmış günden fazla olmamak 
üzere belirlenen tam gün sayısının bir gün kar
şılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması 
suretiyle hesaplanan meblağın para cezası ola
rak alınmasına kesin olarak hükmolunur. Bir 
gün karşılığı para cezasının hesaplanmasında 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 52 nci mad
desi hükmü uygulanır." 

MADDE 18- 634 sayılı Kanunun 38 inci 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kat malikleri kurulu, ada temsilciler ku
rulu veya toplu yapı temsilciler kurulu kararla-

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak 
butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre 
koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin 
yahut onun katından kira akdine, oturma hak
kına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı 
surette faydalanan kimsenin, borç ve yüküm
lerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören 
kat maliki veya kat malikleri, anagayrimen
kulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine baş
vurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir." 

"Tespit edilen süre içinde hâkimin kararım 
yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz 
elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar 
idarî para cezası verilir." 

MADDE 18- 634 sayılı Kanunun 34 üncü 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev ad
resinin anagayrimenkulün kapısı yanma veya 
girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asıl
ması mecburîdir. Bu yapılmazsa, yöneticiden 
veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, il
gilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, 
elli Türk Lirasından ikiyüz elli Türk Lirasına 
kadar idari para cezası verilir." 

MADDE 19- 634 sayılı Kanunun 38 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kat malikleri kurulu, ada temsilciler 
kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulu karar-
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rmın iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini 
temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ise ada 
temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler 
kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltil
mesi suretiyle açılabilir. Yönetici, açılan dava
yı bütün kat maliklerine ve ada veya toplu yapı 
temsilciler kuruluna duyurur. Kurul kararının 
iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri 
ortak giderlerden karşılanır." 

MADDE 19- 634 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bildirmeyenlerin yeniden yaptırmak iste
medikleri kabul olunur ve onların arsa payları, 
değeri karşılığında bölümlerini yeniden yaptır
mak isteyenlere öncelikle devredilir." 

MADDE 20- 634 sayılı Kanunun 54 üncü 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"İmar Kanunu hükümlerine göre ortaklaş
tırma halinde, ortaklaştırılan gayrimenkuller 
arasında kat mülkiyetine tâbi gayrimenkul var
sa ve ortaklaştırma, 9/11/1985 tarihinden önce 
ise 6785 sayılı İmar Kanununun 46 ncı madde
si, bu tarihten sonra ise 3194 sayılı İmar Kanu
nunun 16 ncı maddesi gereğince ortaklığın gi
derilmesi hususunda bütün malikler anlaştıkla
rı takdirde, ortaklığın giderilmesi bu anlaşma 
hükümlerine göre yapılır. 

Böyle bir anlaşmaya varılamazsa, her gay
rimenkulun ortaklaştırmadan önceki geçer de
ğerleri, birinci fıkrada sözü geçen madde hü
kümlerine göre ortaklığı gidermekle görevli 
sulh mahkemesince ayrı ayrı takdir edilerek, 
bunlara Türkiye İstatistik Kurumunca yayımla
nan üretici fiyat endeksi uygulanmak suretiyle 
her bir gayrimenkulun dava tarihi itibarıyla 
ulaştığı değerleri tespit edildikten sonra, bun
lardan değeri en fazla olan gayrimenkulun ma
likine, öteki gayrimenkulleri bu değerle satın 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

larının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini 
temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ise ada 
temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler 
kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltil
mesi suretiyle açılabilir. Yönetici, açılan davayı 
bütün kat maliklerine ve ada veya toplu yapı 
temsilciler kuruluna duyurur. Kurul kararının 
iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri 
ortak giderlerden karşılanır." 

MADDE 20- 634 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bildirmeyenlerin yeniden yaptırmak is
temedikleri kabul olunur ve onların arsa pay
ları, değeri karşılığında bölümlerini yeniden 
yaptırmak isteyenlere öncelikle devredilir." 

MADDE 21- 634 sayılı Kanunun 54 üncü 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"İmar Kanunu hükümlerine göre ortaklaş
tırma halinde, ortaklaştırılan gayrimenkuller 
arasında kat mülkiyetine tâbi gayrimenkul var
sa ve ortaklaştırma, 9/11/1985 tarihinden önce 
ise 6785 sayılı İmar Kanununun 46 ncı mad
desi, bu tarihten sonra ise 3194 sayılı İmar 
Kanununun 16 ncı maddesi gereğince ortak
lığın giderilmesi hususunda bütün malikler an
laştıkları takdirde, ortaklığın giderilmesi bu an
laşma hükümlerine göre yapılır. 

Böyle bir anlaşmaya varılamazsa, her gay
rimenkulun ortaklaştırmadan önceki geçer 
değerleri, birinci fıkrada sözü geçen madde 
hükümlerine göre ortaklığı gidermekle görevli 
sulh mahkemesince ayrı ayrı takdir edilerek, 
bunlara Türkiye İstatistik Kurumunca yayım
lanan üretici fiyat endeksi uygulanmak suretiy
le her bir gayrimenkulun dava tarihi itibarıyla 
ulaştığı değerleri tespit edildikten sonra, bunlar
dan değeri en fazla olan gayrimenkulun 
malikine, öteki gayrimenkulleri bu değerle satın 
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almasını teklife karar verilir ve bu teklif kabul 
edilip bedel ödenince ortaklık giderilmiş olur." 

MADDE 21- 634 sayılı Kanuna 65 inci 
maddeden sonra gelmek üzere "Toplu Yapılara 
İlişkin Özel Hükümler" başlıklı "DOKUZUN
CU BÖLÜM" altında aşağıdaki maddeler ek
lenmiş, mevcut 66 ve 67 nci maddeler, 75 ve 76 
ncı maddeler olarak teselsül ettirilmiştir. 

"DOKUZUNCU BÖLÜM 
Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler 
Kapsam 
MADDE 66- Toplu yapı, bir veya birden 

çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yer
leşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt 
yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal te
sis ve hizmetler ile bunlann yönetimi bakımın
dan birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı 
ifade eder. 

Toplu yapı kapsamındaki imar parselleri
nin bitişik veya komşu olmaları şarttır. Ancak 
bu parseller arasında kalan ve imar planına gö
re yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi 
kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz. 
Toplu yapı kapsamındaki her imar parseli, kat 
irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı 
ayrı dikkate alınır. Ancak, toplu yapı birden 
fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parsel
ler üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak 
şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz. 

Yapılar tamamlandıkça, tamamlanan yapı
lara ilişkin kat irtifaklan kat mülkiyetine çevri
lebilir. 

Ortak yerler 
MADDE 67- Toplu yapı kapsamında olup, 

bütünüyle bu kapsamdaki bağımsız bölümlerin 
ortak kullanma ve faydalanmasına tahsis edil
miş bulunan parsellerin malik hanesine, tahsis 
edildikleri toplu yapı kapsamındaki diğer par
sellerin ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm 
numaraları gösterilmek suretiyle tapu siciline 
kaydedilir ve bu suretle tahsis edildikleri par-

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

almasını teklife karar verilir ve bu teklif kabul 
edilip bedel ödenince ortaklık giderilmiş olur." 

MADDE 22- 634 sayılı Kanuna 65 inci 
maddeden sonra gelmek üzere "Toplu Yapılara 
İlişkin Özel Hükümler" başlıklı "Dokuzuncu 
Bölüm" altında aşağıdaki maddeler eklenmiş, 
mevcut 66 ve 67 nci maddeler, 75 ve 76 ncı 
maddeler olarak teselsül ettirilmiştir. 

"DOKUZUNCU BÖLÜM 
Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler 
Kapsam 
MADDE 66- Toplu yapı, bir veya birden 

çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yer
leşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt 
yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal 
tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi 
bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok 
yapıyı ifade eder. 

Toplu yapı kapsamındaki imar parsel
lerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır. An
cak bu parseller arasında kalan ve imar planına 
göre yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi 
kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz. 
Toplu yapı kapsamındaki her imar parseli, kat 
irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı 
ayrı dikkate alınır. Ancak, toplu yapı birden 
fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parsel
ler üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak 
şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz. 

Yapılar tamamlandıkça, tamamlanan 
yapılara ilişkin kat irtifaklan kat mülkiyetine 
çevrilebilir. 

Ortak yerler 
MADDE 67- Toplu yapı kapsamında olup, 

bütünüyle bu kapsamdaki bağımsız bölümlerin 
ortak kullanma ve faydalanmasına tahsis edil
miş bulunan parsellerin malik hanesine, tahsis 
edildikleri toplu yapı kapsamındaki diğer par
sellerin ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm 
numaralan gösterilmek suretiyle tapu siciline 
kaydedilir ve bu suretle tahsis edildikleri par-
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sellerde bulunan bağımsız bölümlerin ortak ye
ri olur. 

Toplu yapı kapsamında bulunan birden 
çok yapının ortak sosyal ve alt yapı tesisleri bu
lundukları parsel veya yapıya bakılmaksızın, 
tahsis edildikleri bağımsız bölümlerin ortak ye
ri sayılır. 

Vaziyet plân ve projeleri 
MADDE 68- Toplu yapılarda; yapıların 

konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, 
bunların kullanılış amaç ve şekilleri, toplu yapı 
kapsamındaki parsel veya parsellerin tamamı
nı kapsayacak şekilde, bir bütün olarak 
ilgili makamlarca onaylanmış imar plânı hü
kümlerine uygun olarak hazırlanmış vaziyet 
planında ve projelerde belirtilir. 

Kamuya ayrılan yerlerin düzenlenmesi, iş
letilmesi ve bakımı, bu konuda yetkili kamu 
kurumu ile mutabakat sağlanması hâlinde, ka
munun kullanımını kısıtlamamak şartıyla toplu 
yapı yönetimince üstlenilebilir. 

Toplu yapı uygulamasında, kat mülkiyeti
nin ve kat irtifakının tesisine, aranacak belgele
re, tapuda yapılacak işlemlere ilişkin hususlar, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yönetim 
MADDE 69- Toplu yapı kapsamında bulu

nan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız 
bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulu
nan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve 
yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o 
blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden 
oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir. 
Bir parselde blok niteliğinde olmayan yapılar 
varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar 
aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve 
o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak, o par
selde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden 
oluşan kat malikleri kurulunca yönetilir. Yöne-

(Adalet Komisyonunun 
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sellerde bulunan bağımsız bölümlerin ortak 
yeri olur. 

Toplu yapı kapsamında bulunan birden 
çok yapının ortak sosyal ve alt yapı tesisleri 
bulundukları parsel veya yapıya bakılmaksızın, 
tahsis edildikleri bağımsız bölümlerin ortak 
yeri sayılır. 

Vaziyet plân ve projeleri 
MADDE 68- Toplu yapılarda; yapıların 

konumlan, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, 
bunların kullanılış amaç ve şekilleri, toplu yapı 
kapsamındaki parsel veya parsellerin tamamını 
kapsayacak şekilde, bir bütün olarak ilgili 
makamlarca onaylanmış imar plânı hüküm
lerine uygun olarak hazırlanmış vaziyet planın
da ve projelerde belirtilir. 

Kamuya ayrılan yerlerin düzenlenmesi, iş
letilmesi ve bakımı, bu konuda yetkili kamu 
kurumu ile mutabakat sağlanması hâlinde, 
kamunun kullanımını kısıtlamamak şartıyla 
toplu yapı yönetimince üstlenilebilir. 

Toplu yapı uygulamasında, kat mül
kiyetinin ve kat irtifakının tesisine, aranacak 
belgelere, tapuda yapılacak işlemlere ilişkin 
hususlar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yönetim 
MADDE 69- Toplu yapı kapsamında 

bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok 
bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak 
yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi 
sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere 
ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız 
bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri 
kurulunca yönetilir. Bir parselde blok niteliğin
de olmayan yapılar varsa veya bu nitelikteki 
yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyor
sa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yer
lere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız 
bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri 
kurulunca yönetilir. Yönetim plânında blok-
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tim plânında blokların ve blok niteliğinde ol
mayan yapıların idare tarzı ayrıca belirtilir. 

Bir adada birden çok parsel yer alıyorsa, 
adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler, o ada
da bulunan bağımsız bölüm maliklerinden olu
şan ada kat malikleri kurulunca yönetilir ve yö
netim tarzı, kanunların emredici hükümleri sak
lı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaş
tırılır. Bu yetki, yönetim plânında ada temsilci
ler kuruluna verilebilir. Yönetim plânında başka 
türlü düzenlenmemişse, ada temsilciler kurulu, 
blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bö
lüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve 
blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bö
lüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. 
Ada temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl 
seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alına
rak yönetim plânında belirtilir. Ada temsilciler 
kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönet
tikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı 
kadar oy hakkına sahiptirler. 

Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer 
ve tesisler, bu kapsamda yer alan bağımsız bö
lüm maliklerinden oluşan toplu yapı kat malik
leri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, ka
nunların emredici hükümleri saklı kalmak şar
tıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Bu yet
ki, yönetim plânında toplu yapı temsilciler ku
ruluna verilebilir. Yönetim plânında başka tür
lü düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler ku
rulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağım
sız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticile
ri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağım
sız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden 
oluşur. Toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin 
sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği 
dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir. 
Toplu yapı temsilciler kurulunda bu yöneticiler 
ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri ba
ğımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptir
ler. 

(Adalet Komisyonunun 
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ların ve blok niteliğinde olmayan yapıların 
idare tarzı ayrıca belirtilir. 

Bir adada birden çok parsel yer alıyorsa, 
adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler, o 
adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden 
oluşan ada kat malikleri kurulunca yönetilir ve 
yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri 
saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından karar
laştırılır. Bu yetki, yönetim plânında ada temsil
ciler kuruluna verilebilir. Yönetim plânında baş
ka türlü düzenlenmemişse, ada temsilciler 
kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağım
sız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri 
ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız 
bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. 
Ada temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl 
seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak 
yönetim plânında belirtilir. Ada temsilciler 
kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettik
leri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı 
kadar oy hakkına sahiptirler. 

Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer 
ve tesisler, bu kapsamda yer alan bağımsız 
bölüm maliklerinden oluşan toplu yapı kat 
malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, 
kanunların emredici hükümleri saklı kalmak 
şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Bu 
yetki, yönetim plânında toplu yapı temsilciler 
kuruluna verilebilir. Yönetim plânında başka 
türlü düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler 
kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan 
bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok 
yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan 
yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen 
temsilcilerden oluşur. Toplu yapı temsilciler 
kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği top
lu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim 
plânında belirtilir. Toplu yapı temsilciler 
kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönet
tikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı 
kadar oy hakkına sahiptirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 35) 



— 3 1 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yönetim plânı ve değiştirilmesi 
MADDE 70- Toplu yapı kapsamındaki ya

pı ve yerler için tamamını kapsayan bir tek yö
netim plânı düzenlenir. Yönetim plânı, toplu 
yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini bağ
lar. Yönetim plânının değiştirilebilmesi için, 
toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil 
ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının beş
te dördünün oyu şarttır. 

Geçici yönetimle ilgili yönetim plânı hü
kümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm 
maliklerinin beşte dördünün oylarıyla değiştiri
lebilir. 

Yönetici ve denetçi atama 
MADDE 71- Yönetim plânında başka tür

lü düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu 
blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların 
yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine 
özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yapı 
temsilciler kurulu ise toplu yapı kapsamındaki 
bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve 
denetçi atar. 

Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat 
maliklerinin; blok niteliğinde olmayan yapıla
rın ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denet
çi, bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa 
payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. 
Toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer 
ve tesisler için yönetici ve denetçi ise, toplu ya
pı temsilciler kuruluna katılan yönetici ve tem
silcilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağım
sız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile 
atanır. 

Ortak giderlere katılma 
MADDE 72- Toplu yapı kapsamındaki 

belli bir yapıya veya yapıların sadece birkaçın-
daki kat maliklerinin ortak kullanım ve yarar
lanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere 
ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikle
ri tarafından, bütün bağımsız bölümlerin ortak 
kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis 
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Yönetim plânı ve değiştirilmesi 
MADDE 70- Toplu yapı kapsamındaki 

yapı ve yerler için tamamını kapsayan bir tek 
yönetim plânı düzenlenir. Yönetim plânı, toplu 
yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini bağ
lar. Yönetim plânının değiştirilebilmesi için, 
toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil 
ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının beş
te dördünün oyu şarttır. 

Geçici yönetimle ilgili yönetim plânı 
hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız 
bölüm maliklerinin beşte dördünün oylarıyla 
değiştirilebilir. 

Yönetici ve denetçi atama 
MADDE 71 - Yönetim plânında başka tür

lü düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu 
blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların 
yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine 
özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yapı 
temsilciler kurulu ise toplu yapı kapsamındaki 
bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve 
denetçi atar. 

Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat 
maliklerinin; blok niteliğinde olmayan yapıların 
ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi, bu 
yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı 
bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. Toplu 
yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve 
tesisler için yönetici ve denetçi ise, toplu yapı 
temsilciler kuruluna katılan yönetici ve temsil
cilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız 
bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile 
atanır. 

Ortak giderlere katılma 
MADDE 72- Toplu yapı kapsamındaki 

belli bir yapıya veya yapıların sadece birkaçın-
daki kat maliklerinin ortak kullanım ve yarar
lanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere 
ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malik
leri tarafından, bütün bağımsız bölümlerin or
tak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş 
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ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat 
malikleri tarafından karşılanır. 

Blok kat malikleri, toplu yapı temsilcileri 
ve geçici yönetim kurulu kararlan, 2004 sayılı 
İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin bi
rinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır. 

Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki or
tak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma 
hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir 
parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğu
nu veya bağımsız bölümlerinin veya kendileri
nin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanma
ya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek 
suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve topla
nacak avansı ödemekten kaçınamazlar. 

Geçici yönetim 
MADDE 73- Yönetim plânında toplu yapı 

temsilciler kurulu oluşuncaya kadar, bu kuru
lun görevlerini üstlenmek, yetkilerini kullan
mak ve kurulun oluşması için gerekli girişim ve 
çağrılarda bulunmak üzere, bir geçici yönetim 
kurulması öngörülebilir. Bu takdirde yönetim 
plânında geçici yönetimin nasıl oluşacağına ve 
ne zamana kadar devam edeceğine ilişkin hü
kümlere yer verilir. Geçici yönetim en geç top
lu yapının bitimini izleyen bir yıl sonrasına ka
dar devam edebilir. Bu süre, herhalde toplu ya
pı kapsamındaki ilk yapı ruhsatının alınmasın
dan itibaren on yıl geçmekle sona erer. 

Uygulanacak diğer hükümler 
MADDE 74- Bu bölümde öngörülen özel 

hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunda 
yer alan bütün hükümler, toplu yapılar hakkın
da da aynen veya kıyas yoluyla tatbik edilir." 

MADDE 22- 634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce kat irtifakı kurulmuş 
ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullan-
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tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün 
kat malikleri tarafından karşılanır. 

Blok kat malikleri, toplu yapı temsilcileri 
ve geçici yönetim kurulu kararları, 2004 sayılı 
İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 
birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır. 

Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki or
tak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma 
hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir 
parselde veya kamuya ait alanlarda bulun
duğunu veya bağımsız bölümlerinin veya ken
dilerinin durumu dolayısıyla bunlardan fay
dalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını 
ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider 
payını ve toplanacak avansı ödemekten 
kaçınamazlar. 

Geçici yönetim 
MADDE 73- Yönetim plânında toplu yapı 

temsilciler kurulu oluşuncaya kadar, bu 
kurulun görevlerini üstlenmek, yetkilerini kul
lanmak ve kurulun oluşması için gerekli 
girişim ve çağrılarda bulunmak üzere, bir 
geçici yönetim kurulması öngörülebilir. Bu tak
dirde yönetim plânında geçici yönetimin nasıl 
oluşacağına ve ne zamana kadar devam 
edeceğine ilişkin hükümlere yer verilir. Geçici 
yönetim en geç toplu yapının bitimini izleyen 
bir yıl sonrasına kadar devam edebilir. Bu süre, 
herhalde toplu yapı kapsamındaki ilk yapı ruh
satının alınmasından itibaren on yıl geçmekle 
sona erer. 

Uygulanacak diğer hükümler 
MADDE 74- Bu bölümde öngörülen özel 

hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunda 
yer alan bütün hükümler, toplu yapılar hakkın
da da aynen veya kıyas yoluyla tatbik edilir." 

MADDE 23- 634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce kat irtifakı kurulmuş 
ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullan-
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ma belgesi alınmış bulunan anagayrimenkul-
lerde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren en geç iki yıl içinde kat mülkiyetine geçil
mesi zorunludur. Bu anagayrimenkullerde yapı 
kullanma izninin alındığı tarihten itibaren ta
hakkuk eden vergi, resim ve harçlar kat mülki
yetine geçiş işlemleri sırasında cezasız olarak 
tahsil edilir. Belirtilen süre içinde kat irtifak 
hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yönetici
nin, kat mülkiyetinin kurulması için gerekli 
olan belgelerden eksik olanların tamamlanması 
için diğer kat irtifak hakkı sahiplerinden her bi
rine yazılı bildirimde bulunmasına rağmen, ge
reğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sa
hiplerinden her biri, kendine ait her bağımsız 
bölüm için iki bin Yeni Türk Lirası idarî para 
cezası ödemekle yükümlüdür. Bu para cezası, 
anagayrimenkul belediye sınırları içinde ise be
lediye, belediye sınırları dışında ise mülkî amir 
tarafından verilir. 

İdarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden 
itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare 
mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece 
verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. 
İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, za
ruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde ince
leme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. 
Verilen idarî para cezası 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil olunur." 

MADDE 23- 634 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin son fıkrası ile ek 3 üncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanun gereğin
ce hazırlanması gereken yönetmelik, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2- 13/04/1983 tarihli 
ve 2814 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
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ma belgesi alınmış bulunan anagayrimenkul
lerde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç iki yıl içinde kat mülkiyetine 
geçilmesi zorunludur. Bu anagayrimenkullerde 
yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren 
tahakkuk eden vergi, resim ve harçlar kat mül
kiyetine geçiş işlemleri sırasında cezasız olarak 
tahsil edilir. Belirtilen süre içinde kat irtifak 
hakkı sahiplerinden birinin veya varsa 
yöneticinin, kat mülkiyetinin kurulması için 
gerekli olan belgelerden eksik olanların 
tamamlanması için diğer kat irtifak hakkı 
sahiplerinden her birine yazılı bildirimde 
bulunmasına rağmen, gereğini yerine getir
meyen kat irtifak hakkı sahiplerinden her 
birine, anagayrimenkul belediye sınırları içinde 
ise belediye, belediye sınırları dışında ise mül
kî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para 
cezası verilir." 

MADDE 24- 634 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin son fıkrası ile ek 3 üncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanun gereğin
ce hazırlanması gereken yönetmelik, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2- 13/04/1983 tarihli 
ve 2814 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 35) 



- 3 4 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ten önce kat irtifakı kurulmuş binalarda yöne
tim plânı olmasa dahi 12 nci madde hükümleri
ne göre kat mülkiyeti kurulur. 

MADDE 24- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 25- Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(Adalet Komisyonunun 
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ten önce kat irtifakı kurulmuş binalarda 
yönetim plânı olmasa dahi 12 nci madde 
hükümlerine göre kat mülkiyeti kurulur. 

MADDE 25- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 26- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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