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IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER 
1.- Slovenya Meclisi Di; İlişkiler Komisyonunun vaki davetine icabet' 

)e, TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan Parlamento heyetinin 
Slovenya'ya yapacağı resmi ziyarete siyasi parti grupları tarafından Çarıkın Mil
letvekili Suat Kınık! loğlu'nun yerine Tekirdağ Milletvekili Necip Taylan'ın, İs
tanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin yerine İzmir Milletvekili Abdurrezzak 
Erten'in katılacaklarının bildirildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/244) 

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR 
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ 

1.- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt 
çe Komisyonu Raporu (1/426) (S.Sayısı: 57) 
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2.- 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı İle Mer

kezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı 
Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporlannın 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu( 1/267, 3/191) (S.SayıSi: 58) 182:232,233:290,292:329 

A) ADALET BAKANLIĞI 182:232. 233:241, 242 
1.- Adalet Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 182:232,233:24i, 242 
2.- Adalet Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 182:232,233:241,242 

B) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 182:232,233:241,242:243 
1.- Danıştay Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 182:232,233:241,242:243 
2.- Danıştay Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 182:232,233:241,243 

C) CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI 
KURUMU 182:232, 234:241, 243:244 

1.- Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtlan Kurumu 2008 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 182:232,234:241,243:244 

2.- Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 2006 
Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 182:232, 234:241,244 

D) TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 182:232,214:241,245:246 
I.- Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim 

Bütçesi 182:232, 234:241, 245 
2.- Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim 

Kesin Hesabı 182:232,234:241,245:246 

E) YARGİTAY BAŞKANLIĞI 182:232. 234:241, 246 
I.- Yargıtay Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 182:232, 234:241, 246 
2.- Yargıtay Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 182:232,234:241,246 

F) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 182:232. 234:241, 247 
1.- Ulaştırma Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 182:232, 234:241,247 
2.- Ulaştırma Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 182:232,234:241,247 

G) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 182:232, 234:241.247:248 
1.- Karayollan Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 182:232,234:241,247:248 
2.- Karayollan Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 182:232,234:241,248 

H) TELEKOMÜNİKASYON KURUMU 182:232. 234:241,248:249 
1.- Telekomünikasyon Kurumu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 182:232,234:241,248:249 
2.- Telekomünikasyon Kurumu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 182:232,234:241,249 
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/; DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 183:232,234:241,249:250 
1.- Denizcilik Müsteşarlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ] 83:232,234:241,249:250 
2.- Denizcilik Müsteşarlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 183:232,234:241,250 

1) SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 183:232, 234:241, 250:251 
l.-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 183:232,234:241,250:251 

J) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 252:290, 292:307. BOS 
1.- Millî Savunma Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 252:290,292:307,308 
2.- Millî Savunma Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 252:290,292:307,308 

K) SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 252:290,292:307,308:309 
1.- Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 252:290,292:307,308:309 
2.- Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 252:290,292:307,309 

L) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 292:290, 292:307, 310 
].- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 252:290,292:307, 310 
2,- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim 

Kesin Hesabı 252:290,292:307, 310 

M) ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 252:290,292:307,311:312 
1.- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 252:290, 292.307, 311 
2,- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2006 Yılı Merkezi Yönetim 

Kesin Hesabı 2S2:290,292:307,311:312 

N) ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 252:290.292:307.312:313 
1.- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 252:290,292:307, 312 
2.- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 252:290,292:307,312:313 

O) ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 252:290.292:307,313:314 
1.- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yö

netim Bütçesi 252:290,292:307,313:314 
2.- Elektrik İşleri Etüt idaresi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yö

netim Kesin Hesabı 252:290,292:307.314 

Ö) TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 253:290,292:307,314:315 
1.-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 253:290,292:307,314:315 
1-Tttkiye Atom Ercisi Kurumu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 253:290,292:307,315 
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P) MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 251:290,292:307. 316:317 
1.- Maden Tetkik ve Arama Gene! Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yö

netim Bütçesi 253:290,292:307,316 
2.- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yö

netim Kesin Hesabı 253:290,292:307,316:317 

R) PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2S3.29Ö, 292:307,3J7J1S 
1.- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 253:290,292:307.317 
2.- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 253:290,292:307,317:318 
3.- Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 

(1/346)(S. Sayısı: 34) 319 
4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest 

Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı: 71) 319:329,330:339 

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLA
MALAR 232,290 

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm'ın 
konuşmasında partisine sataşması nedeniyle konuşması 232:233 

2.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Bursa Milletvekili Mehmet 
Ocakden'in konuşmasında partisine sataşması nedeniyle konuşması 290:291 

3.-Adana Milletvekili Kûrşat Atılgan'ın, Ulaştırma Bakam Binali Yıl
dırım'in konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 291 

VII.- OYLAMALAR 330 
1,- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest 

Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sam ı'nın oylaması 330:339 

VIIL- SORULAR VE CEVAPLAR r 340 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI <; 340:376 
I.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, AB'nin mali 

yardım aracı fonlarının kullanımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişle
ri Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/570) 340:342 

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Belçika'da terörü 
protesto eden Türk vatandaşlarına yapılan polis müdahalesine ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın cevabı (7/581) 342:344 

3.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, düve ithaline, 
Hayvancılık desteklemelerinin ödenmemesine, 
- Antalya Milletvekili Tayfur Soner'in, limon piyasasına, 
İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'İn 

cevabı (7/651, 652, 653) 344:349 
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4.- İzmir Milletvekili Bülent Baraiaiı'nm, RTÜK'ün ceza verdiği kanal 

ve programlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydı
n'ın cevabı (7/762) 349:352 

5.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, hayvancılıktaki kayıt 
sistemine, 

- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'in, Mersin'deki dolu afetinden 
oluşan hasarın tespitine 

İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 
cevabı (7/772, 773) 3S2:35S 

6> Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, TRT yönetimiyle il
gili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı 
(7/774) 355:356 

7.- İ2mir Milletvekili Oktay Vural'ın, Habur Gümrük Kapısına yapılan 
müdür atamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı'nm cevabı (7/803) 357:358 

8.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekâleten görev yapan perso
nelden asaleten atananlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın 
cevabı (7/807) 358:364 

9.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, TRT'deki "Sınırlar Arasın
da" programının sansürlendiği İddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Mehmet Aydın'ın cevabı (7/808) 364:366 

10.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekâleten görev yapan per
sonelden asaleten atananlara, 

- İzmir Milletvekili Canan Antman'ın, kadına yönelik şiddete, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/828, 

851) 366:374 
İL- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekâleten görev yapan per

sonelden asaleten atananlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said 
Yazıcıoğlu'nun cevabı (7/861) 374:376 
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I,- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 11.05*te açılarak beş oturura yaptı. 

2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasansı ve 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin He
sap Kanunu Tasansı'nın (1/426; 1/267, 3/191) (S. Sayısı; 57,58) görüşmelerine devam edilerek; 

Dışişleri Bakanlığı, 
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Rekabet Kurumu, 
Millî Prodüktivite Merkezi, 

Küçük ve Orta ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, 
Türk Akreditasyon Kurumu, 
Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, 
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, 
Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 
Çevre ve Orman Bakanlığı, 
Orman Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, 

2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçeleri ve 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesapları kabul 
edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 

1 'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek teme! ka
nun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kararlaştırılmış olan Tanık Koruma Kanunu Tasansı (1/346) 
(S. Sayısı: 34) komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

2'nci sırasında bulunan, Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın (1/348) 
(S. Sayısı: 63), 

3'üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Japonya Hükümeti Arasında 
Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Notalann Onaylanmasının 
(1/466) (S. Sayısı 75), 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Taşanları, görüşmelerini müteakiben yapılan açık oylamalar
dan sonra, kabul edildi. 
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11 Aralık 2007 Salı günü, alınan karar gereğince saat i!.00'de toplanmak üzere, birleşime 
23.12'de son verildi. 

Eyyüp Cenap GÜLPINAR 
Başkan Vekili 

Murat ÖZKAN 
Giresun 

Kâtip Üye 

Canan CANDEMIR ÇELİK 
Bursa 

Kâtip Üye 

Harun TÜFEKÇİ 
Konya 

Kâtip Üye 

Fatoş GÜRKAN 
Adana 

Kâtip Üye 

- 1 7 9 -



TBMM B:36 11 .12 . 2007 

No.: 51 

II.- GELEN KÂĞITLAR 

11 Aralık 2007 Salı 

Tasarı 

L- Bazı Yattrım ve Hizmetlerin Yap-İşlet*Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/480) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.12.2007) 

Teklifler 
I.-Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 27 Milletvekilinin; Yükseköğrenim Kredi ve Yurt

lar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/92) (Plan ve Bütçe ile Mil
li Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2007) 

2.- îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun, Kanuna Aykırı Eği
tim Kurumu Başlıklı 263, Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/93) (Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2007) 

3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İl Genel Meclisi Üyeleri ile İlgili 5302 
Sayılı İl özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/94) (İçişleri ile 
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.12.2007) 

A,- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Tür
kiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/95) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi; 5,12.2007) 

5.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/96) (Sağlık, Aİle, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Büt
çe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5,12,2007} 

6.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/97) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
5,12.2007) 

0 
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11 Aralık 2007 Salı 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.05 

BAŞKAN : Başkan Vekili Şükran Gül dal MUMCU 

KATİP ÜYELER: Fatoş GÜRKAN (Adana), Yusuf COŞKUN (Bingöl) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36'ncı Birleşimini açıyorum. 
III.- Y O K L A M A 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için beş dakika süre veriyorum, 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2006 Yılı Merke

zi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 
Ancak, görüşmelere başlamadan önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Genel Ku

rula bir sunuşu vardır; okutuyorum: 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A)TEZKERELER 
I.- Slovenya Meclisi Dış İlişkiler Komisyonunun vaki davetine icabetle, TBMM Dışişleri Komis

yonu üyelerinden oluşan Parlamento heyetinin Slovenya 'ya yapacağı resmî ziyarete siyasi parti grup
ları tarafından Çankırı Milletvekili Suat Ktnıklıoğlu 'nun yerine Tekirdağ Milletvekili Necip Taylan 'm, 
İstanbul Milletvekili İlhan Kesici 'nİn yerine İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten 'in katılacaklarının 
bildirildiğine İlişkin Başkanlık tezkeresi (3/244) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Slovenya Meclisi Dış İlişkiler Komisyonunun vaki davetine icabetle, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan Parlamento heyetinin Slovenya'ya yapacağı resmî 
ziyarete siyasi parti grupları tarafından Çankın Milletvekili Suat Kınıklıoğlu'nun yerine Tekirdağ 
Milletvekili Necip Taylan'ın, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin yerine tzmir Milletvekili Abdur
rezzak Erten'in katılacakları bildirilmiştir. 

Söz konusu isim değişiklikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenleme
si Hakkında 3620 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca Genel Kurul'un bilgilerine sunulur. 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bugünkü program uyarınca, iki tur görüşme yapacağız. 12*nci turda Adalet Bakanlığı, Danış

tay Başkanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akade
misi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Karayollan Genel Müdürlüğü, 
Telekomünikasyon Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bütçeleri 
yer almaktadır. 
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V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ 
L- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1/426) (S.Sayısı: 57) (x) 
2.- 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kap

samındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildi
rimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/267, İ/191) (S.Sayısı: 58) (x) 

A) ADALET BAKANLİĞİ 
L- Adalet Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Adalet Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabt 
B) DANİŞTAY BAŞKANLIĞI 
1.- Danıştay Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Danıştay Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
C) CEZA VE İNFAZ KURUMLARİ İLE TUTUKEVLERİ İS YURTLARI KURUMU 
1.- Ceza ve infaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Ceza ve infaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Ke

sin Hesabt 
D) TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLİĞİ 
I.- Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2 - Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
E) YARGİTAY BAŞKANLİĞİ 
1.- Yargıtay Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2. - Yargıtay Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
F) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
L- Ulaştırma Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

2.- Ulaştırma Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
G) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
I.- Karayolları Gene! Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Karayolları Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
H) TELEKOMÜNİKASYON KURUMU 
1.- Telekomünikasyon Kurumu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Telekomünikasyon Kurumu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabt 

(x) 57, 58 S. Sayılı Basmayanlar ve Ödenek Cetvelleri 04/12/2008 tarihli 29 uncu Birleşim Tutana
ğına eklidir. 

- 1 8 2 -



TBMM B: 36 11 .12 . 2007 O: 1 

I) DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 
L- Denizcilik Müsteşarlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Denizcilik Müsteşarlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
İ) SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
I.- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. 

Hükümet? Yerinde. 
Sayın milletvekilleri, 27/11/2007 tarihli 25'inci Birleşimde bütçe görüşmelerinde soruların ge

rekçesiz olarak yerinden sorulması ve her tur için soru-cevap işleminin on beş dakikayla sınırlandı
rılması kararlaştırılmıştır. Buna göre, turda yer alan bütçelerle ilgili olarak soru sormak isteyen 
milletvekillerinin, görüşmelerin bitimine kadar şifrelerini yazıp parmak izlerini tanıttıktan sonra ek
randaki söz isteme butonuna basmaları gerekmektedir. Mikrofonlarındaki kırmızı ışıklar yanıp sön
meye başlayan milletvekillerinin söz talepleri kabul edilmiş ve sıraya girmiş olacaklardır. 

Tur üzerindeki görüşmeler bittikten sonra, soru sahipleri ekrandaki sıraya göre sorularını yerle
rinden soracaklardır. Soru sorma işlemi yedi buçuk dakika içinde tamamlanacaktır. Cevap işlemi İçin 
de yedi buçuk dakika süre verilecektir. Cevap işlemi yedi buçuk dakikadan önce bitirildiği takdirde, 
geri kalan süre için sıradaki soru sahiplerine söz verilecektir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Şimdi, on ikinci turda grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum; 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına: Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu, İzmir Mil

letvekili Erdal Kalkan, Konya Milletvekili Ali Özriirk, Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan, 
Tokat Milletvekili Osman Demir, Konya Milletvekili Hüsnü Tuna, İstanbul Milletvekili Hasan Ke
mal Yardımcı. 

Demokratik Toplum Partisi Grubu adına: Batman Milletvekili Ayla A kat Ata, Diyarbakır Mil
letvekili Gültajı Kışanak. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına: Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Mersin Milletvekili fsa 
Gök, Artvin Milletvekili Metin Arifagaoğlu, İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına: Konya Milletvekili Faruk Bal, İzmir Milletvekili Ahmet 
Kenan Tannkulu, Adana Milletvekili Kürşat Atılgan. 

Şahıslan adına, lehinde; Düzce Milletvekili Celal Erbay, İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar. 
Aleyhinde; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak, Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan. 
Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Kastamonu Milletvekili Sayın Musa Sıvacıoğlu. 
Buyurunuz efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; Adalet Bakanlığı 2008 yılı bütçesi üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Gru
bu adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Beş dakikalık kısa süre İçerisinde elbette ki yargının problemlerini dile getirmek, dört başı ma
mur bir şekilde bunların hepsini anlatmak elbette mümkün değil. 
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Şunu ifadeyle sözlerime başlamak istiyorum: Yüce Meclîsimizin duvarında yazılı olan "Egemen
lik kayıtsız, şartsız milletindir" ve millet egernenliğini yetkili organlar eliyle kullanır, tki kurumdur 
ki, Türk milleti adına karar verir; bunlardan birisi yasama olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir di
ğeri ise yargı yetkisini kullanan mahkemelerimizdir, yargıdır. 

Tabii, yargının problemleri bugün ortaya çıkarılmadı. Uzun senelerden beri devam eden yargı
nın problemleri olan adliye sarayları, bunun dışında adliye lojmanları, mahkemelerde yetersiz kâtip
ler, ceza infaz kurumlarındaki infaz koruma memurlarının eksikliği gibi eksikliklerle yargı şu anda 
görevini devam ettiriyor. Ancak şu husus hiçbir zaman göz Önünden çıkarılmamalıdır: Personel ek
sikliği, özellikle hâkim, savcı açığı giderilmedikçe, bunların gözü, kulağı, eli, ayağı olan zabıt kâtip
leri gibi yardımcı adliye personelinin problemleri halledilmedikçe istenilen adli yargıyı, istediğimiz 
seviyeye ulaştırmamız elbette ki mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, bugün bütçe görüşmelerinin sekizinci günündeyiz, önümüzde üç gün daha 
var. Bu görüşmeleri olgun bir hava İçerisinde devam ettiriyoruz iktidarıyla muhalefetiyle. İlgili ba
kanlıklarımızın ve bağlı kuruluşlarımızın bütçeleri tek tek ele alınıyor ve görüşülüyor. 

Değerli arkadaşlar, ben sözümün bu noktasında sizlere bir karşılaştırma yapmak, hangi dönem
de hangi hizmetlerin en iyi bir şekilde verildiğini göstermek adına, öncesini de karalamadan, kısaca 
bir izahta bulunmak istiyorum. 

Tarihî devirleri ayırdığımız gibi siyasi devirleri de şu şekilde ayırmamız mümkündür: öncesin
den başlayarak, bir, "ok'lu devirler" diyebileceğimiz devirler, ki temsilcileri bellidir; onun dışında, 
"el'li devirler" diyebileceğimiz devirler bellidir, temsilcileri biliniyor; onun dışında, "at'lı devirler" 
diyebileceğimiz devirler, siyasi temsilcileriyle bellidir; "arı'lı devirler" diyebileceğimiz devirler; 
"garnitürlü yıllar" diyebileceğimiz devirler ve nihayet "ak'lı yıllar" diyeceğimiz devirlerin de için
de bulunuyoruz. 

Artık, ak'lı devirlerdeyiz. Ak'lı devirlerin de birinci dönemini, ilk beş yılını tamamladık, şim
di, ikinci devrine geliyoruz. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bu ak'lı devirlerde, bütün alanlarda ol
duğu gibi, özellikle de adli hizmetler yönünden de gerçekten rekorlar kırılmış, Türk tarihine 
unutulmaz sayfalar açmıştır. 

Bunlann hepsini bu kısa süre içerisinde saymam, elbette ki, mümkün değil. Yalnız İfade etmek 
istediğim, adliyelerin şu andaki bu durumları, Adalet ve Kalkınma Partisinin mutlaka sıkıntılarını 
gidermesi gereken bir gündem maddesi olarak da önümüzde durmalıdır. Adli hizmetlerin verilmesi 
açısından, şu anda -rakam eğer aklımda doğruysa- dört yüz seksen altı tanesi kendisine mahsus ol
mayan binalarda faaliyette bulunmaktadır. Bunlar hükümet konaklarının altında, sadece iç kısma gi
rildiği zaman kapısında "Adliye" yazan bir yazıyla karşılaşıyoruz. Eğer yargı bağımsızsa, buralarda 
faaliyette bulunanlar bağımsız bir şekilde hareket edecekler ise, mekân bağımsızlığı bakımından da 
bir an önce buraları kurtarmak durumundayız, 

Cezaevi erim izin durumu belli; şu anda da gayet iyi bir durumda, Avrupa standartlarına uygun 
bir şekilde hizmet vermeye devam ediyorlar. 

İnfaz koruma memurlarındaki açıklık, adliye personelindeki boş kadrolar, yargı hizmeti veren 
hâkim ve savcılarımızın sayılarının eksikliği, elbette ki, yargı hizmetlerini vermede yetersiz kalmak
tadır. İstanbul gibi büyük kentlerimizde, beş altı ay sonrasına duruşma verilmektedir. Gecikmiş ada
let, elbette ki, adalet değildir. 
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Biz istiyoruz ki. Adalet ve Kalkınma Partisinin bu ikinci döneminde, ak'lı yıllarda, adliyenin bü
tün problemleri giderilsin, problem adına, ister personel bakımından olsun ister fiziki imkânlar açı
sından olsun bu problemlerin hepsinin de üstesinden geleceğimize inanıyorum. Vicdanlarıyla 
cüzdanları arasında sıkışmış olan hâkimlerimizi ve savcılarımızı Adalet ve Kalkınma Partisi İktida
rı cüzdan sıkıntısından kurtarmış, onları vicdanlarıyla baş başa bırakmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayın Sayın Sıvacıoğlu. 
MUSA SIVACIOĞLU (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Adliyeleri olmayan 188 tane ilçemiz var, buralara da adli hizmetlerin, hiç olmazsa günlük işlem

lerin yürütülmesi adına, oralarda sabıka belgelerinin verilmesi, noterlik hizmetlerinin verilmesi gibi *• 
hizmetlerin, icra memurları da dâhil olmak üzere, hiç olmazsa günlük İşlemlerini yapabilmeleri açı
sından, oralarda bir adliye bürolarının kurutması da yararlı olur düşüncesindeyim. Şu anda, Adalet 
Bakanlığı 8 genel müdürlük, S daire başkanlığıyla hizmet vermektedir. Ankara'da bile 4 tane ayrı bi
nada hizmet veriyor. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda, Ulaştırma Bakanlığımız, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız gibi bakanlıkların müstakil binaları 
fiziki şartlarıyla düzeltilmiş, kendilerine ait binalarda hizmet veriyorlar. Yargı bağımsızlığını sık sık 
dile getirmemize rağmen, başta merkez olmak üzere, ayrı ayrı binalarda hizmet veriyor. Ankara Ad
liyesi; bakınız, tek 1 tane adliyemiz var, ihtiyaca cevap vermiyor. Bir an önce Ankara'da da başken
te yakışır bir şekilde... 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Sıvacıoğlu. 
MUSA SIVACIOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'mız hepimize hayırlı olsun diyor, hepinize sevgiler, saygı

lar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Erdal Kalkan. 
Buyurunuz Sayın Kalkan (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA ERDAL KALKAN (tzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Danıştay bütçesi hakkındaki konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Anayasa'mız, Türkiye Cumhuriyeti devletinin nitelikleri arasında hukuk 

devletini özellikle belirtmiştir. Hukuk devleti, demokratik devlet olmanın bir gereğidir. Hak ve öz
gürlüklerin olmazsa olmaz koşulu ve güvencesidir. Kısaca, otoriter ve totaliter devlet anlayışının kar
şıtıdır. Devlet, erkini ve yetkilerini bireyler, vatandaşlar ve onların oluşturduğu örgütler lehine 
siniri amalidir. Başka bir deyişle, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü anlayışının devlerin organları ta
rafından içselleştirildiği devlettir. Hukuk devletinin korunmasında, etkinlik alanının genişletilme
sinde en önemli görev, idari yargıya ve onun yüksek mahkemesi olan Danıştayımıza düşmektedir. 
tdari yargı, Anayasa'nın "İdarenin her türlü eylem ve işlemleri yargı denetimine tabidir." ilkesi uya
rınca, kendi özel kanunlarıyla belirlenen usuller çerçevesinde bu görevi yerine getirmektedir. 

Yargımızın sorun lan ve ihtiyaçları hepimizce bilinmekte olup, bunları hızla çözebilmek görev 
ve sorumtuluğundayız. Çözümün sağlıklı ve ivedi olarak gerçekleşmesi için, öncelikle hukuk devle
ti ve hukukun üstünlüğü ilkesinin herkes tarafından benimsenmesi gerekir. Çağdaş demokrasilerde 
insan hak ve hürriyetleri çerçevesinde bu ilkelerin uygulama atanlarının genişletilmesi gerekmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, çağdaş devlette insanların inanç ve düşüncelerine, kökenlerine göre fark
lı hak ve özgürlük anlayışı kabul edilemez, edilmemelidir. Son yıllarda, ülkemizde yargı atanında re
form niteliğinde önemli düzenlemeler yapılmaktadır. UYAP projesi, yargıç ve savcılarımızın hizmet 
içi eğitim ve gelişimlerini sürdürmeye yönelik yüksek lisans, yabancı dil ve bilgisayar eğitimleri 
bunlardan bazılarıdır. Hatta, yargıç ve savcılarımızı, imkânlarımız olduğu ölçüde, yurt dışında görev
lendirip oradaki uygulamaları izletirsek çok daha önemli olacağı inancındayım. 

Yargıç ve savcı alımlarının objektif usul ve esaslara bağlanması, idari yargıda hukuk fakültesi 
mezunlarının ağırlığının korunması reform kararlılığının göstergeleridir. 

Neden adalet mülkün temelidir değerli arkadaşlarım? Çünkü, adalet, devletin ve toplumun sır
tını dayadığı temel direktir. Adaletin olmadığı, hak ve nefaset ilkesi uyannca dağıtılmadığı yönün
deki en küçük şüphe toplumun yozlaşmasına ve devletin çökmesine yol açar. Yargıya güvenilirlik bu 
nedenle sağlanmalıdır. Bu, yönetenlerin, meslek mensuplarının, savunma erkinin ve tüm vatandaş
larımızın sorumluluğudur. 

Yargının iş yükünü azaltmak için hukuk devleti ilkesinden ödün vermeden yargıç ve savcı sayı
ları artırılmalı, mahkemeler çoğaltılmalı ve usul konularında çağın bilgi ve teknolojisinin gerekleri 
dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır. 

İdari yargı alanında, yargı denerimi dışında kalan işlem ve eylemler azaltılmalıdır. Bu çerçeve
de Yüksek Askerî Şûra, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlan ve hatta Cumhurbaşkanının tek 
başına yaptığı işlemler yargı denetimine tabi tutulmalıdır. 

Anayasa'nın 90'ıncı maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, disiplin cezalarının yargı 
denetimine açılması sağlanmalıdır. Bu yönde idare mahkemesince verilen kararlar Danıştay tarafın
dan içtihat hâline getirilerek açılım sağlanabilir. 

İdari yargı alanında, özellikle konusu para olan işlemlerin yargı denetimi yerine hakemlik mü
essesesiyle çözümlenmesi yönünde düzenleme yapılması düşünülmelidir. 

Hukuk devletiyle bağdaşmayan askerî-sivil yargı ayrılığı giderilerek yargı birliği sağlanmalı
dır, Bu husus yargı bağımsızlığı için olmazsa olmaz koşuldur. Çalışmalan başlatılan yeni anayasada 
bu sorunların çözüleceğine inanryorum. 

Adaleti dağıtan, vatandaşın devlete güvenini sağlayan hâkim ve savcılarımıza daha mutlu ve 
daha özgür bir yaşam sağlamak için bütçe imkânları tekrar gözden geçirilmelidir. 

Adaleti tesis eden üç ayaktan biri olan savunmayla ve barolarla daha sıkı iş birliğine gidilmelidir. 

Yüce Danıştayım izin, yürüttüğü görevin önemine ve gereklerine uygun yeni bir hizmet binası
na kavuşabilmesi İçin çalışmalar yapılmaktadır. Sayın Bakanımızın, ilgili diğer bakanlıklara ait işle
ri de takip ederek bu işi kısa sürede sonuçlandıracağından şüphem yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız Sayın Kalkan. 

ERDAL KALKAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Yeri gelmişken belirteyim değerli arkadaşlarım, "saray" olarak nitelendirilen adliye binalarının es
tetik anlayış içinde, mimarlık şaheseri olarak inşa edilmesini hem bir hukukçu hem de bir ressam ola
rak çok önemsiyorum. Sayın Bakanımızın bu hususta da kalıcı çözümlemeler yapacağına inanıyorum. 
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Bu düşüncelerle, reform çalışmaları başlatan ve yürüten Adalet Bakanlığına, Sayın Adalet Ba
kanına, Bakanlık çalışanlarına ve zor koşullar altında yüce bir görevi yerine getiren hâkim ve savcı-
lanmtza teşekkür ediyor, Bakanlığımızın bütçesinin milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kalkan. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adma Konya Milletvekili Sayın Ali öztörk. 
Buyurunuz Sayın Öztürk. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakikadır, 
AK PARTİ GRUBU ADINA ALt ÖZTÜRK (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtlan Kurumu ve Adalet Akademesi Başkanlığının bütçe' 
leri halikında AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

İş Yurtları Kurumu, 6/8/1997 tarihli 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İş Yurtla-
n Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun ile Adalet Bakanlığına bağlı kuruluş olarak teşki
latlanmıştır. İş Yurtları Kurumunun temel amacı, hükümlü ve tutukluların bir meslek ve sanat 
edinmeleri veya var olan meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi amacıyla iş yurtları oluştur
maktır. İş yurtlan, belirtilen amaca hizmet çerçevesinde, üretilen ekonomik değerleri pazarlamak 
için ceza infaz kurumlan bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerdir. 392 ceza infaz 
kurumunun 186'sırıda iş yurtları bulunmaktadır. 

Cezanın infazıyla ulaşılmak istenilen temel amaç, kişisel ve toplumsal güvenliği sağlamak, hü
kümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, 
hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek; üretken, kanunlara, toplumsal kurallara saygılı, 
sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır. Tahliye edildikten sonra da ha
yatını kazanmanın bir yolunu bulmak, bir mahkûmun topluma yeniden katılmasına ilişkin en önem
li öğedir. Birçok mahkûmun ceza infaz kurumlarındaki geçirdikleri dönem, hayatlarında ilk kez iş 
becerilerini geliştirme ve düzenli olarak çalışma fırsatı buldukları dönemdir. 

Ceza infaz kurumu iş yurtlarında kırkın üzerinde değişik alanda mal ve hizmet üretilmektedir. 
Bunların başlıcaları mobilya, matbaa, tekstil, konfeksiyon, triko, ayakkabı, inşaat, fırıncılık, süt ve 
süt ürünleri, sebze, meyve, tarım, besicilik, gümüşcülük, seramik, çinicilik, halı-kilim dokumacılığı, 
hediyelik eşya, mermer, tablo, benzeri el sanatları çalışmaları da yapılmaktadır. 

tş yurtlarında çalışan hükümlülere 2007 yılı itibanyla 5 YTL gündelik ödenmektedir. Birçok 
hükümlü bundan elde ettiği gelirle dışarıdaki ailesine katkı da yapabilmektedir. İş kazası, meslek 
hastalığı, hastalık ve analık kollannda sigorta yapılmaktadır. Hükümlülere emekleri karşılığı kâr pa
yı dağıtılmaktadır. Bu şekilde, hükümlüler, çalışmaya özendİrilmektedir. Amaç çok daha fazla hü
kümlü ve tutukluya çalışma ortamı hazırlayarak infazın kalitesini artırmaktır. 

Sosyal hukuk devleti olmamızın doğal sonucu olarak ceza infaz kurumlarında bulunanlar asla 
toplumun gözden çıkardığı bireyler değildir. Bir süre sonra yeniden aynı sosyal çevrede birlikte ya
şayacağımız bu kişilerin tahliye sonrası yaşama hazırlanması büyük önem taşımaktadır. 

Adalet Akademisi, 1985 yılında 3221 sayılı Kanun'la hâkim ve savcı adaylarının eğitimini sağ
lamak amacıyla Adalet Bakanlığına bağlı olarak kurulan hâkim ve savcı eğitim merkezleri, bağım
sız bir eğitim kurumunun kurulması ihtiyacından sonra 4954 sayılı 23/7/2003 tarihli Adalet 
Akademisi Kanunu'nun 31/10/2003 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kurulan Adalet Akademisi bün
yesinde eğitim merkezine dönüştürülmüştür. 
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Adalet Akademisi, tüzel kişiliğe, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip olduğundan 2006 yılın
da İlk bütçeye sahip olmuş, 2007 yılında da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir hâle getirilmiştir. Ada
let Akademisinin İlgili olduğu bakanlık Adalet Bakanlığıdır. 

Yargının adil ve tarafsız gerçekleşmesi için adalet sisteminde sorumluluk alanlara evrensel hu
kuk anlayışını hedefleyen eğitim hizmetlerini bilimsel yöntemler ve uygulamaların ışığında, mesle
ki tecrübe destekli olarak sunmayı amaçlayan Adalet Akademisi, eğitim hizmetleri olarak adli, idari 
ve askerî yargı hâkim ve savcılarına, noterlere, adalet hizmetlerine yardımcı personele, talep hâlin
de avukatlara, meslek Öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için kurslar açmak, belirli alanlarda 
uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, ulusal 
ve uluslararası hukuk ile adli ve mesleki konular hakkında görüş bildirmek gibi danışma ve yardım 
hizmetlerini sunmak, toplum ihtiyaçlarına uygun mevzuatları geliştirmek, dokümantasyon hizmet
leri olarak Türkiye ve diğer devletlerdeki hukuk ve adalet alanını ilgilendiren belgelerin, mevzuatın, 
mahkeme kararlarının ve yayınların ilgililerin faydalanmasına sunulmasını sağlamak üzere bir bilgi 
ve belge merkezi, bilgi bankası, kütüphane kurmak gibi görevlerini yerine getirmektedir. 

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

ALI ÖZTÜRK (Devamla) - Adli ve idari yargıda hâkim ve savcı adaylığına atananların meslek 
Öncesi eğitim süresi, hazırlık eğitimi, staj dönemi ve son eğitim dönemi olmak üzere üç bölüm hâ
linde ve toplam iki yıldır. Bu şekilde meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerle hâkim, savcı, avukat ve 
noterler mesleki bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlilik ve liyakatlerini en üst seviyeye ulaştırmak sure
tiyle zamanı verimli kullanma, doğru çözüm üretebilme, en adil ve hızlı yargılama yapabilme bece
risi geliştirilmek suretiyle işbaşına gelen, vicdanına karşı adil, kendi düşüncesine karşı bağımsız ve 
Türk milletine adına karar veren hâkim ve savcılarımıza başarılar dilerken her iki kuruma ait bütçe
nin hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Salih Erdoğan. 
Buyurunuz Sayın Erdoğan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET SALİH ERDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; Yargıtay bütçesi üzerinde AK Partinin görüşlerini ifade etmek üzere söz aldım. Bu 
vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, huzur ve refahın artması, Özgürlüklerin genişlemesi, demokratik ilerle
menin ve ekonomik kalkınmanın temelinde hukuk yatmaktadır. Hukuktan en küçük bir sapma bas
ta demokrasi olmak üzere ekonomik ve sosyal atanda sorunlar, hatta yıkıntılar meydana getirir, hukuk 
dışı yollardan sonuç alma özentisi oluşturur. Sonuçta, toplumsal barış tehlikeye düşer, hukuk devle
ti ve hukukun üstünlüğü zedelenir. Bu nedenle, hukuku savunmada ve hukuka güvenmede birleş
meliyiz. 

Geleceğimizi güvence altına almanın ve barışı sağlamanın yegâne yolu, hukukun üstünlüğüne 
dayanan hukuk devletini egemen kılmaktan geçer. Sorunlar, demokratik yollarla ve hukuk kuralları 
içinde kalarak çözümlendiğinde, hukuk devleti meyvesini verir. Bu nedenle, mahkeme kararlarının 
doğru ve adil olmasının, hem devlet hem toplum, öncelikle de davanın tarafı olan kişiler açısından 
son derece Önemli olduğunu söylemeye gerek bile yoktur. 
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Değerli milletvekilleri, mahkemeye başvuran bir kimse, hukuka uygun, adil karar verilmesini 
bekler. Bir İnsanın uğradığı en büyük haksızlık, herhalde, mahkemeler yoluyla adil ve hukuka uygun 
olmayan kararlar nedeniyle uğradığı mağduriyettir. Mahkemeler aracılığıyla bir insanın uğradığı hak
sızlıktan daha ağır, daha derin zarar açan başka hiçbir haksızlık düşünülemez. Ne var ki, hâkimleri
miz de insandır ve bunun sonucu olarak hâkimler de yanlış karar verebilir. 

Yargıtay Başkanımızın ifadesiyle, yerel mahkemeler yüzde yüz doğru karar verseydi Yargıtaya 
gerek olmazdı. Bugün Yargıtayımız, 250 yüksek hakim, 459 tetkik hâkimi, 471 yardımcı persone
liyle, 2006 yılında 462.559; 2007 yılının ilk on ayında 346.558 davayı sonuçlandırmıştır. Başka bir 
ifadeyle, tatil günlerini çıkardığımız zaman, Yargıtayımız, her gün ortalama 2.000-2.500 davaya bak
maktadır. Yerel mahkeme!erimizdeyse, yaklaşık 10 bin hâkim ve savcı ile yılda 6 milyon dava dos
yasına bakılmaktadır. Bunun anlamıysa şudur; Bu kadar yoğun iş yükü altındaki bir kurumun hata 
yapmaması elbette mümkün değildir. Oysa yargının her yanlış karan bütün toplumu üzer, tehdit eder, 
hukuk güvenliğini sarsar. Yargıtayımız, işte bu yoğunluk içinde çalışmakta olan adliye mahkemele
rince verilmiş bulunan kararlan inceleyerek yanlış olanlan bozma, doğru olanları onama işlevini ye
rine getiren yüksek mahkememizdir. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin hukuk düzeyinin belirlenmesinde yasa metinleri çok önem
lidir. Demokrasilerde yasalar adil olmak ve özgürlükleri güvence altına almak zorundadır. İkinci 
özellik ise hukukun çağdaş normlara uygun olması gelmektedir. 

Günümüzde uluslararası toplumun saygın üyeleri arasında yer almanın temel ölçütlerinden biri 
demokrasi, insan haklan ve hukukun üstünlüğü alanlannda çağdaş standartlara uyum düzeyidir. Bir 
o kadar da önemli olan bu hukuk kurallarının yorum I atı iş ve uygulanış biçimidir. Hukuk kuralları
nın ülkenin her yerinde aynı anlam verilerek uygulanmasını sağlamak, yani içtihat oluşturmak Yar
gı tayımızın asli görevidir. Yargıtay, bir içtihat mahkemesidir. 

Yargıtayımız bugüne kadar bu konuda hakikaten hukukun oluşmasına ve hukukun gelişmesine, 
zenginleşmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu yüksek mahkememizin mutlaka eleştirilecek kararlan 
vardır, ancak Yargıtayın özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesiyle ilgili, ayrıca Avrupa İnsan Hak
lan Mahkemesi kararlarıyla da örtüşen pek çok örnek kararlan bulunmaktadır, örneğin, Yargıtayın, 
ifade özgürlüğünün olmadığı yerde, toplumun özgür aklın ürünlerinden yararlanamayacağım kayde
den kararlan, düşüncenin çokluğu ve çeşitliliğinin bir ülkenin zenginliği ve itici gücü olduğunu vur
gulayan kararlan ve yine ifade özgürlüğünün eleştiri hakkını da kapsadığı, çoğunluk gibi düşünmeme 
hakkının bulunduğunu gösteren kararları ömek kararlardır. 

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

MEHMET SALİH ERDOĞAN (Devamla) - Ancak ifade özgürlüğünün de bir sınınnın olması 
gerekir. Şiddet içerikli, şiddete çağrı yapan, toplumsal düzeni temelden sarsan kışkırtıcı nitelikteki dü
şünceler ifade özgürlüğü kapsamında himaye görmez. Düşünceler, şiddete ve nefrete davetiye nite
liği taşımadığı sürece hukukun koruması altındadır. 

Değerli milletvekilleri, yargı kararlan da eleştirilebilir. Ancak, kesinleşmiş yargı kararlan eleş
tiri Imelidir. Eleştiri, bilimsel, akılcı ve hukuk çerçevesinde kaldığı sürece himaye görür. Açık yargı
lama ilkesi mutlaka gözden, dikkatten kaçırılmamalıdır. Ancak, yargıya intikal etmiş davalar hakkında 
bu ifade özgürlüğünün daha da dikkatli kullanılması gerekmektedir. 

Ben, Yargıtay bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
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Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erdoğan. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adma Tokat Milletvekili Sayın Osman Demir. 

Buyurunuz Sayın Demir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA OSMAN DEMİR (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Ulaştırma Bakanlığı ve ona bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün 2008 yılı bütçeleri üzerinde 
AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi ve ekranları başında bizi izleyen aziz 
milletimizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu kutsal çatı altında bulunan hepimizin olduğu gibi, Ulaştırma Bakanlığımızın amacı, hiç kuş
kusuz, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine, hatta onun üzerine çıkarmaktır. Bilginin ışık hızın
da yayıldığı, teknolojinin sürekli yenilendiği ve ticaretin gideıek serbestleştİğİ günümüzde, bu hedefe 
ancak hızlı, güvenli ve düşük maliyetli bir ulaşım hizmetiyle sıkılabilir. 

Türkiye ekonomisinin küresel ekonomiyle rekabet edebilmesi, her şeyden önce, iç piyasamızın 
gelişmesine, bu da, iyi bir ulaşım ağına sahip olmamıza bağlıdır. İyi bir ulaşım ağı sayesinde, üretim 
faktörleri ve mallar, kendileri İçin en etkin piyasaları bulurlar. Örneğin: 1 kilogram domatesin fiya
tı Tokat'ta 1, Ankara'da 1,5 YTL olmaz. Ankara'da bir işçi günde 50 YTL ücretle çalışırken, Tokat'ta 
20 YTL ücretle çalışmak zorunda kalmaz. Yollarda hastalar can vermez. Hamile kadınlar bebeklerini 
kaybetmezler. Ulaşım ağları, devletin milleti kucakladığı şefltat kollarına dönüşür. Bir canlı için kan do
laşım sisteminin önemi ne ise, ülkemizin gelişmesi İçin ulaşım hizmetinin önemi de odur. 

Ulaşım hizmeti, ekonomide olduğu gibi, sosyal ve kültürel alanda da çok önemli bir role sahip
tir. Bu hizmet sayesinde insanlar sosyal, kültürel ve tarihî değerlerini tanıdıkça, devlet, millet ve ta
rih bilinci gelişir. 

Hizmet etkinliği açısından bir diğer önemli konu, ulaşım hizmetlerinin çeşitliliğidir. Kara, ha
va, deniz ve demir yolu ulaşımı ne kadar gelişmiş ve birbirleriyle ne kadar rekabet edebilecek güçte 
olursa, insanların seçim özgürlüğü ve hizmet kalitesi o kadar yüksek olur. Herkes gelir düzeyine, ta
şıyacağı yüke ve ayırdığı zamana göre alternatif ulaşım araçlarından birini tercih edebilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; coğrafi konumu, tarihî birikimi ve mevcut haliyle strate
jik bir role sahip olan ülkemizde 1950'li yıllarda taşımacılığın yaklaşık yüzde 49*u kara, yüzde 43'ü 
demir ve yüzde 7,5'i deniz ve yüzde 0,6'sı hava yoluyla yapılmaktayken, sonraki yıllarda izlenen ha
talı politikalar sonucu ulaşımın yüzde 94*ü kara yoluyla yapılır hâle gelinmiştir. Üstelik bu yolların 
standardı oldukça düşük olmuştur. Yüz binlerce insanımız trafik kazalarında can vermiş veya sakat 
kalmış, büyük maddi kayıplar meydana gelmiştir. 

Anılan sorunlardan kurtulmak amacıyla AK Parti İktidarı dengeli bir ulaşım politikası izle
mektedir. Büyük bir cesaret ve İleri görüşlülükle 15 bin kilo-metre bölünmüş yol hedefini ortaya 
koymuştur. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Karayolu Taşımacılığı Kanunu çıkarılmıştır. Ulaştırma ana 
planı stratejisi oluşturulmuş ve hizmette bütünlüğü sağlamak amacıyla, Karayolları Genel Müdürlü
ğü Ulaştırma Bakanlığına bağlanmıştır. 

Cumhuriyet kurulduğundan AK Parti İktidarına gelinceye kadar Türkiye'de 6.101 kilometre bö
lünmüş yol yapılmışken, bugün, bu rakam, 13.724 kilometreye ulaşmıştır. AK Parti iktidara gelin
ceye kadar sadece 220 kilometresi yapılmış olan 542 kilometrelik Karadeniz sahil yolu ve sadece 
yüzde 45'i tamamlanmış olan Bolu Dağı Tüneli hızla tamamlanarak hizmete açılmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günümüzde Asya'yla Avrupa arasında ticareti yapılan 
malların değeri 2 trilyon doları, ulaştırma hizmetlerinin buradan aldığı pay ise 200 milyar dolan aş
mıştır. Bu doğrultuda, Avrupa ile Orta Asya'yı birbirine bağlayacak olan ve "21 'inci yüzyılın İpek-
yolu Projesi" diye adlandırılan doğu-batı ulaşım koridoru oluşturulmaktadır. Proje tamamlandığında 
ülkemizin önemi daha da artacaktır. Şubat 2007'de Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hattı Projesi'nin 
çerçeve anlaşması imzalanarak bu yönde önemli bir adım atılmıştır. AK Parti hükümetlerinin başlat
tığı ve planladığı yüksek standartlı demir yolu projelerinden, özellikle, MARMARAY, Ankara-lstan-
bul, Ankara-Konya, Ankara-Polatlı-Afyon-Uşak-İzmir, Ankara-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars, 
İstanbul-İzmir ve İstanbul-Bulgaristan sınırı hattını hatırlatmakta yarar görüyorum. 

Önümüzdeki dönemde bunlann yanında, 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefine ulaşmayı, İs
tanbul Boğazı'na üçüncü karayolu geçişini kazandırmayı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayın Sayın Demir. 

OSMAN DEMİR (Devamla) - ... hâlen 7.205 kilometre olan devlet ve il yollarını 2 katına çı
karmayı, kış şartlarında güvenli ve sürekli ulaşımı destekleyecek kar siperleri oluşturmayı ve akıllı 
ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. "Ak" kadrolar olarak, gece gündüz çalışıp her za
man daha fazlasına layık olduğuna inandığımız milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. AK 
Parti hizmet partisidir, "ak" kadrolar halka hizmeti Hakk'a hizmet bilirler. Yapabilecekleri işin sözü
nü verir ve verdikleri sözü tutarlar, milleti aldatmazlar. Başarımızın temelinde bunlar yatıyor. 

Önümüzdeki dönemde aziz milletimizden, maddi ve manevi değerlerimizden, geçmiş tecrübe
lerimizden ve Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz iradesinden aldığımız güçle 
daha fazlasını başaracağımıza inanıyorum. Bu vesileyle, özverili çalışmalarından dolayı Ulaştırma 
Bakanımız Sayın Binali Yıldınm'ı ve Bakanlığının tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum. Başarı
larının artarak devam etmesini ve 2008 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Demir. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, az önce, hatip, bütün devlet memurla
rını "ak" kadrolar olarak tanımladı. Lütfen bu "ak" kadroların devlet memurları mı, yoksa siyasi par
tinin kendî görevlileri mi olduğunu açıklasın. (CHP sıralarından alkışlar) 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Ne alakası var! 

AHMET YENİ (Samsun) - Ne alakası var! 

BEKİR BOZDAÖ (Yozgat) - Memurları değil Bakanlar Kurulunu kastetti, 

KEMAL KILIÇDAROGLU (İstanbul) - Olur mu efendim, olur mu? Hizmeti kim götürüyor? 
Hizmeti vatandaşın ayağına devlet memurları götürür. Rica ederim... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Gerçi arkadaşımız doğruyu söyledi. Yani, devlet memurla
rının hepsini AKP'li yaptınız da hiç değilse şekle riayet edin, şeklen "Bunlar memurdur." falan deyin. 

BAŞKAN - Sayın Demir, buyurun kürsüye gelin. 

Bir dakika süre veriyorum. 

OSMAN DEMİR (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Sayın Başkan, bizim, orada, devleti kastetme diye bîr amacımız yok, ifademde o da yok. "Ak 
kadrolar" dediğimiz zaman tabii ki siyasi bir kadroyu kastediyoruz; AK Partiyi kastediyorum ve Hü
kümeti kastediyorum, Bakanlar Kurulumuzu kastediyorum. 

Saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Budur işte. 
BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Hüsnü Tuna. 
Buyurunuz Sayın Tuna. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakikadır. 

AK PARTt GRUBU ADINA HÜSNÜ TUNA (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Telekomünikasyon Kurumu bütçe görüşmelerinde AK Parti Grubu adına söz almış bu
lunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Küresel düzeydeki teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler sonucu ortaya çıkmakta olan 
yeni uluslararası telekomünikasyon düzeni, telekomünikasyon hizmetlerinin özel sektörün katılı
mıyla rekabetçi bir ortamda verilmesini hedeflemektedir. Bu nedenle, telekomünikasyon alanında 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geleneksel, tekelci ve devletçi yapıdan çıkılarak özel giri
şimcilerin de faaliyet gösterebilecekleri rekabetçi bir serbest piyasa yapısına ulaşmak için planlı bir 
gelişme izlenmektedir. Hükümetimiz de bu doğrultuda çalışmakta ve bu sektörde en üst düzeyde ser-
bestleşmenin sağlanmasını hedeflemektedir. 

Türkiye'de 27 Ocak 2000 tarih ve 4502 sayılı Yasa ile telekomünikasyon sektörünün düzenlen
mesi, denetlenmesi için bağımsız bir yapıda Telekomünikasyon Kurumu kurulmuştur. Kurumun te
mel amacı sektördeki etkin rekabet ortamının sağlanmasıdır. 

Telekomünikasyon Kurumunun göreve başladığı 2002 yılından İtibaren sektörde kayda değer 
birçok gelişme yaşandığı görülmektedir. 2002 yılında 97 olan işletmeci sayısı 1 Ocak 2004 tarihin
deki serbestleşme sürecinden sonra hızla artmış, Kasım 2007'de 245'e ulaşmıştır. 2002 yılında ses 
ve altyapı hizmetleri sadece Türk Telekom tarafından sunulmakta iken bugün alternatif işletmeciler 
de bu hizmetleri sunmaya başlamışlar, dolayısıyla tüketicilerin seçenekleri artmıştır. 2002 yılında 
mobil abone sayısı 23,3 milyon iken, 2007 yılında 61 milyona ulaşmıştır. Bu artışın aynı hızla devam 
etmesi beklenmektedir. 2002 yılında hiç olmayan ADSL hizmetinden, 2007 yılında 4,2 milyon abo
ne yararlanır duruma gelmiştir. 

Bu beklentilerin gerçekleşmesi hâlinde bilgi toplumu olma yolunda Önemli bir adım atılacak ve 
toplumsal refah seviyesinin azami derecede yükselmesine destek verilecektir. Dolayısıyla, özelleş
me ve serbestleşme hâlihazırda ülkemizde de mevcut olan sayısal uçurum seviyesinin azaltılması 
yönünde etkin bir araç olacaktır. Bunun yanı sıra, özelleşen şirketin daha yenilikçi ve çeşitli hizmet 
sunmak amacıyla daha fazla araştırma, geliştirme harcamaları yapması gerekecektir. 

Diğer taraftan, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Ka
nunu ile Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapan 5397 
sayılı Kanun'la güvenlik ve istihbarat kurumlarımızın kanunlarında yazılı görevleri gereği yaptıkla
rı, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendiril
mesi ve kayda alınması işlemlerinin hukuki denetiminin yapılması İçin Telekomünikasyon Kurumu 
Başkanlığına doğrudan bağlı olarak İletişim Başkanlığı kurulmuş ve 23/7/2006 tarihinde başladığı fa
aliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. 
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Telefon dinleme alışkanlığı geçmişte ülkemizi âdeta bir gizli kulaklar ülkesine dönüştürmüştür. 
1947Terde rahmetli Adnan Menderes'in özel hayatını izleyenler, 70'lerde İşçi Partisi yöneticilerinin 
kabak çekirdeği sohbetlerini kayda alacak kadar pervasızlasın ıslar, 80'lerde, her gün, yeni bir cihaz
la dinlemeye alınarak taciz edilen rahmetli Turgut Özal'a "Böceklerle yaşamaya mecburuz." dedir
tecek kadar umudunu kaybettirmiş, nihayet 90'lı yıllarda Mehmet Eymür'ün "Galiba herkes birbirini 
dinliyor." itirafında somutlaşan gizli kulaklar neredeyse hayatın bir parçası hâline gelmişti. 

Özel hayata yapıları bu saldırılardan ancak hukukun üstünlüğüne bağlı kurumların denetimiyle 
kurtulabiliriz. Yeter ki, kurumların başında, hukuka ve hukukun üstünlüğüne inanmış, yasa dışılık-
lara ve rutin dışına çıkmak İsteyenlere İzin vermeyecek görevliler bulunsun. Bugün Telekomünikas
yon İletişim Başkanlığı devlet hukukuna değil, hukuk devleti ilkelerine uygun olarak faaliyetlerini 
devam ettirmektedir. Bu nedenle, bireylerin mahremiyetine müdahale de sona ermiş, en azından or
tadan kalkma istikametinde azalmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurunuz efendim. 

HÜSNÜ TUNA (Devamla) - Sözlerime son verirken, hepinizi, 17 Aralık 2007 Pazartesi günü 
Konyamızda 734'üncü vuslat yıldönümü anılacak olan ve 

"Şu toprağa sevgiden başka bir tohum elemeliyiz. 
Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeliyiz biz... 
Beri gel beri! Daha da beri! Niceye şu yol vuruculuk? 
Mademki sen bensin, ben de senim, niceye şu senlik benlik... 
Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. 
Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir." diyen Hazreti Mevlânâ'yı Anma Günü'ne davet eder, 

bütçemizin hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Tuna. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına son söz, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Kemal Yar
dımcı. 

Buyurunuz Sayın Yardımcı. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakikadır. 

AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN KEMAL YARDIMCI (İstanbul) - Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; sözlerime başlamadan sizleri şahsım ve Adalet ve Kalkınma Partisi adına saygıyla 
selamlıyorum. 

Denizcilik Müsteşarlığımız bütçesi vesilesiyle sizlere, ülkemiz ve dünya denizciliği hakkında, 
ayrılan sürede bazı bilgiler iletmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün dünyada ticaretin yüzde 80'i deniz yoluyla yapılmaktadır. Sektö
rü üç başlık altında değerlendirmek gerekir: 

1) Deniz ulaştırması, 

2) Deniz turizmi, 

3) Deniz kaynaklan olup, 
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Deniz ulaştırmasının ana öğeleri de deniz ticaret filosu, gemi inşa sanayi ve I i inancılıktır. 

2007 yılı itibarıyla denizden taşınan yüklerin miktarı 8 milyar tona yakındır. 8 milyar tonluk 
yük miktarı içinde ülkemizin miktarı takriben 240 milyon tondur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son beş yılda dünya denizciliğinde yaşanan canlanmaya 
paralel olarak denizcilik sektörümüz de gerekeni yaparak, dünyada sektör bazında gereken yeri al
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, deniz ile şaka olmaz, denizde su, bardakta durduğu gibi durmaz. Deniz 
disiplin ister, kurallarına uymak ister, çevreyi korumak ve çevreye saygı ister. Bugün itibarıyla dün
ya denizcilik ticaret filosu I milyar dead weight tonu aşmış bulunmaktadır. Türk bayraklı gemilerin 
tonajı yaklaşık 8 milyon ton olup, takriben 5 milyon ton da Uzak Doğu tersanelerinde yeni gemi si
parişi Türk armatörü için devam etmektedir. 

Ülkemiz, gemi inşa sanayisinde gereken hamleleri yapmış. Öyle ki, dünya gemi İnşa siparişi 
çerçevesinde son üç yılda dünya yüzde 89 büyürken, Türk tersaneleri yüzde 360 büyüme sağlamış
tır. Ülkemizin tersanelerinde hem Türk hem de dünya armatörleri için inşa edilen gemi sayısı ve to
najı hızla artmaktadır. Dünyada gemi inşada Güney Kore birinci sırada, ülkemiz 4,5 milyon tonluk 
siparişiyle dördüncü sıraya yerleşmiş bulunmaktadır. Tersanelerimizde 2002 yılında 14 bin kişi istih
dam edilirken, bugün yaklaşık 33 bin kişiye yükseldik. Yan sanayi İle birlikte istihdamımız 100 bîn 
kişi civarındadır. Gemi inşa sanayisinde hedef, stratejik olarak ithal girdiyi sıfırlamak, yüzde yüz 
Türk gemisi yapmak olmalıdır. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. 

Değerli milletvekilleri, limancılık konusunda ise, son yıllarda hız verilen özelleştirmelerle, sü
ratle modemize edilerek ve kapasiteleri artırılarak limancılık konusunda gereken hedeflere ulaşıl
maya çalışılmaktadır. Yatçılık, gezinti tekneleri, dalı; turizmi, su sporları, rnarinacılık ve kruvazör 
turizmi ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda liman hizmet tarifelerindeki şikâyetler 
giderilmiş, önemli oranda indirimler sağlanmış, bu sayede "kruvazör" dediğimiz yolcu gemileri ül
kemiz limanlarına sıkça gelmeye başlamıştır, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir deniz ülkesi olmanın yanı sıra, denizci ülke olma mec
buriyetindeyiz. Bu nedenle, halkımıza denizciliği sevdirmek zorunda olduğumuza İnanıyoruz. Ama
tör denizciliğin geliştirilmesi için, tekne vergilerinin düşürülmesi dâhil olmak üzere, her türlü teşvik 
edici ilave tedbirin alınması gerektiğine inanıyoruz. 

Denizcilik sektörünün üçüncü ana konusu balıkçılık ve dip kaynaklandır. Kıyı balıkçılığı, açık 
deniz balıkçılığı, kültür balıkçılığı konusunda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle kabotajda 
akaryakıt üzerinden alınan ÖTV'nin kaldırılması, balıkçılık sektörümüze büyük destek sağlamış ve 
deniz yoluyla insan ulaşımında artış sağlanmıştır 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sektör bu oranda büyürken kalifiye, eğitilmiş insan gücü 
çok önemlidir, öncelikle denizcilik idaresi, denizcilik eğitimi almış kadrolarla donatılarak dünya 
standardına ulaşılmıştır. Sayın Bakanımız ve Müsteşarımız dâhil olmak üzere, kilit noktalara ve uz
man kadrolara denizci personel getirilmiştir. 

Yapılan denetimler neticesinde, Türk gemileri dünya limanlarında kara listeden beyaz listeye 
geçmiştir. Türk bayraklı gemilerin yabancı limanlarda tutulma oranı yüzde 20'lerden yüzde 7'ye dü
şürülmüş, dünya limanlarında gemilerimizin prestij kazanması sağlanmıştır. 

Başta Ulaştırma Bakanlığımız olmak üzere, tüm Denizcilik Müsteşarlığı çalışanlarına, ülkemi
ze ve denizcilerimize prestij sağladıkları için teşekkür ediyorum. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

HASAN KEMAL YARDIMCI (Devamla) - Denizcilikte eğer aşın büyümelerden yaşanan prob
lemleri çözmek istiyorsak, daha fazla kaza yaşamak istemiyorsak, bunun ana çözümü denizcilik eği
timinden geçmektedir. Denizcilik eğitimi yalnız ülkemizin değil, dünya denizcilik sektörünün önemli 
sorunu ve meselesidir. 

Sözlerimi bitirirken saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yardımcı. 

Demokratik Toplum Partisi Grubu adına, Batman Milletvekili Sayın Ayla Akat Ata. 

Buyurunuz Sayın Ata. (DTP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on yedi buçuk dakikadır, 

DTP GRUBU ADINA AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
2008 mali yılı kapsamında Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştay Başkanlıktan, Türkiye Adalet 
Akademisi ve Ceza İnfaz Kurumları ile İş Yurtları bütçeleri hakkında Demokratik Toplum Partisinin 
görüşlerini ifade etmek üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. 

Sözlerime başlamadan önce, İnsan Hakları Haftası içerisinde olmamız dolayısıyla, herkesin te
mel hak ve hürriyetlerden özgür ve eşit bir şekilde yararlandığı ve insan hakları mücadelesinin ve
rilmediği bir dünya ve ülke özlemiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz üzere parlamenter demokrasimizin konsolidasyonu ve istik
rarı açısından yaşadığı en önemli sıkıntı, erkler ayrılığı mevzusuna henüz bir netleşme getirmemeği
dir. Anayasa'mız güçler ayrılığı ilkesiyle yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirlerini etkilemeden 
fonksiyonlarını yerine getirmesini hedeflemiş, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını ayrı düzenle
melerle güvence altına almıştır. 

Yargının bağımsızlığı yıllardır üzerinde çok tartışılan ve ülke gündeminden bir türlü düşmeyen 
bir konudur. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yürütme organı içerisinde yer alan Adalet Ba
kanının başkanlık etmesi, yine devlet bürokrasisi içerisinde yer alan ve bakana bağlı olarak görev ya
pan müsteşarın kurulda yer alması her zaman tartışma konusu olmuştur ve yine olacaktır. Fakat, 
bilinmektedir ki üyelerinin tamamı hâkimlerden oluşan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay 
gibi üst mahkemelerin, özellikle devletin taraf olduğu davalarda verdikleri kararların Önemli bir kıs
mı toplum vicdanında kabul görmemektedir. Yargının siyasallaşması olgusunun ülke gündemindeki 
yerini koruyarak sürekli tartışılıyor olması, meselenin bir kurulun yapısıyla sadece sınırlı olmadığı
nı göstermektedir. Sorunun kaynağım daha derinlerde, devletin ideolojik yapısında, siyasi kültürü
müzde, devletin hukuka biçtiği rol ve bunun tarihî arka planında, hâkimlerin hukuk birikimlerinin ve 
kültürlerinin nasıl oluştuğunda ve üst mahkemelere hâkimlerin hangi kriterlerle ve nasıl seçildikle
rinde aramak gerekir. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığın "hâkimler ve savcıların, özellikle Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesi hükümleri ve Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi içtihadı konusunda eğitimleri için Avrupa 
Konseyi ve Avrupa Birliğiyle işbirliği hâlinde geniş kapsamlı programlar uyguladığı ve tüm bu alan
lardaki uygulamalarda reformlara koşut somut ilerlemeler sağlandığı" yönündeki beyanatının, maa
lesef, pratik olarak henüz güncel yargılama süreçlerine ve yargı mensuplannın anlayış ve 
yaklaşımlarına yansımadığını görmekteyiz. 
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Kamuoyunca izlendiği üzere iki hafta önce, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TE-
SEV)'in hazırladığı "Yargıda Algı ve Zihniyet Kalıplan" başlıklı rapor açıklandı. Bu raporda, araş
tırma kapsamında görüşülen hâkim ve savcıların yüzde 63'ü, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin 
kararlannda Türkiye'ye karşı ön yargılı olduğunu düşünmektedir. 

"Devlet Çıkartan mı, Adaletin Gerekleri mi? Demokrasi mi, Güvenlik mi?" başlıklı bölümde, 
hâkim ve savcılar arasında, yargılama faaliyeti sırasında, adalet ile devletin çıkarları veya demokra
si ile devletin güvenliği arasında bir karşıtlık çıkabileceği ve bu durumda devletin çıkarlarının korun
ması gerektiği kanısının yaygın olduğu görülmektedir. 

Yine "İnsan haklan, devletin güvenliği açısından tehdit oluşturabilir mi?" sorusuna "evet" diye 
yanıt verenlerin oranı yüzde 51 olmuştur. Bu soruya "hayır" diye yantt verenlerin oranının İse yüz
de 28'de kaldığını üzülerek belirtmek gerekir. 

Raporun bir başka çarpıcı noktası ise, Anayasa'nın 90'ıncı maddesine eklenen "temel hak ve öz
gürlüklere ilişkin uyuşmazlıklarda milletlerarası hükümlerin esas alınması" şeklindeki düzenlemeyi 
görüşmecilerin çoğunluğunun olumsuz bulduğudur. Bu görüşte olan hâkim ve savcıların bazıları, bu 
durumu egemenliğin sınırlandırılması ve iç işlerine müdahale olarak yorumlamaktadır. Hâkimlerin, 
kendilerini, halk adına yetki kullanan bağımsız otoriteler olarak değil, yerleşik kurumsal yapı çerçe
vesindeki devletin bekçileri olarak görmeleri bir toplum için akla gelebilecek en kötü durumlardan 
biridir. Çünkü "bekçi hâkim" nosyonu, hukuk adına son söz söyleme yetkisinin kötüye kullanılma
sı suretiyle, statükonun onaylanması uğruna özgürlüklerin tahribinin yolunu açar. Oysa, bir anaya
sal demokraside herkes için nihai hak arama kapısı olan mahkemelerin, politik konjonktürden 
etkilenmeyeceklerini, ideolojik statükonun aracı hâline dönüşmeyeceklerini bilmek her görüş ve 
inançtaki vatandaşlar için en büyük güvencedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 1961 Anayasası *nm hukuk devleti bakımından en önemli hükümle
rinden bîri, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğuna ilişkin düzenle
medir. Ancak, 82 Anayasası aynı konuyu düzenleyen 125'inci maddesinde yargı denetimine istisna 
getirmiştir. Bu maddeyle, Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemlere, Yüksek Askerî Şûra ka
rarlarına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararlarına karşı yargı yoluna gidilemeyeceği 
anayasal hüküm hâline getirilmiştir. Bu hüküm, belirli idari işlem ve eylemlerin yargı organları Önü
ne gitmesini engellemek yoluyla hukukun siyasallaşmasına hizmet etmektedir ve bu durum, mahke
melerin katılımı olmaksızın, doğrudan anayasal çerçeveyle yaratılmaktadır. 

Bir hukuk devletinde normal olan, her idari işlemin hukuki denetime açık olmasıdır. Hukuki de
netimden kaçırılan işlemler salt siyasi nitelikte İşlemler olarak kalabilmekte, idareye, ancak mahke
meler tarafından kullanılabilecek bir yetki olan "kesin karar verme" yetkisi devredilmektedir. 

Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi, Türk hukuk sisteminde, hukuka uygunluk denetimi 
yapan ana organlardır ve kararlan demokrasimizin geleceğini belirleyecek güçtedir. Ancak, onlan da 
bağlayan anayasal ve yasal bir çerçeve bulunmaktadır. Yargının öncelikli sorunlarından olan huku
kun siyasallaşması, ancak hukuk devleti ilkesinin tam olarak uygulandığı bir anayasal çerçeve, ana
yasal ilkelere uygun olarak çıkarılan yasalar ve hukuk devleti ilkesini her şeye, gereğinde devletin 
menfaatlerine rağmen koruyan, bağımsız, etkin, birey hak ve özgürlüklerini en üstte tutan mahkeme 
ve hâkimler İle çözüme kavuşturulabilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 58 ve 59'uncu Hükümet Programlarında ve yine 60'ıncı 
AKP Hükümetinin Programı'nda sürekli olarak değindikleri, fakat bir türlü hayata geç iremedi kleri 
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yargı reformu, artık, kaçınılmaz, zaruri ve bir an önce gerçekleştirilmesi gereken bir düzeye ulaş
mıştır. Yargı reformunun, yargı erkinin adaletin sağlanması noktasında gerekli yetki ve sorumluluk 
ile malî bütçeye kavuşturulacağı, yargı mensuplarının soruşturma, kovuşturma ve hüküm verme aşa
malarında tutum ve davranışlarını derinden etkileyen her türlü siyasi ve ekonomik kaygıdan kurtarı
lacaktan, tamamen hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı ilkelerine göre yargı çalışmalarının 
hakkaniyetle gerçekleştirilebileceği bir yapısal dönüşümün adıdır, 

Avrupa Birliği müktesebatıyla uyum sağlama süreci içerisinde yapılan bazı temel kanunlar ve 
değişiklikler, yargı reformuna başlangıç açısından önemli gelişmelerdir, ama asla yeterli değildir. 
Hele hele son iki yıllık döneme baktığımızda Avrupa Birliğiyle uyum için değil, ama küresel güven
lik sendromuyla uyum için yeni kanunların ve değişikliklerin yapıldığını görüyoruz. 

Bir taraftan yargıyı bağımsız kılmak, etkinliğini artırmak ve yapısını şeffaflaştırmak için yargı 
reformunu gündemde tutacağız, bir taraftan da yargıyı kolluk güçlerinin lehine zayıflatacak kanun
lar yapacağız. Böyle bir zihniyetin adalet kurumunu şeffaf!aştıracağı düşünülebilir mi? 

Saym Başkan, değerli milletvekilleri; hukuk devleti ve uluslararası insan hakları standartları 
tüm ırk ve etnik gruplara yönelik bir koruma gerektirir. Türk Ceza Yasası*nın30Pinci maddesinde 
yer alan "Türklük" ile ilgili ibareler, gerek anayasalarda gerekse yasalarda ırklarla ilgili düzenleme
ler biçimi belli bir ırk ve etnik grubu münhasıran koruma şeklinde yapılmamalıdır. Her Türlü Irk Ay
rımcılığının Ortadan Kaldırılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Uluslararası Sözleşmesi'nin 4'üncü 
maddesinin (a) fıkrasında belirtildiği üzere, ırkçı üstünlüğün yayılması ve teşvik edilmesi yasaklan
maktadır. Türkiye bu sözleşmeyi 9 Nisan 2002 tarihinde Resmî Gazetesi'nde yayımlayarak kendi iç 
hukuk sistemine dâhil etmiş. Anayasa'mn 90'ıncı maddesine göre de insan haklarına ilişkin ulusla
rarası sözleşmeler yasa üstü niteliğe sahiptir. 

Türk Ceza Yasası*nın 301 'inci maddesinde yer verilen "Türklük" ibaresi doğrudan ırka yönelik 
bir referans verdiğinden ve maddenin koruma alanına başka ırk ve etnik grupların girmemesi dikka
te alındığında, 301 'inci maddenin ırkçılığa karşı sözleşmeye aykırı olduğu açıktır. 

Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 15'inci maddesinde 
öngörüldüğü gibi, suçların yasalhk ilkesine göre oluşturulması gerekir. Yasallık ilkesi her suçun açık, 
net ve sınırları çizilebilir şekilde ülkenin yasalannda düzenlenmesi anlamına gelir. 30l'inci madde
de geçen "aşağılayıcı" kelimesi geniş bir anlama sahiptir. Eleştiri ve aşağılama arasındaki farkı çiz
mek oldukça güçtür. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin kurumlarına saygınlık ve güç kazandıran, halkın benimse
mesi ve desteğidir. Bunu sağlamanın en güvenilir yolu, Öncelikle o kurumlarda yer alanların, kurum-
lara varlık kazandıranların kurumların saygınlıklarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmalarıdır. 
Çünkü, 301'inci maddeyle koruma altına alınan kurumlar, asıl o kurumlarda faaliyet gösterenler ta
rafından zayıflatılabilir ve kurumların prestiji yine o kişiler tarafından sarsılabilir. Yargı organının say
gınlığını bir yargıçtan, yasama organının saygınlığını bir milletvekilinden, hükümetin saygınlığını bir 
bakandan daha fazla sarsabilecek ya da daha fazla koruyabilecek, daha fazla değer katabilecek hiç 
kimse yoktur. 

Demokratik sistemlerin hukuk düzenlerine baktığımızda, İtalya, Fransa, İsveç, Almanya, Yu
nanistan gibi ülkelerin ceza kanunlarında 301'inci madde benzeri hukuki düzenlemelere yer verildi-
ği görülmektedir. Son zamanlarda Hükümetin bu durumu öne sürerek 301 'İnci maddenin kaldın İması 
değil, düzeltilmesi yönünde görüş sergilediği, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde benzeri düzenlemeler 
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olması nedenivle maddenin kaldırılmaması gerektiği savunulmaktadır. Hükümetin ve aynı görüşte 
olan bazı çevrelerin bu tutumu, gerçekleri yansıtmaktan uzaktır. Söz konusu ülkelerde bu madde 
mahkemeler tarafından hemen hemen hiç kullanılmamaktadır, örneğin, bu maddeyi almış olduğu
muz İtalya'da ırksal bir referans yer almadığı gibi, fiilin aşağılamadan daha ağır bir durum gerçek
leştirmesi beklenmektedir ve söz konusu madde son otuz yılda sadece bir kez kullanılmıştır. Oysa ki 
Avrupa Komisyonu 2007 İlerleme Raporu'nda da belirtildiği gibi, yeni Ceza Kanunu'nun bazı hü
kümleri uyarınca, şiddet içermeyen düşüncelerin ifade edilmesinin kovuşturulması ve mahkûmiyet
le sonuçlanması ciddi endişe uyandırmaktadır. Mahkum edilen kişilerin sayısı 2006'da 2005 yılına göre 
yaklaşık 2 kat artmıştır ve 2007'de mahkûmiyetlerin sayısında daha fazla artış meydana gelmiştir, 

Yine çok önemli bulduğumuz bir husus, ayrıca raporda da yer verilmiş, Türk Ceza Kanunu'nun 
kamu düzenine karşı işlenen suçlara ilişkin 215,216,217 ve 220'nci maddeleri Kürtlere yönelik ko
nularda uygulanmıştır. 

Ülkemizde kişi başına düşen hâkim ve savcı ve avukat sayısı, suç İşleme oranı ve adliye hizmet
lerinden yararlanma oranıyla karşılaştırıldığında oldukça düşüktür, 14 bin küsur olan hâkim ve sav
cı kadrosunun üçte 1 'i hâlâ boş beklemektedir. Aynı şekilde, adliye personeli konusundaki yetersizlik, 
var olan kadroların dol durul maması ve kadronun ihtiyaç oranında eşit bir şekilde dağıtılmaması da 
vatandaşlara verimli, etkin bir hizmet götürülmesini zorlaştırmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Adalet Bakanlığı tarafından 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Ga-
zete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemeleri Kanunu gereğince, müdafi vekillere gö
revi endirmeleriy I e yapılacak Ödemelerin usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik ile müdafi vekillere 
ödenecek ücretlerin ilgili yer cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılacak denetim ve inceleme son
rasında ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün bağımsız savunmayı temsil eden avukatlık hiz
metine aykırılık teşkil ettiği, savcılık makamının avukatlar üzerinde âdeta bir üst makam gibi 
davranması şeklinde bir sonuç doğurduğu, uygulamada rastlanan bir durumdur. Söz konusu hükmün 
değiştirilmesi için yapılan tüm girişimler sonuçsuz kalmıştır. Bağımsız yargının unsurları olan iddia, 
savunma ve yargılama makamları arasında tam bir eşitliğin sağlanması açısından avukatların CMK 
evraklarının inceleme ve denetleme yetkisinin barolara verilmesi gerekmektedir. Kaldı ki Ceza Mu
hakemeleri Kanunu uyarınca barolardan ücreti Bakanlıkça karşılanmak üzere sanıkların savunma 
hakkına riayet babında çağrılan avukatların ödemeleri zamanında yapılmamaktadır. Bu durum, özel
likle mesleğe yeni başlayan avukatlar açısından sıkıntılara neden olmakta ve dolaylı da olsa savun
ma işlemini yerine getirirken, gereken özen ve itinanın gösterilmesini de engellemektedir. 

Değerli milletvekilleri, evrensel hukuk normları ve uluslararası sözleşmelerle hukukumuzu 
uyumlu hâle getirmeye çalıştığımız son yıllarda, gerçekten ve inanarak yoğun eğitim programlan 
düzenlenmek suretiyle yargı mensuplarının bu normları içseIIeştirme!eri sağlanmalıdır. Yargı çevre
mizde soğuk savaş döneminden kalma otoriter, vatandaştan ziyade devletin güvenliği esası, iç ve dış 
tehdit algılamalarına göre yaklaşımların belirlendiği zihniyet kalıplarının bu yapısal dönüşüm vesi
lesiyle değiştirilmesi ve rehabilite edilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu bağlamda, Türkiye Ada
let Akademisi, oldukça önemli bir rol ve misyon sahibidir, fakat yapısına ve işleyişine baktığımızda 
yürütme erkine doğrudan bağlı bir kurum olarak, eğitim öğretim faaliyetlerini evrensel hukukun bi
limsel ölçüleri içerisinde ne düzeyde yapacağı oldukça muğlak durmaktadır. Bu düzeyde bir akade
minin Adalet Bakanlığına bağlı olması, bürokratik zincirin bir parçası olması durumuna yol 
açmaktadır. Aynı zamanda yürütme erkinin temel siyasa perspektifleri doğrultusunda, bağımsız ol
mayan bir müfredatla eğitim Öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi kaçınılmazdır. Yargı reformu 
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bağlamında işleyişi ve yapısı özerki eştirildi ği oranda, dolayısıyla bilimsel ve mali özerkliğinin sağ
lanması hâlinde, yargıda köklü zihniyet dönüşümüne katkısı ve faydası olabileceğini düşünüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, adalet ve yargı yapımızın en netameli konusuna, işkenceye değinmek 
durumunda kalmak, şahsen daima özenle itina ettiğim bir konudur. Çünkü, cumhuriyetimizin 100'ün-
cü yılma ramak kalmışken ve çağdaş uygarlık değerleriyle bu kadar haşir neşir olmaya başlamışken, 
artık bu kelimeyi sadece lügatimizle sınırlı kalan ve kötü geçmişte uygulamakla bilinen bir kelime 
hâline getirmemiz gerekir. Ne var ki, hâlen bu yolda katedecek çok mesafe var önümüzde. 

Ceza infaz kurumları ve tevkifevlerinde tutuklu ve hükümlülere keyfî gerekçelerle uygulanan, 
onur kırıcı, zalimane kötü muamele ve cezalar, bizlere ve sivil toplum örgütlerine gelen şikâyetlerle 
ayan beyan ortadadır. Maalesef, sadece bize gelmemektedir. Birkaç gün önce, Avrupa Parlamentosu 
însan Haklan Alt Komisyonundan gelen bir heyet Sayın Bakanla da görüşmüştür. İşkence olayla
rında yeniden bir artış olduğunu belirtmişler ve Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler insanlık dışı, onur 
kırıcı, kötü muamele ve cezaya karşı sözleşmesine ek seçmeli protokolünü imzalamasını istemişler
dir, Neredeyse iki yıldır onaylanması geciktirilen bu protokol için, bütün insan hakları örgütleri kam
panyalar yürütmekte ve akademisyenler uyanlarda bulunmaktadırlar. 

Bu kürsüden bir daha Sayın Bakana sormak istiyorum: Bu protokolü neden onaylamıyorsunuz? 
İşkenceyi önlemek için yeterli mekanizmalar mı var mevzuatımızda? İnsan hakları kurulları ve ce
zaevlerini izleme kurulları, işkenceyi ne kadar önleyebilecek içerik, yetki, güç ve sorumluluğa sahip
tir? Yeterli mekanizma varsa neden hâlâ işkence yapılmaya devam edilmektedir? Buyurun, size son 
üç ayda gerçekleşen vakalara ilişkin, insan hakları örgütlerinin, Türkiye İnsan Hakları Vakfının, İn
san Hakları Demeğinin, Özgür-Der'in, Mazlumder'in raporları açıktır ve ilgiyle izlenmesi gerek
mektedir. 

Bir İnsanlık ayıbıdır işkence. Artık, işkence failleri bile Özeleştiri vermektedirler. Hatta, yaptık
larının yanlış olduğunu bile belirtmektedirler. Peki, bu yaşananlar nedir öyleyse? Lütfen, müfettiş
lerinizi ya da lütfen, dilerseniz, birlikte, yarın, siyasi parti grubunu temsil eden milletvekillerimizle 
birlikte Tekirdağ F Tipi Cezaevine gidelim ve hükümlülerle görüşelim. Bir dinleyelim bakalım ne
ler oluyor orada. "İşkence için pilot cezaevi olarak mı seçilmiş Tekirdağ F Tipi Cezaevi?" İnsan hak
ları demeklerinin sorusudur bu. Değilse nedir, derhâl açığa çıkarılmalıdır. 

İşkenceye sıfır tolerans, bizim tarafımızdan her zaman ayakta alkışlanması gereken bir düşün
ceyi ifade eder. Ancak bu söylem asla lafta kalmamalıdır. İşkencenin üzerine gidilmeli ve derhâl 
gündemimizden kalkmalıdır. Yoksa bu insanlık dışı uygulama yapılmaya devam ederken demokra
si, insan hakları, adalet ve özgürlükten bahsetmeyelim lütfen. 

Ülkemizde bulunan 392 ceza infaz kurumunda 87.203 hükümlü ve tutuklu kalmaktadır. Bu ra
kamlar hiç de az değildir. 12 Eylül döneminde bu sayı 79 bindi. Altı ay önce 77.425 olarak açıkla
nan cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı, şu anda 87,203, yani son altı ayda 10 bin kişi 
tutuklanmıştır. Bu hızla gidilirse bir yıl sonra, seneye bu zamanlar 110 bin küsur tutuklu ve hüküm
lümüz ite 400 küsur cezaevi ve yeni cezaevleri projeleriyle karşı karşıya kalacağız. 

Bu vesileyle. Hükümetin ekonomi politikasının bel kemiğini oluşturan, strateji, performans, et
kinlik, verimlilik gibi neoliberal özel sektör siyasalarına has olan yaklaşımının gün geçtikçe yoksul
luk getirdiğini ve günbegün yeni suçlular ve dolayısıyla, tutuklu ve hükümlü sayısında artan bir ivme 
ile artışa yol açtığını söylemek zorundayım. 
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Avrupa ile karşılaştırdığında, Birleşmiş Milletler minimum cezaevi koşullan ve Avrupa dene
yimleri referans verilerek gayet iyi olduğumuz belirtilmektedir. 

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

AYLA AKAT ATA (Devamla) - Belki, koşullar anlamında giderek farkın kapatıldığı, modern 
ve suçun niteliğine göre çeşitli cezaevleri yapıldığı söylenebilir, fakat unutmayalım ki bu cezaevle
rinin sivil toplumun ya da özerk bir kurulun denetiminden muaf olması durumu, cezaevlerinde do
ğal olarak İşkence ve kötü muamele ile cezalara kapı aralamaktadır. 

Son olarak, sözlerimi bitirmeden önce, yıllardır izlediğimiz her dosyaya, dönem dönem yurt dı
şından gelen heyetler de vardı ve bize soruyorlardı: "Neden savcılarla hakimler yan yana oturuyor?" 
diye. Biz hep "Marangoz hatası." dedik ya da "Neden bunlar hâkimlerle aynı cübbeyi giyiyor?" de
diler, biz de "Terzi hatası." dedik. Umuyoruz ki bu çerçevede, hâkimler ve savcıların farklı statüle
rinin olduğunu ve silahların eşitliği ilkesi gereği, iddia makamının da savunma makamıyla eşit bir 
seviyede olması gerektiğinin bu dönemde daha iyi anlaşılması ve ilgili düzenlemelerin yapılması ge
rekmektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 2008 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyor ve saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ata. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına son söz, Diyarbakır Milletvekili Saym Gültan Kışanak'a ait. 
Buyurunuz Sayın Ktşanak. (DTP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on yedi buçuk dakikadır. 

DTP GRUBU ADINA GÜLTAN KIŞANAK. (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçesi üzerinde Demokratik Toplum Partisinin görüş
lerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Fakat, konuşmama geçmeden Önce bir konuya değinmek istiyorum. Bugün, İzmir Seferihisar 
açıklarında batan bir botta 40'tan fazla göçmenin yaşamını yitirdiğini öğrendik. Bu, hepimizin vic
danlarını sızlatan bîr haberdi ve adil, eşitlikçi bir dünya özlemimizin ne kadar haklı bir özlem oldu
ğunu da hepimize bir kez daha hatırlatan bir olaydı. Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet 
diliyorum ve bir kez daha, bu tür elim kazalar yaşanmamasını diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, ulaştırma, bir ülkenin kalkınmasında ve ilerlemesinde çok temel bir nite
lik taşımaktadır. Her türlü ekonomik faaliyette kilit rol oynayan ulaştırma, toplumların sosyal, kül
türel, hatta siyasal gelişmelerinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle de bir ülkenin ulaşım 
politikası, o ülkenin ekonomik hedeflerine, demografik yapısına, jeopolitik konumuna, uluslararası 
ulaşım ihtiyaçlarına ve buna benzer birçok faktöre bağlı olarak şekillenir ya da tam tersi olur. Ulaş
tırma politikaları, bütün bu alanları olumlu ya da olumsuz etkiler. 

Gerek ekonomik kalkınma gerekse sosyal gelişmede bu kadar önemli rol oynaması, ulaştırma
nın makro düzeyde yürütülen politikalara göre doğrudan şekillenmesini sağlamaktadır. Ulaştırma 
yatırımları, iktidarlann genel politik tercihlerinin ve yaklaşımlarının temel bir göstergesidir. Eğer 
yönetenlerin politikaları, ulusal ve genel toplum çıkarlarından çok, dar, siyasi ve ekonomik çevrele
rin çıkarları ve uluslararası tekellerin baskı tan çerçevesinde şekilleniyorsa, ulaştırma politikalarında 
da plansız, amaçsız, dağınık bir nitelik göze çarpar. 
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Anadolu'nun 1856 yılında demir yoluyla tanışmasında da, 1950'li yıllarda demir yolundan vaz
geçilerek kara yollarına yönelmesinde de maalesef daha çok uluslararası çevrelerin tercihlerine gö
re bir rota izlenmiştir ve Türkiye'de ulaşım sektörü bugün felç olma noktasına gelmiştir. AKP 
Hükümetinin, taşımacılık sektörünün yapısını raylı sistem ve deniz taşımacılığı lehine dönüştürme 
kararım görüyoruz ve bunu olumlu bulduğumuzu belirtiyoruz, fakat bazı icraatlar bu politikanın çok 
da özümsenrned iğini gösterir niteliktedir. Örneğin, 27 Mart 1994'ten beri kesintisiz olarak -on dört 
yıldan beri- aynı siyasi gelenek tarafından yönetilen İstanbul'un trafik sorunu artık neredeyse için
den çıkılmaz bir hâl aldıktan sonra gerçekler kabul edilmiştir. Oysa, kentin tüm duyarlı kesimleri, 
meslek Örgütleri, sivil toplum örgütleri çözümün raylı sistemde olduğunda yıllarca ısrar etmişlerdir. 
Ancak, bu gerçeğin kabul edilmesinde gecikildiği gibî, her bakımdan bir felaket örneği sayılabilecek 
yedi tepe yedi tünel projesinden de vazgeçilip geçilmediğini bilmiyoruz. İstanbul'da kara yolu tüne
li inşa etmek, yollan yüzde 94 oranında işgal eden fakat yolcuların sadece yüzde 15'ini taşıyan oto
mobillerin artışını teşvik etmekten başka bir işe yaramayacaktır. 

Raylı ulaşıma ve deniz taşımacılığına öncelik vereceğini dile getiren Hükümetin diğer yandan 
da İstanbul'a üçüncü köprü gibi projelerin peşinde koşmasını da anlamış değiliz. Üçüncü köprü ve 
kuzey otobanı projesi ne İstanbul'un ne de Türkiye'nin ulaşım sorununa hiçbir anlamlı çözüm getir
meyecektir. Bu projeyle, sadece İstanbul'un elinde kalan son yeşil alanlar da tahrip olacak, ayrıca İs
tanbul için hayati önem taşıyan su havzalan risk altına girecektir. 

Karadeniz Sahil Yolu Projesi de ülkenin genel çıkarları ile ulaşım sektörü arasında sağlıklı bir 
denge kurulamadığının tipik bir göstergesidir. Gerçekten ulaştırma sektörü adına çok önemli olan bu 
projeyle birlikte Karadeniz'in o benzersiz yeşiliyle, hırçın deli ligiyle, dillere destan mavisi arasına 
kara bir şerit çekilmiştir. Tam bir doğa katliamı olan bu projeyle birlikte Karadeniz'de geri dönüşü 
çok zor bir çevre tahribatı yaratılmıştır. Üstelik, "Karadeniz sahil yolunda dolguyla yol yapmak yan
lıştır, deniz sizden geri alır." uyarılan dikkate alınmamış, ne yazık ki sonrasında yaşanan gelişmeler 
bu uyanların haklılığını ortaya koymuştur. Milyonlarca dolar harcanarak yapılan yolun bir kısmını 
deniz söküp geri almıştır. Çevrecilerin proje aleyhine açtıktan mahkemeleri birer birer kazanması 
da Hükümeti durdurmaya ve projeyi yeniden gözden geçirmeye yetmemiştir, şimdi dava Danıştaya 
taşınmıştır. 

Karadeniz sahil yolu tabii ki ülkemizin genel politikaları açısından oldukça önemli bir projedir. 
Ancak, doğayı katlederek, hukuku hiçe sayarak, olmadık teknik hatalar yaparak, ciddi ekonomik ka- û 
yıplara yo! açarak hayata geçirilmesi de ilgili hükümetlerin ayıbıdır. 

Türkiye 1950'1İ yıllardan itibaren deniz ve demir yolu taşımacılığını önemsememiş ve gelinen 
noktada da kara yollan artık ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmiştir. Geç de olsa hızlı tren projele
rinin planlanmaya alınması, tstanbul-Ankara Hızlı Tren Projesi'nin bitmek üzere olması Önemli bir 
gelişmedir, fakat bu proje, aceleciliğe yer verilemeyecek kadar hassas bir projedir. Burada yapılacak 
hataların bedeli candır. Bunu hep birlikte gördük. Hattın, lokomotiflerin, vagonların, hızlı tren sefer
leri yapmaya henüz uygun olmadığı yönündeki uyarılara rağmen başlatılan deneme seferleri sıra
sında yaşanan kazada 41 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bugün de hızlı tren projesi tam gaz devam 
ediyor, fakat şimdi de bilim çevrelerinden Ankara-Eskişehir hattının zemininin hızlı tren projesi için 
uygun olmadığı, zemin yapısının titreşimler sonucunda bozularak tren işleyişini aksatacağı uyanla
rı yapılıyor. Hükümetin bu uyanları göz önüne alarak, artık, yeni bir kazaya daha izin vermeyeceği
ni umuyoruz. 
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Hükümet işbaşına geldiğinden bu yana, bütçe açığını bahane ederek, kamuya ait ne varsa, ne
redeyse tümünü satılığa çıkarmıştır. Şimdi de gözünü otoyollara ve köprülere dikmiştir. 2008'in ilk 
çeyreğinde Boğaz Köprüsü'nün ve altı otoyolun satışa çıkarılacağı belirtiliyor. Sayın Bakana soru
yoruz: Kârlılığı hiçbir şekilde tartışılmayan bu otoyolların satışa çıkartılması, özelleştirilmesi hangi 
millî menfaatler gereğidir? 

Rahmetli Özal'ın icraatı olan paralı otoyollar ve köprüler, iktidarı bir anlamda Deli Dumrul'a çe
virmişti. Şimdi ise AKP'yle birlikte Deli Dumrul, işini bilen Cingöz Dumrul'a dönüşecektir. Biz 
DTP olarak, delisine de cingözüne de karşıyız, iktidarlar halkın ulaşım Özgürlüğünden haksız bir se
ki İde gelir elde edemezler, hele hele bu hakkı asla satılığa çıkaramazlar. 

AKP Hükümetinin Özelleştirme çılgınlığı bununla da kalmadı. Tarihî Haydarpaşa Garı Özelleş
tirme İdaresinin elinden zor kurtuldu. Danıştay 10. Dairesi demir yollarının statüsünün değiştirile
meyeceği yönünde bir karar vererek, özelleştirme İdaresinin uygulamasını şimdilik engelledi. 
Umarım, Hükümet Haydarpaşa Gan'nı yıkmaktan ve özelleştirme hevesinden vazgeçmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Saym Bakanın sunumunda gemi yapımı sektörü ve Tür
kiye tersanelerine ilişkin insanın yüzünü güldüren rakamlar ve bilgiler var. Bu alanda Türkiye'nin he
definin 2013 yılında dünya dördüncüsü olmak olduğunu ve bu amaçla belirlenen alanlarda yeni 
tersaneler açılacağını öğrendik. 

Şimdi, biz de sizlere tersanelere ilişkin insanın kanını donduran başka rakamlar vermek İstiyo
ruz. AKP'nin işbaşına geldiği 2002 yılından bu yana çeşitli tersanelerde 38 işçi iş kazasında yaşa
mını yitirdi. Son olarak, dört gün önce Kocaeli'de meydana gelen kazada dört işçi yaralandı, 
bunlardan biri henüz hayati tehlikeyi atlatabilmiş değil. 

Tersanelerdeki temel sıkıntı, ana işin taşeron firmalara verilmesidir. Bu, hem işçi sağlığı ve gü
venliği açısından tehlike yarattığı gibi hem de İş Kanunu'na da aykırıdır. Taşeron firmaların eline tes
lim edilen tersanelerde artık, iş sağlığı ve güvenliğinden bahsetmek mümkün değildir. 

Hükümete sormak istiyoruz, dünyayla bu alanda rekabet işçilerin hayatı pahasına mı gerçek
leştirilecek? 

AKP Hükümeti, kendi döneminde, Türkiye'de yine bir imkânsıza imza attı. Neredeyse rekabe
te açılması imkânsız olduğu bilinen Telekom'u özelleştirmeye açtt ve şu anda bir özel tekel yarattı, 
Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesi Lübnanlı şirkete satıldı ve son derece hassas olan bu sektör
de özel sermayenin elinde bir tekel oluştu. Halka istediği fiyatı dayatabilen Türk Tel ekom, artık ka
mu yaran gözeten bir kurum değil, bir şirket hâline dönüşmüştür. Nitekim, Türk Telekom, daha 
geçtiğimiz mart ayında telefon görüşmelerine zam yaptı, hem de halkımızın çok çok kullandığı şe
hir içi tüketime zam yaparken, az kullanılan uluslararası görüşmelerde indirime gitti. Türk Telekom 
bu zam kararını bu kadar pervasızca alabiliyorsa, bunun sorumlusu, telekomünikasyon sektöründe 
Türk Tetekom'a ve Lübnanlı ortağına özgürce at koşturacakları bir kâr alanı açan Hükümet sorum
ludur. Öte yandan, telekomünikasyon hizmetlerinin kalitesi de yetersizdir. İnternet erişiminde dün
yanın en yüksek fiyatını ödüyoruz ancak bunun karşılığında aldığımız hizmetin kalitesi tartışılır 
durumdadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerek ekonomik kalkınmada gerekse sosyal gelişmede ol
dukça önemli bir rol oynayan ulaştırma yatırımları, iktidarların genel politik tercih ve yaklaşımları
nın bir göstergesidir ve bir turnusol kâğıdıdır aynı zamanda. Sayın Bakanımızın sunumundan 
anlıyoruz ki, ülkemizin batısında çok önemli ulaştırma projeleri hayata geçiyor, çok büyük projeler; 
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hızlı tren projesi, Marmara ve İzmir'de yapılacak raylı sistemler, yine otoyol projeleri. Burada bun
ları anlatmaya vaktimiz yetmeyecek ancak bu kadar büyük projelerin içerisinde, ne yazık ki Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'yu kapsayan bir projeye rastlayamadık. Bir Ankara-Sivas demir yolu, bir de Ur-
fa-Silopi otoyol bağlantısından bahsediliyor. Bunlardan da birinin projesi henüz yapım aşamasında, 
birinin ise ödenek yokluğu nedeniyle işleri yavaş gidiyor. 

Türkiye, yatay bir coğrafyaya sahip. Ulaştırmada doğu-batt aksları oluşturulmadan sağlıklı bir 
ulaştırma sisteminden bahsedilemez. Ayrıca bölgelerarası gelişmişlik farkı ortadan kaldırılmak iste
niyorsa, öncelikle ilerleme kaydedilmesi gereken alanlardan biri ulaştırmadır. Sosyoekonomik gös
tergelerin tümünde olduğu gibi ulaştırma imkânları açısından da bölge illeri Türkiye ortalamasının 
çok altındadır. Türkiye genelinde toplam 1.987 kilometre otoyol bulunmaktadır. Bunun sadece 110 
kilometresi bölgededir, Türkiye genelinde stabilize yolların yüzde 60'ı, toprak yolların ise yüzde 95'i 
bölgede bulunmaktadır. 

Demir yollan bakımından da bölge şanssızlığını korumaktadır. Yapıldıkları günden beri hiçbir 
yatırım yapılmayan ve yenilenmeyen demir yolları âdeta bir enkaza dönüşmüştür. 

2003 yılı bütçesinden ayrılan kamu yatırımları payının sektöre! dağılımında en yüksek pay, 3 mil
yar 957 bin YTL'yle ulaştırma sektörüne ayrılmıştır. Sayın Bakanımıza sormak istiyoruz: Bu yatı
rımlardan Doğu ve Güneydoğu Bölgesi ne kadar pay alacak? Bölge genelinde 2008 yılı yatırım 
planına alınan projeler nelerdir? Bölgenin en büyük ili olan ve bulunduğu coğrafi konum itibarıyla 
bölgenin merkezi durumunda olan Diyarbakır'a İlişkin bir projeniz var mı? 

Şu anda, Diyarbakır'ın çevre illerle bağlantısını sağlayan bütün yollar kent merkezi içinde kal
mıştır. Elâzığ-Diyarbakır yolu, Urfa-Dİyarbakır yolu, Mardin-Diyarbakır yolu, kentin büyümesi ne
deniyle kent içinde kalmıştır. Bu durum, hem şehirlerarası ulaşımı hem şehir içi ulaşımı oldukça 
olumsuz etkilemektedir. Diyarbakır gibi büyük bir kentin çevre yolunun olmaması önemli bir sorun
dur. 2008 yılı yatırım programında Diyarbakır çevre yolunun dahil edilip edilmediğini öğrenmek is
tiyoruz. 

Tarihî eserlere karşı Bakanlığımızın hassasiyeti önemlidir. Diyarbakır'da da tarihî Ongözlü Köp
rüsü hâlâ ulaşıma açıktır ve tahrip olmaktadır. Ongözlü Köprü'nün de 2008 yılı yatırımları İçerisin
de yanına yeni bir köprü yapılarak tahrip edilmekten kurtanlmak istenip istenmediğini öğrenmek 
istiyoruz. 

Diyarbakır'ın en temel ulaşım problemlerinden biri de sivil bir havaalanının olmamasıdır. Sa
yın Bakanımız bu yıl içerisinde yaptığı Diyarbakır ziyaretinde, böyle bir sivil havaalanı yapılması yö
nünde hazırlıklar olduğunu söylemiştir. Biz, Diyarbakır sivil havaalanının ne zaman yapılacağını 
Öğrenmek istiyoruz. Diyarbakır'daki mevcut askeri havaalanının uluslararası uçuşa açılıp açılmaya
cağını öğrenmek istiyoruz. 

Diyarbakır'da 46'sı faal, 5'i de zaman zaman üretim yapan toplam 5) tane mermer ocağı bulun
maktadır. Yılda yaklaşık 900 bin ton ham blok mermer üretilmektedir ve kentte 24 tane mermer fab
rikası bulunmaktadır. Üretilen blok mermerlerin yüzde 50'si, fabrikada İşlenen mermerlerin de yüzde 
60'ı ihraç edilmektedir. Ancak, bugün, Diyarbakır'dan İstanbul'a ulaştırma maliyeti, Çin'den istan
bul'a ulaştırma maliyetinden daha yüksektir. Diyarbakır açısından hayati Öneme sahip olan mermer
cilik sektörünün ulusal ve uluslararası rekabete uyum sağlayabilmesi için devlet demir yollarının 
organize sanayi bölgesi üzerinden ihracat limanlarına bağlanmasını, böyle bir yol yapmayı düşünü
yor musunuz? Bakanımızdan bunu öğrenmek istiyoruz. 
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Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt, Şırnak illerinde 2007 
yılı İçerisinde İhale yoluyla yaptırılan işlerin karşılığı olarak 51 milyon YTL alacağı bulunan müte
ahhitler de henüz alacaklarını, işlerini bitirip teslim ettikleri hâlde, alamamışlardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız Sayın Kışanak. 
GÜLTAN KIŞANAK (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 

Bu müteahhitlerin ödemesinin ne zaman yapılacağını da öğrenmek İstiyoruz. 
Sayın Bakanımızın bu sorulara vereceği yanıtlar, Hükümetin bölgelerarası gelişmişlik farkını 

azaltma, giderek de ortadan kaldırma yolunda bir yaklaşımı olup olmadığı konusunda ipuçları vere
cektir. Ülkemizin tümden, doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle, sağlıklı, güvenlikli ve ekonomik 
ulaşımın sağlandığı günlere kavuşacağı umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kışanak. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ilk söz Manisa Milletvekili Sayın Şahin Mengü'ye ait. 
Buyurun Sayın Mengü. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2008 

Mali Yılı Bütçe Tasansı'ntn Adalet Bakanlığı, Danıştay ve Ceza İnfaz Kurumlan bütçeleri üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

2008 mali yılı konsolide bütçesi 222 milyar yeni Türk lirasıdır. Bu rakamdan, Adalet Bakanlı
ğı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştaya ayrılan toplam bütçe 2,9 milyar yeni Türk lirasıdır. 
Sonuçta, yargıya ayrılan pay, konsolide bütçenin ancak yüzde 1,3'üne denk gelmektedir. Bugünler
de tartıştığımız bütçe, Adalet ve Kalkınma Partisinin altıncı bütçesidir. Bu nedenle, 2003 yılından iti
baren adalete ayrılan paylan incelersek, bunların, 2003-2006 döneminde konsolide bütçenin yüzde 
Tine, 2007 ve 2008 bütçelerinde ise yüzde 1,3'üne eşit olduğu görülecektir. Buna karşılık, Avrupa 
Birliği ve gelişmiş ülkelerde adalete ayrılan pay yüzde 3 ile yüzde 5 arasında değişmektedir. AKP'-
nin 2003'ten beri yaptığı bütçelerde adalete ayrılan payı yüzde l'ter mertebesinde tutması, yargı hiz
metlerinin bugüne kadar olduğu şekliyle devamını öngörmekte, yargıya yapılacak yatınmlan yararsız 
ve ertelenebilir gördüğünü ve her şeyin eskisi gibi devamına kararlı olduğunu ortaya koymaktadır. 
Her şeyin eskisi gibi devam edeceği, gelişen olaylardan da anlaşılmaktadır. 

Yıllardır Bakan ve Müsteşarın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kumlundan ayrılması gerektiğini 
söylüyor idik. Bunun, yargı bağımsızlığının olmazsa olmaz şartı olduğunu beyan ediyorduk. Ancak, 
cumartesi günü Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir haber bu söylediklerimizin ne kadar doğru ol
duğunu gösterdi. "Müsteşar Bey Samsun'a çıktı" başlıklı yazıda, Sayın Müsteşara kırmızı halı dö
şeniyor ve bu kırmızı halının üstünde de Sayın Müsteşar yürüyor. Tabii, bu arada yürürken, yan 
cebime koy misali "Nereden çıktı bu kırmızı halı?" diyor ama, yürümeye de devam ediyor. Daha va
himi, bu kırmızı halının başında, Sayın Müsteşarı Başsavcı, Adalet Komisyonu Başkanı ve diğer hâ
kimler karşılıyor. Şimdi, bu, hâkimler ve savcıların ne denli siyasal iktidara bağımlı olduklarının en 
çarpıcı ve en güzel örneğidir. 

SELAMİ UZUN (Sivas) - Müsteşar da hâkim, Müsteşar da savcı, ne fark eder? 

ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Olur mu öyle şey? Bakanın emrinde çalışan insan. 
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SELAMİ UZUN (Sivas) - Birbirlerini karşılamışlar, ne olmuş yani? (CHP sıralarından "Otur ye
rine." sesleri) 

ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Çok şey olur, anlamak lazım bunu. Bunu anlamak lazım, çok şey olur. 
SELAMİ UZUN (Sivas) - O da meslekten, ne var yani? 
ŞAHÎN MENGÜ (Devamla) - Otur yerine. Ben konuşayım, sen sonra konuşursun bildiğin bir 

şey varsa. 
SELAMİ UZUN (Sivas) - İşine gelmedi değil mi? 
ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Benim işime her şey gelir de bazı şeyler Sayın Müsteşarın işine 

gelmez. 
Şimdi, burada, elimde bir belge var. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının yaptığı... Bir za

manlar kendisinin Kocaelı'de Başsavcı olduğu belediyeye, yakılmamış gaz için 2 milyon yeni Türk 
lirası, su için de 3,5 milyon yeni Türk lirası göndermiş, ileride harcanacaklar için. Başka belediye
lere de gönderiyor mu? Gönderiyor mu bunu? 

ASIM AVKAN (Trabzon) - Gönderiyor, gönderiyor. 
ŞAHtN MENGÜ (Devamla) - Göndermiyor, Bu başsavcı ve hâkimlerin davranışları hiç de ki

şilikli, vakur olması gereken bir yargı mensubu davranışı değildir. 1982 Anayasası'yla beraber, hâ
kim ve savcıların siyasal iktidarın nasıl dümen suyuna girdikleri işte böyle ortaya çıkmaktadır. Bu 
davranışlar, Hâkim ve Savcılar Kurulundan Bakanın ve Müsteşarın çıkması gerektiğini ve bizim bun
dan sonra hâkim ve savcı seçerken, yani daha bunların eğitimine başlarken, seçimlerde, kişilik de
ğerleri yüksek, cumhuriyetin temel ilkelerini benimsemiş, Atatürk devrimlerine sahip çıkacak kişiler 
atamamız gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Bakın, bir olay anlatayım: Hukuk devrimcisi Mahmut Esat Bozkurt, Bakan olarak Afyon'a gi
der. Tabii, o dönemde de yalakalar vardır, o dönemde de yardakçılar vardır. Hemen derler ki, "Şu hâ
kim sizi karşılamaya gelmedi." Büyük hukuk devrimcisi Mahmut Esat Bozkurt der ki: "Hâkim 
kimsenin ayağına gitmez, ben hâkimin ayağına giderim." der. Devir tek parti devri, devir her diledi
ğini yapan bir bakan devri, tşte o bakanlar, bu bakanlar... Oradan buraya geliyoruz, 

Zaten, Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nda yapılan son değişiklikle Adalet ve Kalkınma Partisi
nin ne denli yargıyı ele geçirmek için bir çaba sarf ettiği açıkça ortaya çıktı. Gayet tabii. Nitekim, ba
kın bu Kanun çıktıktan sonra barolar meydanlara indi, 20 tane hukuk fakültesi dekanı bir araya geldi, 
bir açıklama yaptı, dedi ki: "Yargı mensuplarının haksız ithamlardan korunmaları ve kamuoyunun 
yargıya hak ettiği saygıyı göstermesinin sağlanması için hâkim ve savcı adaylarının belirlenmesin
de, sınav sisteminden kaynaklanan soru işaretlerini ortadan kaldırmak zorunludur." diye açıklamada 
bulundular. Hadi baroları yanlı buldunuz, 20 tane hukuk fakültesi dekanı da mı yanlıydı? 

Sayın milletvekilleri, bir ülkenin anayasal düzeninin en temel kurumu yargıdır. Yargının ger
çekten bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir şekilde İşlemesi, demokrasinin, temel hak ve özgürlükle
rin, hukuk devletinin güvencesidir. Adalet hizmetlerinde kalitenin artırılması için alınması gereken 
tedbirlerin en önemlilerinden bîri, belki de en önemlisi, hâkimlik ve savcılık mesleğine aday seçer
ken, kişilik değerleri yüksek, cumhuriyetin ilkelerini benimsemiş, Atatürk devrimlerine sahip çıka
cak kişiler aramamızın yanında, hâkim ve savcılara memur gözüyle bakmayarak onlara yapılan 
ödemelerin aynen mit letveki ilerin de olduğu gibi ödenek olarak nitelenmesi, ödeneklerin batılı mes
lektaşlarıyla aynı seviyelere çekilmesi, yardımcı adli personelin de maaşlarının insanca yaşanacak se
viyeye getirilmesidir. 

- 2 0 5 -



TBMM B: 36 11.12 • 2007 0 : 1 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; beni çok şaşırtan bir noktayı sizlerle paylaşmak istiyo
rum: Alelacele Meclise getirip geçirdiğiniz Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun görüşüldüğü gün, bir 
saygıdeğer milletvekili arkadaşımın Sayın Bakana sorduğu bir soru üzerine, Sayın Bakan verdiği ce
vapta: "Şu anda tahliye edilme hakkı olduğu hâlde, almış olduğu cezaya göre dosyası Yargı tayda 
beklemekte olduğu için 327 tane vatandaşımız boşu boşuna cezaevlerinde yatmaya devam ediyor. Bu, 
bent son derece üzüyor." dedi. 

Sayın Bakan, açıklamanızı çok vahim bulduğumu belirtmek isterim. Siz, sorunuzu sorduğunuz 
zaman, bu olayları ortaya koyan, bu bilgileri size veren savcılarınız, kırmızı halı döşemekten vakit 
bulup bunları zamanında zattalinize arz etselerdi, herhalde siz de Bakan olarak buna bir çözüm ge
tirirdiniz. 

Şimdi, tabii, dilim elvermiyor, sizin bir savcı, hâkim hakkında soruşturma açmanız, benim bu 
yargıya duyduğum saygının gereği olmaması gerekir ama, bu görevini ihmal eden savcılarla ilgili her
hangi bir işlem yaptınız mı? Size zamanında bu bilgiyi vermeyerek, 327 tane insanın durup durur
ken hapishanelerde çürümesine neden olan insanlarla ilgili soruşturma açtınız mı? Ve siz, bunu ihmal 
eden insanların, Türkiye'yi, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde milyonlarca dolara mahkûm etti
receklerini de düşündünüz mü? 

AHMET YENt (Samsun) - Niye karışsın? 
ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Kim karışacak? Ben mi karışacağım? 

AHMET YENİ (Samsun) - Hem karışsın diyorsun hem karışmasın diyorsun. 
ŞAHİN MENGÜ (Devamla) - Sayın Bakan, çok vahim bu açıklamanız. 
Değerli milletvekilleri, 2008 yılı bütçesinde Danıştaya ayrılan rakam, 2007 bütçesinden 4 milyon 

yeni Türk lirası artırılarak, 36 milyon yeni Türk lirasından 40 milyon yeni Türk lirasına çıkan İmiş. 

Ayrılan bu bütçeyle, bu yıl içerisinde de tahsis edilen arsa üzerine yeni bir Danıştay hizmet bi
nasının inşaatının başlamayacağım, Danış tay in yine kötü koşullarda çalışmaya devam edeceğini gös
termektedir. 

Ancak, bu beni çok şaşırtmadı, bunu çok normal karşılıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisinin 
Danıştaya bakış açısı, Danıştaya yapılan menfur saldırı sonrasında Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
Danıştay Başkan ve Başsavcılarının yaptığı ortak açıklamada "Laik, demokratik devlet düzenini ko
ruma göreviyle yükümlü olanlara bu görevlerini tekrar hatırlatır, bu yolda verilen yargı kararlarına 
karşı kimi siyasilerin sorumsuzca beyan, kışkırtma ve tutumlarının ağırlıklı etkisi olduğu gerçeğini 
de kamuoyunun takdirine sunanz." denilerek ortaya konulmuştur. Sizden bu konuda daha farklı bir 
davranış da beklemiyorduk. 

Ceza infaz kurumlarında, bizatihi kendisi bir insan haklan ihlali olan koğuş sisteminden oda 
sistemine dönülmüş -bu bir iyi atılımdır- ancak, Orta Anadolu'da, orta bölgelerdeki birçok yerlerde 
hâlâ daha korumasız ve koğuş sisteminin devam ettiği bir suç alt kültürünün oluştuğu cezaevleri de
vam etmekte. Bölgesel, korumalı, insanca yaşanan, bir hükümlünün insanca yaşayabileceği ve yatıp 
kalkabileceği yeni bölgesel cezaevlerinin kurulması gerektiğine inanıyoruz. Artık, cezaevlerinin dış 
korumasının da ceza ve infaz kurumlarınca yapılmasının sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu işi 
jandarmadan alıp düpedüz aynen cezaevlerinin içinde olduğu gibi, dışında da ceza infaz memurları ta
rafından yapılması artık geç kalmadan sağlanmalıdır. Ancak, bütçeden yargıya ayrılan yüzde I 'lik 
paylarla bunlann gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Sadece personel giderlerini karşılayacak kadar 
pay verilerek yargı reformu yapılmasını beklemek, yargının sorunlarım çözmek sadece hayalcilik olur. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, 2008 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diler, yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Mengü. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ikinci söz, Mersin Milletvekili Sayın İsa Gök'e ait. 

Buyurun Sayın Gök. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz dokuz dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA İSA GÖK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Mec

lisi saygıyla selamlıyorum. 
Benim konum Yargıtay Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı. Sihirli bir cümle 

vardır, o da: "Yargı bağımsızlığı esastır." Bu bağımsızlığın da idari ve malî boyutu vardır. Mali bo
yutunda bütçe payı ve harcama yetkisi son derece önemlidir. Bütçe payı, Yargıtay Başkanlığına, Ana
yasa Mahkemesine, Danıştaya da baktığınız zaman arkadaşlar, on binde 1. Adalet Akademisi 
Başkanlığı tam bir fecaat zaten. 2003'te kuruluyor, 2006*ya kadar Adalet Bakanlığı ve iş yurtların
dan gelen paralarla idare ediliyor. 2006Ma Akademi Başkanının, Sayın Hanımefendi'nin önemli ça
balarıyla -ki, basma yansımıştı bunlar, hepimiz okumuşuzdur- bütçeden pay almayı başarabiliyorlar. 
Bu kadar kısıtlılık. Ama, diğer tarafa bakıyoruz: Yargının bu iki önemli kuruluşuna karşı var olan kı
sıtlılık Cumhurbaşkanlığı bütçesinde günümüzde yaşanmıyor, yüzde 50 artış neredeyse. Danıştay 
Başkanlığı bütçesinde dört yılda, beş yılda, AKP döneminde 4 misli bir artış var. Enteresan, hakika
ten enteresan. Mersin'de öğretmen, doktor açığımız var; 200'ü aşkın din görevlisi tayini yapılıyor. 
2O07'de yine yapıldı. Ama, adliyemizde, ceza ve infaz kurumlarımızda, Yargıtay Başkanlığının per
sonel ihtiyacı karşılanamıyor, Adalet Akademisinin personel ihtiyacı karşılanamıyor. Biliyor musu
nuz, Adalet Akademisi Başkanlığının bir otobüsü var -onu vallahi başarmışlar- ve bu otobüsü 
kullanacak E sınıfı ehliyetli bir kadro]an yok, şoförleri yok. Düşünmek lazım bunları. Ama eğer, 
bence bir din görevlisi ihtiyacı varsa herhalde anında tayin yapılabilir. Çok enteresan bir şey. Yargı
ya bakış çok Önemli bu noktada. 

İşte, arkadaşlar, adliyelerimize bakın. 2 savcıya 1 kâtip düşüyor. Yargıtay Başkanlığının perso
nel ihtiyacı var. Akademinin var. Her kurumun var. Ama bunlar bir türlü giderilemiyor, giderilemi
yor. Adalet personeli fazla mesaîlerini alamıyorlar. Ceza infaz kurumları, bakın, 1.100 küsur kişinin 
kaldığı cezaevinde gece nöbetini 25 civarı ceza infaz memurumuz tutuyor. Onlar yönünden bir in
san haklan ihlali, 450 kişilik cezaevine 1.100 kişiyi koymak bir insan hakları ihlali; hangi birine ba
kacaksınız. Ama, hepsinin çözümü bütçedeki mantıktan geçiyor. Çok enteresan. Bu noktada iş yurtlan 
gelirinin yalnızca Bakanlığa verilmesi uygulaması yanlış. Yargıtay Başkanlığına, diğer yüksek mah
kemelere, Adalet Akademisine iş yurtlarından doğrudan para aktarılmalı. Mantık olarak "Nasıl olsa 
Bakanlığa geliyor. Bakanlıktan istendiğinde biz giderleri karşılıyoruz" mantığı çok yanlıştır. Bu du
rumda, hâkimleri ve savcıları ihtiyacın giderilmesi için Bakanlık kapısına ricaya gönderiyorsunuz. 
Bu, yargıya karşı saygısızlıktır. Yargı böyle bir uygulamayı hazmedemiyor; hazmetmeme!i zaten, 
doğrusu da budur. 

Siyasi iktidar, arkadaşlar, ne yazık ki, ne yazık kî, yargı mensuplarının protokol sorununu dahi 
gideremedi, gidermediler. Yargı tayın, Danıştayın, Anayasa Mahkemesi üyelerinin protokol sorunu 
var. Baro başkanlarının var. Avukatlık Kanunu'nda hüküm var, hâlâ yerimizde duramıyoruz. Dura
mıyoruz. Aynı şekilde, ek 1 listesi var İçişleri Bakanlığının, Ek I liste. Bu ek 1 listeye göre, arka
daşlar-tam bir fecaat ek 1 liste zaten- bizim Mersin'deki hâkim ve savcılarımız, hâkimlerimiz 25'İnci, 
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30'uncu sırada, Ankara protokolü de aynı şekilde. Bu, yargıya karşı saygının bir dışa vurumudur. 
Bunların düzeltilmesi lazım. Ama hâla bir düzeltilme yok. Yargı bağımsızlığı, mali yönden yargıyı 
idareye, Hükümete, Adalet Bakanına rica etmek zorunda bırakmamak ile olur. Bu uygulamaya son 
verilmesi lazım, ama ne yazık ki daha da katmerleşiyor. Hâlâ Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulumu
zun bir sekretaryası, Özel kullanabileceği parası, ekibi, ekipmanı yok, hâlâ Adalet Bakanlığı bünye
sinde çalışıyor. 

Ha, diyeceksiniz ki: "Siyasi baskı yok," Peki, siyasi baskı yok da Hâkimler Savcılar Yüksek 
Kurulunun Yargıtay üyesi üyeliği seçimi konusunda Adalet Bakanının baskısı, Müsteşarı Sayın Fah
ri Kasırga'yi toplantıya göndermemesi, toplantıyı yaptırmama kavgası ne İdi? 

YARSAV, hâkim ve savcıların bağımsız, özgür, kendi kuruluşlarını kapatmak için bir kanun ge
tirmeye çalışıp, komisyondan geçirip, "Türkiye Hâkimler Savcılar Birliği" diye idari, mali yönden 
Bakana bağlanan bir meslek teşekkülüne, Bakanın amir yapıldığı bir yapılanmaya sokulmasına ne de
meli, madem siyasi baskı yok? Hâkimler Savcılar Kanunu değiştirildi, 7 mülakat üyesinden 5 tane
si Bakanlık bürokratı. Ha, bürokratlar böyle bitmiyor arkadaşlar, anlatayım; Adalet Akademisi Genel 
Kurulunda da yine, 8 tane Bakanlık bürokratımız var. Bürokrat hastalığımızdan kurtulamtyoruz. Bu
nu direkt iktidara söylüyorum. Bürokrat hastalığından kurtulmak zorundasınız. 

Adalet Komisyonu Üyesi, AKP Gaziantep Milletvekili Mahmut Durdu, Akademi Kanunu ko
nuşulurken çok harika bîr konuşma yapmış. Ne demiş biliyor musunuz arkadaşlar? CHP'li üyeler 
Akademinin özerkliğini konuşurlarken -ilk gelen tasarıda hepsi bürokrat, Adalet Bakanlığı bürokra
tı- Sayın Mahmut Durdu demiş ki: "Bakın, bu ülkede bir parti 22'den yüzde l'e indi; bir parti sıfır
dan 35'e çıktı. Yarın kimin geleceği, kimin gelmeyeceği belli olmaz." Çok güzel. "O yüzden, özerklik 
önemlidir. Bizim Bakanlığımızı bürokrata bağlama huyundan vazgeçin. Özerk yapıya kavuştur
makta fayda var." demiş. Onun ve CHP'li üyelerin çalışmasıyla Adalet Komisyonunda bir yapılan
maya gidilmiş, ama yine eksik. İşte, o arkadaşımız, o AKP'li Milletvekilimizin ruhunun yakalamaya 
çalıştığı şeyi -Adalet Komisyonu Başkanı da orada- ben, Komisyon üyelerimizin öncelikle, sonra da 
yüce Meclisin yakalamasını istiyorum. 

Akademide hâkimlerin sicil amiri, arkadaşlar, Bakan; Akademi Başkanının yetkisi yok, zaten 
tüm yetki Yönetim Kurulunda. Bunu düşünmek lazım. Bunu düşünelim. 

Tüm bu siyasi baskı mekanizmaları getirilirken, hep "Avrupa Birliği, böyle isteniyor." deniyor, 
ama gerçek böyle değil. Biz mukayeseli hukuk okuyan İnsanlarız, araştıran insanlarız; baktığımızda 

+> Öyle bir şey yok, asla istenmiyor. Bu uygulamalar, yalnızca, totaliter veya baskıcı veya faşist veya 
üçüncü dünya ülkelerinde olan uygulamalar. Şimdi, benim ülkemin, insan hakları, eksiksiz demok
rasi, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü konularında, bu donelerde hangi grupta yer aldığını ben siz
lere sonıyorum, çünkü ben merak ediyorum. Biz hangi gruptayız? 

Arkadaşlar bakın, Sayın Müsteşarımızın, Fahri Kasırga'mn Samsun ziyaretine Şahin Bey değin
di. Bu bir fecaattir, kırmızı halı bir fecaattir; bu kabul edilemez. Hele hâkimlerin yürütmeyi temsil 
eden bürokratı kapıda karşılaması... Dengir Fırat... Sayın Dengir Fırat'ın bir İngiltere örneği vardı. 
Hâkim-savcı maaşı ve vicdanı konusunda İngiltere örneğini vermişti. İşte, oradaki maaşların yapılış 
şekline, takdirine değinmişti. Ben yine İngiltere'den size örnek vermek istiyorum arkadaşlar: Bili
yorsunuzdur çoğunuz -hukukçular bilirler- İngiltere kraliçesi geldiğinde herkes ayağa kalkar, yal
nızca hâkimler ayağa kalkmaz. Bundan ders almak lazım. Siyasi irade kendi gücünü koyarken, yargı 
bağımsızlığının ne olduğunu, bu örneklerle düşünmesi lazım; son derece önemli. 
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Adalet Akademisi, arkadaşlar, 1985'te kurulmuştu, bir eğitim merkezi olarak kuruldu aslında. 
2002'lere gelindiğinde, Avrupa Birliği heyetlerinin ziyareti sırasında, akademinin hâkim-savcı eği
timinin Bakanlık denetiminde, Bakanlıkça yapılmasının son derece mahzurlu olduğu anlatıldı ve 
Adalet Akademisi çalışması başlatıldı Sayın Eeevit döneminde, merhum Ecevit döneminde. Sayın 
Bakanım çok iyi bilirler bu çalışmaları, 58'inci Hükümette yasa çıktı, o döneme yetişti ve dendi ki: 
"Akademi özerk olmalı, çünkü, yargı bağımsızlığı esastır." Akademi, ama şu geldiğimiz noktada, iş
levsiz kılınmaya çalışılacak. Nasıl "cak'7 Anlatayım. Bakın, hâkim, savcı eğitimleri, her ne hikmet
se, yuıt dışından alınan fonlarla, mütemadiyen Bakanlık tarafından yapılmaya başlandı, çok 
enteresandır, bunun kanunu var, akademi bu konuda görevlidir. Ama akademi kadrolarında daimî 
kadro yasağı var sanki. Daimî kadro alınması Anayasa gereği... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

. BAŞKAN - Sayın Gök, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
ÎSA GÖK (Devamla) - Daimî eğitici kadrosu yok, dersler boş geçiyor ve hâkim, savcı eğitimi

ni Bakanlık yapıyor. Arkadaşlar, yargı bağımsızlığı ciddi bir İştir. Hâkimi, savcıyı kendi özerk kuru
luşunda eğittirirsiniz, Bakanlığa değil. Hatalar gidiyor, ama "siyasi baskı yok" diyeceğiz. Hangi yüzle 
diyeceğiz? Arkadaşlar, olay gitgide büyüyor ve Türkiye'de pazar günü Barolar Birliğinin ve barola
rın öncülüğünde, "hukuka saygı, yargıya sahip çıkın" mitingi yapıldı. 

AHMET YENt (Samsun) - Tuncay Özkan önderliğinde değil mi? 

İSA GÖK (Devamla) - Hâkimler, savcılar, avukatlar, cumhuriyet sevdalıları bîr mitingde buluş
tu. Bu ulusal bir duruştur, bu bir karşı çıkıştır, yargının karşı çıkışıdır Lütfen, gereken ders alınma
lı, satır araları okunmalı, hukukçu üyelere özellikle söylüyorum, yüreğimize bakarak 
hukukçuluğumuzu masaya, herkesin gözleri önüne sermek zamanı gelmiştir. Lütfen satır aralan okun
sun, gerekli ders alınsın. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Gök, 

Birleşime saat 14.00'e kadar ara veriyorum. 
Kapanma Saati; 13,01 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.15 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 
* 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36'ıncı Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap 
Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şimdi, on ikinci turda yer alan bütçeler üzerinde söz sırası. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 

Artvin Milletvekili Sayın Metin Arifağaoğlu'na ait. 
Buyurun Sayın Arifağaoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz sekiz dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA METİN ARÎFAĞAOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Ulaştırma Bakanlığının 2008 yılı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi ve Türk ulusunu saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizde sağlıklı ana ulaşım projesine ihtiyaç bulunmaktadır. Biliyorsunuz, bu projenin dört 
ayağı vardır. Bunlar: Kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yoludur. Bunlar arasında denge ol
malı, birbirleriyle yanşan değil birbirlerini tamamlayan unsurlar olmalıdır. Bu projeye siyaset gir
memeli, mühendislik bilgisi ve birikimi girmelidir. Proje İçin dikkat edilecek önemli başlıkları şu 
şekilde sıralayabilirim: En az yatırım gerektirmeli, dışa en az bağımlı olmalı, en az enerjiyle çalış
malı, güvenli ve çevre dostu olmalı, hızlı ve konforlu bir erişim sağlamalıdır. 

Bugüne kadar hükümetlere göre değişen siyasetler uygulanmıştır. Demir yolu ve deniz yolu 
kendi kaderine terk edilmiştir. Deniz yollarında oluşan boşluğu doldurmak için gemicikler devreye 
sokulmuştur! ,., /t 

Karayolları Genel Müdürlüğü 2008 yılı bütçesinin 2007 yılına göre küçüldüğünü görüyoruz. 
Bu bütçeyle, yıllardır devam eden ve ödenek sıkıntısı çeken yolların bitirilmesi mümkün değildir, 
mutlaka ek bir kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır. Bakınız, beş yıl Önce AK Parti İktidarı, 15,000 kilo
metre bölünmüş yol yapmayı vaat etti. 5003 sayılı Yasa'yla, özelleştirmeden gelecek kaynakla, 2008 
yılı sonuna kadar 15.000 kilometre yol yapımını kendilerine hedef olarak kabul ettiler. 2003 yılından 
günümüze kadar yapılan bölünmüş yol miktarı 7.437 kilometredir. 2008 yılında bütçedeki hedefiniz 
olan 1.500 kilometre bölünmüş yol yapacağınızı kabul edersek, bu rakama ulaşacağınızı düşünürsek, 
AK Parti Hükümeti olarak, 2008 yılı sonunda bölünmüş yolda ulaşacağınız rakam 8.937 kilometredir. 

Bölünmüş yollar tekniğine uygun yapılmadı. Bozuldu, tekrar yapıldı; bozuldu, tekrar yapıldı. 
Böylece, duble yollarda duble başarısızlıklar ortaya çıktı. Beş yıl içinde hedeflediğiniz programın 
ancak yüzde 59'una ulaşabileceksiniz. 

Bakım ve onarım çalışmalarına kısaca değinecek olursam: Ankara'dan Kırıkkale'ye doğru ha
reket edelim, Elmadağ'dan sonra İrmak kasabasına kadar olan yola bakalım. Bu bölümde asfalt bit
miş, parçalanmış, dağılmış. Bunları gören yok, yapan da yok. Ankara-Kırıkkale arası böyle olursa, 
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Ardahan, Van, Kars, Artvin, Hakkâri nasıl olur, tahmin etmek zor değildir. Her ne zaman yağış olursa 
Elmadağ inişinde mutlaka kaza oluyor. Genellikle aynı kurplarda kaza sayısı çoğalıyor. Yağışın ge
tirdiği kayganlık ters deverle birleşiyor ve her geçen gün kaza sayısı artıyor. Ters deverlerin mutlaka 
düzeltilmesi gerekmektedir. 

Karayolları olarak bakım ve onarım hizmetlerinde bugün İçin gereken kaynak sağlanamaz ise, 
ileriki yıllarda bunun çok daha pahalıya mal olacak yatırımları zorunlu kılacağı göz ardı edilmekte
dir. Bakım ve onarım için gereken özen gösterilmemektedir. 

16 Eylül 2007 Pazar gecesi şiddetli sağanaktan dolayı Hopa-Borçka yolunun büyük bir kısmında 
sanat yapıları göçmüştür, yol da bir müddet trafiğe kapanmıştır. Hâlen daha burada onarım çalışma
ları başlamamıştır Hopa'nın Borçka çıkışında bulunan 7 kilometrelik bölümde sathi kaplama iyi ne
tice vermemiştir. Bu 7 kilometrelik kısma bitümlü sıcak karışım olarak çözüm bulunmasını doğru 
buluyor, Artvin'e kadar devam ettirilmesinin doğru bir tercih olacağını özellikle belirtmek İstiyo
rum. Hopa-Borçka yolu Cankurtaran Tüneli için birçok siyasetçi söz vermiştir; iktidardan bu konuda 
bir ilerleme kaydedilmemiştir. 

Eski nahiye merkezleri, bilindiği gibi, kara yollan ağındadır. Kara yolları ağında bulunması ne
deniyle diğer kuruluşlarca bakım ve onarım yapılamamaktadır. Netice olarak, bu bölgede yaşayan va
tandaşlar mağdur olmaktadırlar, Şavşat'ın VelikÖy'ü, Yusufeli'nin Sarıgöl'ü, Merkez ilçenin 
Ortaköy'ü bunlara birer örnektir, bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Karayolları kendi ağında bulunan köylere ulaşamıyor. Sathi kaplama imalatını üç yıl da, beş yıl 
da olsa yenileyemiyor. KÖYDEŞ veya Özel idare kendi sorumluluğunda olmadığı için ilgilenmiyor. 
Bu durumdaki köylerimizi mutlaka kurtarmalıyız. Ne yapılmalıdır? Ya Karayollarının ihtiyacı olan 
ödenekler bulunmalıdır ya da bu köyler Karayolları ağından çıkarılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde mevcut demir yollarının 10 bin kilometre oldu
ğunu ve çok yetersiz kaldığını biliyoruz. Yıllardır raylı sistemin tercih edilmemesi fazla yakıt tüke
timi, çevre kirliliği ve trafik sıkışıklığı problemlerini artırmıştır. AK Partinin iktidara geldiği 2003 yılı 
başından itibaren yılda ortalama 500 kilometre demir yolu yapılması teknik bir zorunluluk iken, sa
dece 100 kilometre yol yen ilenebilin iştir, 

Ankara-İstanbul yoluna kısaca değinecek olursak: Ankara-Sİncan-Beypazan-Arifiye hattı, bil
diğiniz gibi, İstanbul demir yolunu 160 kilometre kısaltıyordu. Bugüne kadar bu yola 380 milyon 
dolar harcama yapılmıştır ancak bu projeden vazgeçilmiştir. Arkasından bitiyorsunuz hızlandırılmış 
tren gündeme gelmiştir. Mevcut hattın rehabilite edilmesiyle 140 kilometre/saat hıza ulaşacak şe
kilde bir hızlandırılmış tren projesi gündeme getirilmiş, böylece literatüre bir "hızlandırılmış tren 
projesi" kelimesi ilave olmuştur. Neticesini biliyorsunuz. Pamuk ova kazasında 41 vatandaşımızın 
hayatını kaybettiğini üzülerek görmüş olduk. 

Hızlı tren için şunları söyleyebilirim: Bakanlar Kurulu, 5/5/2005 tarihinde daha önce tespit edi
len 200 kilometre/saati yeterli bulmamış, 250 kilometre/saat hıza yükseltilme karan almış, böylece 
öngörülen maliyet 1,4 milyardan 2,5 milyar euroya yükselmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız Sayın Arifağaoğlu. 
METtN ARİFAĞAOĞLU (Devamla) - 8 Haziran 2003 tarihinde yapılan temel atma töreninde 

5 Aralık 2005 tarihinde bilet satmaya başlanacağı Sayın Başbakan tarafından belirtilmiştir. Bugün 
11 Aralık 2007, Eskişehir demir yolu hâlen daha trafiğe açılmamıştır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şair "Artvin gökte midir, yerde midir, belit değil." diyor. 
Gerçekten Artvin'in toprakları, dağları, göğe komşudur. Ancak, Artvin, göklerdeki ulaşımı iline ta
şı yamamı ştır, havaalanına sahip olamamıştır. Artvinlilerin beklentisi Batum Havaalanı'dır. Dünyada 
çok az örneği vardır. Türkiye'de ilk defa uygulanacak bir projedir. Komşu ülkenin havaalanından iç 
hat seferi gibi uçuş imkânı sağlanacaktır. Batum Havaalanı, Sarp Sınır Kapımızdan 8 kilometre İçer
dedir. Bu nedenle, Artvin ve Rize'nin doğu İlçelerinin hava yolu ulaşımı çözülecektir, ayrıca Doğu 
Karadeniz turizmine büyük bir canlılık getirecektir. 

2008 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, hepinizi en içten saygılarla tekrar selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Arifağaoğlu. t 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Bayram Ali Meral. 
Buyurunuz Sayın Meral. (CHP sıralarından alkışlar) ' 
Süreniz sekiz dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALİ MERAL (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde söz almış bu
lunmaktayım. Yüce Genel Kumlu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığına Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryol
ları Genel Müdürlüğü, Denizcilik Müsteşarlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Telekom Genel 
Müdürlüğü gibi çok önemli müesseseler bağlanmıştır. 

Ben, 1965 yılında Karayollarında işe başlayan eski, muvakkat bir işçiydim değerli arkadaşlarım. 
Karayolları demek, bugüne kadar Türkiye'ye büyük hizmetler götüren bir kuruluş demektir değerli 
arkadaşlarım. Ne yazık ki, bugün, Karayolları, yokluğun, yoksulluğun İçerisinde kıvranmaktadır. 
Dozeri olmayan, greyderi olmayan, konkasörü olmayan, yükleyicisi olmayan, çekicisi olmayan, si
lindiri olmayan bir Karayolları olur mu? Bugün, işte, Karayolları, böyle bir Karayolları d ir. Sayın 
Milletvekilim, Artvin'e nasıl yol götüreceksin bu Karayollarıyla? 

Değerli arkadaşlarım, Karayolları, elbette ki, göz ardı edilmemesi gerekir. Bakınız, Karayolları 
daha önce Bayındırlık Bakanlığına bağlı bir kuruluştu, şimdi, işi bittikten sonra Ulaştırma Bakanlığına 
devrettiler. Yalnız, değerli arkadaşlarım, sata sata bitiremeditıiz. O baba baba sattınız, şimdi, Karayol
larının geçiş büfelerine geldi. Bunun ne sorunu var? Şimdi onları satışa çıkarıyorsunuz. Matbaa gibi para 
basıyor bu büfeler değerli arkadaşlarım. Bir düşünün değerli arkadaşlarım. Yapmayınız bunlan! 

Dîğer bir konu, Devlet Demiryolları. Şapka giydiniz, Eskişehir'e yoİ yapünız, yüzlerce insanın 
ölümüne sebep oldunuz. Bir eskiye bakın değerli arkadaşlarım, şu Elmadağ'daki tünellere bakınız. 
Cumhuriyet hükümetleri kazma ile kürekle o tünelleri yapmış. Siz, bu kadar teknoloji var, Eskişehir'e 
bir yol yaptınız, yüzlerce vatandaşın ölümüne sebep oldunuz. 

Sayın Bakanım, bir konuyu da bilginize sunmak istiyorum. İsparta'da bir uçak düştü, hepimizi 
yaraladı, üzüldük. Allah rahmet etsin, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yalnız, görebildiğim kadarıyla 
kara kurunun boş olduğu söyleniliyor. Bu konuda bilgilerinizi bekliyoruz Sayın Bakanım. 

Değerli arkadaşlarım, önemli bir konu da bu tersanelerin durumudur. Ölümlerin üzerine partim 
bize görev verdi, ben de o komisyonda bulundum. Kimseyi aşırı derecede eleştirmek istemiyorum. 
Bu ülkede bir iş yeri kuran, devletine vergisini veren, işçinin hakkını veren her iş verene saygım var
dır. Ama değerli arkadaşlarım, bir görmeniz lazım, oralara bir gitmeniz lazım, yürekler acısı. Bunlar 
da bizim vatandaşlarımız, 
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Çok kıymetli arkadaşlarım, bakınız, Karayollarına tekrar dönmek istiyorum. Biraz önce konuş
macılar Karadeniz sahil yolundan bahsettiler. Bunlar nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Karayolları
nın yetişmiş teknik elemanları vardır, oturur, yetişmiş projecilerİ var, oturur; İnşaatların yol yapım 
kontrolünü ihaleye verirler, yol projesini de ihaleye verirler, ondan sonra sahît yolunun bozuk oldu
ğunu söyleriz veya paranın denize gömüldüğünü söyleriz. 

Diğer bir konu, Telekom'un durumu. Baba baba sattınız! 6 milyon dolara sattınız değerli arka
daşlarım, 2006 yılı kân 3 milyar 473 milyon YTL. 2007 yılı kân 412 milyar TL değerli arkadaşla
rım, Yani, iki buçuk yıllık kârı, Telokum'u sattığınız paraya denk geliyor. Bu da yetmedi, iş veren, 
alıcı öyle bir cesaret aldı kî sizden değerli arkadaşlarım, bu kâr eden müessesede işçinin hakkını ver
medi, kırk beş güne yakın, işçiyi greve götürdü, öbür taraftan yine cüzdanını doldurdu. Bunları yap
tınız ve yapıyorsunuz. Bu ülkede bir çivi çakmadan, bîr iş yapmadan cumhuriyet hükümetlerinin 
yaptıklannı satmayla övünüyorsunuz, bunları satmayla övünüyorsunuz. Bir fabrika kurduğunuzu 
söyleyin. Efendim, dış kaynak geliyor. Nereden geliyor dış kaynak? Nereye yatıyor dış kaynak? Ban
kalar alıyor, kâr eden müesseseler alıyor, ondan sonra da, efendim, bu kadar dış kaynak geldi, yatı
rım yaptı diye burada söylüyorsunuz. Bırakınız Anadolu'nun güney kısmını; Yozgat'ta, Sivas'ta dış 
kaynaklı bîr yatırım gösterebilir misiniz bana? Bîr fabrikanın kurulduğunu gösterebilir misiniz bana? 
Satın... Satın beyler, satın. Satın ama... 

NURETTİN AKMAN (Çankırı) - Çağ atlıyoruz, çağ... 

BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Saün beyler, satın, satın.., Ben satmıyorum, siz satıyorsunuz. 
Burada, işte Telekom'u sattınız, TÜPRAŞ'ı sattınız, neler satmadınız ki! Hem de ne fiyatına sattınız! 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, insan yaptığıyla övünür, siz sattığınızla övünüyorsunuz; aradaki 
fark bu, işin ince tarafı bu. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Demiryollarına ağırlık verilmesi gerekir Sayın Bakanım. Bugüne 
kadar belli güçler, belli kesimler kara yollarına ağırlık verdirmiştir-Bunun nedeni vardır; tüketimi 
daha fazladır, birilerinin zengin edilmesi daha kolaydır- Devlet Demiryolları ihmal edilmiştir. Kara 
yollan ihmal edilsin demiyorum o da yapılsın ama Devlet Demiryollarına da ağırlık verilsin. Onun 
yolu kesilmiştir, yatırımı durdurulmuştur, gözden uzak tutulmuştur. Sayın Başbakan şapka giymiş
tir, kaza olmuştur, Devlet Demiryolları daha da unutulmuştur. Bu müesseseyi bir daha canlandırmak 
gerekir muhterem arkadaşlarım. 

Bu güzel Türkiye'de, güzel ülkemizde bir çivi çakın, sizi alkışlayalım; bir işsize iş bulun, sizi 
alkışlayalım; yolsuzluk yapanlann yakasına yapışın, sizi alkışlayalım. Ne yazık ki değerli arkadaş
larım, bunların hep tersini yaptınız. Ama nedense, nedense, vatandaşıma, halkıma üzülüyorum. Çok 
ucuza oyunu sattı, ona üzülüyorum; çok ucuza... Ondan sonra soran bakınız şu Türkiye'de AK Par
tiye oy veren bir tane Allah'ın kulunu bulamazsınız. Bu nereden çıktı, buna da aklım ermiyor ya! Bir 
tane Allah'ın kutuna sorsan size oy vermemiş ama burada oturuyorsunuz -bunda da bir hikmet var-
burada oturuyorsunuz. Kime sorsan: Oyunu verdin mi? Hayır. Ama ben biliyorum değerli arkadaş
larım, biliyorum. Devletin imkânlarını, belediyelerden gelen imkânlarınızı, işsiz bıraktığınız, yoksul 
bıraktığınız insanlara çok cüzi katkıda bulundunuz ve onları bir kez daha aldattınız, aldattınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayın Sayın Meral. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ama yazık ki bu Türk halkı, Anadolu'nun saf insanı sizin 

bu vaatlerinize kandı. 
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ASIM AYKAN (Trabzon) - Geçen sefer de böyle konuşmuştunuz. Halkı kimse aldatmadı. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ülke çok ciddi sıkıntılara doğru gi

diyor; dikkatinizi çekerim, çok ciddi sıkıntılara doğru gidiyor. Bazı bakanlar icraatlannda akıUannı 
başlarına toplasınlar, yanlış yapmasınlar. Bu ülkenin kargaşaya değil birliğe ihtiyacı var. Bu ülkenin 
huzura ihtiyacı var. Yine, sayın bakanlarımız icraatlarında akıllarını başına toplasın, aynm yapma
sın, insanları birleştirsin, bütünleştitsin. Aksi takdirde, sıkıntılar üzerine sıkıntı eklersek bunun za
rarını hep birlikte görürüz. Buna müsaade etmeyin, muhalefeti dinleyin, haklılıklarında yanında olun 
değerli arkadaşlarım. Parlamenter sistemin en önemli gereklerinden birisi budur, ama çoğunluğum 
var, elimi kaldırıyorum, yapıyorum... Yapıyorsunuz, ama değerli arkadaşlarım, şimdi Cumhurbaş
kanlığından da dönmüyor, Anayasaldan da belki dönmeyebilir, ama bir gün bir yerden döner, zarar 
görürsünüz, ona müsaade etmeyin. 

Saygılar sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Meral. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Faruk Bal. 

Buyurunuz Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on üç dakika. 
MHP GRUBU ADINA FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet 

Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, cezaevleri, iş yurtları, Adalet Akademisi bütçeleri hakkında Milliyetçi 
Hareket Partisinin görüşlerini yüce heyete sunmak üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Bu vesileyle, adalete hizmeti büyük bir şeref ve haysiyetli bir hayat tarzı olarak benimsemiş 
yüksek yargımızın sayın başkanlarını, üyelerini, hâkimlerimizi, savcılarımızı, Adalet Bakanlığının de
ğerli üst düzey yöneticilerini ve çalışanlarını, yazı işleri müdürlerimizi, zabıt kâtiplerimizi, müba
şirlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, adaletin kestiği parmak acır mı? "Adaletin kestiği parmak acımaz," denilse 
de adaletin kestiği parmak, eğer neşter yerine baltayla kesiliyorsa, acır. Adaletin kestiği parmak, eğer 
kirli bir ortamda kesiliyorsa, o yara sonunda kangrene dönüşür, parmak acıdığı gibi vücut da hayati 
bir tehlikeye girebilir. 

Ülkemizde adaletin kestiği parmağın acımaması için, cumhuriyet tarihi boyunca ciddi çalışma
lar yapılmıştır, bundan sonra da yapılması beklenmektedir. Ancak, yeterli midir? 

Değerli arkadaşlarım, 1984 yılına kadar inerek Adalet Bakanlığı ve ilgili kuruluşların bütçeleri 
hakkındaki Meclis görüşmelerini inceledim. 1984 yılında, bu konularla ilgili olmak üzere, Adalet 
Bakam Sayın Oltan Sungurlu, Yargıtaydaki dosya sayısının 200'e kadar ulaşabildiğini büyük bîr en
dişe ve kaygıyla İfade ediyor ve 1984 yılından 2007 yılına, yirmi üç yıl geçmiş olmasına rağmen, bu 
sayıda bir azalma olmadığı gibi bu sayının 2,5 kat arttığını görüyoruz. O tarihte hâkim ve savcıların 
mali ve içtimai durumlarıyla ilgili sorunlar ciddi bir mesele olarak yargı bütçesinin gündeminde. 
Yirmi üç yıl geçmiş, aynı şey devam etmektedir. O tarihte yargının araç gereç ihtiyacı söz konu
suydu, mahkemeler daktilo bulamıyordu, keşifleri yapabilecek taksi parası bulunamıyordu. Kâğıt ve 
kırtasiye ihtiyacını, hâkimler, ilgili kuruluşlardan, yakın kuruluşlardan temin etmeye çalışıyordu. 
Bugün, o ihtiyaçlar, teknoloji değişikliği nedeniyle o derecede olmamakla birlikte, yargı, çok ciddi 
bir teknolojik dönüşüme ihtiyaç duyar hâle gelmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, iş yoğunluğu çok ciddi bir sorundur. Hâkimlerin, dar ve oksijensiz oda
larda gösterdikleri adalete hizmet çabası yetmemekte, zaman onlara kifayet etmemekte, hâkimler, 
dosyalarını çantalarla, hatta çuvallarla evlerine taşımakta ve çoluk çocuklarına ayıracakları zamanı 
adalete hizmet olarak sarf etmekteydi, şimdi de durum değişmemiştir. Bugün yine hâkimler sırtlarında 
çantayla akşam dosyalarını evlerine götürmektedirler. 

Demek ki, adaletin temel sorunlarında-bunlara birkaç tane daha ilave edilebilir- ciddi bir şekilde 
iyileşme görülmemiştir. 

Diğer taraftan, cezaevleri, her yıl artarak tutuklu ve hükümlüleri barındıran kuruluşlar olarak 
karşımızdadır. Cezaevlerinin içinde bulunduğu durum, elbette ki, 21'inci yüzyıla giren Türkiye şart
ları İçerisinde belirli iyileşmelere muhatap olmakta, belirli iyileşmeler olmakta, ancak, cezaevine in
sanların girme şartlarını ortadan kaldıracak herhangi bir düzenlemeyi görmemekteyiz; yani, suç ve 
uyuşmazlık ortamını izale edecek, suç ve uyuşmazlık ortamı yaratan sebeplerle mücadele edecek 
herhangi bir çalışmayı görememekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 392 cezaevimiz bulunduğuna göre, 87 bin civarında tutuklu ve mahkûm 
bulunduğuna göre, iş yurtları, bunların içerisinde sanıyorum 186 cezaevimizde ve 10 bin civarındaki 
bir tutuklu ve hükümlüye hitap edebilir durumdadır. Dolayısıyla, tutuklu ve hükümlü oranını dikkate 
aldığımızda, iş yurtlarının, hem kapasitesinin artırılması gerekmektedir daha fazla tutuklu ve hü
kümlüye hizmet edebilmesi açısından hem de diğer cezaevlerine teşmil edilmesi ve bu suretle, mah
kûmların topluma kazandı nlabi İm esi için, cezaevine giren insanlarımızın iş, meslek edinebilmeleri 
için, eğiti lebi İme leri için önemli bir unsur olan iş yurtlarının burada görevini, fonksiyonunu müte
kâmil bir şekilde yapabilecek hâle getirmek lazım, 

Tabii ki iş yurtlarında yapılacak olan bu çalışmaları sadece mahkûmların eğitimi, onların hayata 
dondürülmesine yönelik rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde değerlendirmemek lazım; iş yurtları 
bugün, çok ciddi bir şekilde Adalet Bakanlığına kaynak sağlayan bir kuruluştur. Burada iki önemli 
husus dikkati çekmektedir, bunlardan bir tanesi, emeğiyle bu üretime katkıda bulunan mahkûmların 
aldıkları ücretlerdir ki, bu ücretlerin, onları daha fazla iş üretmeye özendirir hâle gelmesi lazım. Yani, 
ücretlerinin makul bir düzeyde yükseltilmesi gerekmektedir. Aksi hâl, iş yurtlarına, faaliyetlerine ka
tılmama şeklinde bir psikolojik durum yaratılıyor ki, bu, iş yurtlarının amacına uygun değil. 

Diğer husus, iş yun!arının elde etmiş olduğu kaynağın Adalet Bakanlığınca sarfı konusudur. Bu
rada da tabii, Adalet Bakanlığının, makul bir ölçüde, bu işleri yaparken, Danış tay in, Yargılayın çok 
ciddi boyuta gelmiş olan sorunlarına genel bütçeden pay ayıramadığı takdirde, kaynak ayıramadığı tak
dirde, iş yurtlarından da bunların ihtiyaçlarım karşılayabilecek bir seviyeye getirmesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu çerçeve içerisinde, Dantştayın hizmet binası, can güvenliğini de teh
like altında bulundurabilecek şekilde merkezî bir yerde bulunmaktadır. Merkezî yerde olması belki 
bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Ancak, Danıştayın içinde bulunduğu şartlar dairesi içerisinde 
ve maruz kaldığı tehditler çerçevesinde can güvenliğinin bertaraf edilmesi lazım, bu riskin ortadan 
kaldırılması lazım ve çalışma ortamının da daha uygun şartlara kavuşturulabilmesi için ya yeni bir 
bina tahsis edilmesi lazım ya da o görevin ifa edilmesi şerefine, haysiyetine uygun bir tarzda yeni bir 
bina yapılması gerekmektedir. 

Öte yandan, Yargıtay in binası tabii ki tarihî bir değer ifade etmektedir. Ancak, içinde bulunduğu 
şartlar itibarıyla Yargıtay binası hizmete yeterli nitelikte olmadığı gibi, eskimiş olan elektrik tesisatı 
da çok ciddi bîr yangın riskini gündemimize getirmektedir. Bu itibarla, bu hayati tehdidin bertaraf 
edilmesi için Yargı tayın elektrik tesisatının bir an Önce yenilenmesi gerekmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, Adalet Akademisi, büyük ümitlerle, büyük hayallerle hayata geçirilmiş, 
yargıya çok ciddi hizmetler sunabilecek Önemli bir kurumdur. Ancak, tahsis edilen bütçeyle bu amacı 
gerçekleştirebilmesi mümkün değildir. Personel ve öğretim görevlisi zafiyeti Adalet Akademisinin 
görevini yapmasına engel teşkil etmektedir. Bu çerçeve içerisinde, emekli yargı mensuplarının bu
rada öğretim üyesi olarak istihdam edilebilmelerine uygun bir düzenleme yapılması lazım. 

Diğer taraftan, Adalet Akademisinin uluslararası ilişkilerle ilgili görevlerini yerine getirebilecek 
bir yasal düzenleme de yapılması gerekmektedir. Türkiye'nin ya da Türk yargısının dünyadaki bi
limsel ve teknolojik gelişmelere açılan bir kapısı olan Adalet Akademisinin bu misyonla donatılması 
lazım. Bir yandan, dünyadaki yargının geçirmiş olduğu bilimsel ve teknolojik değişimi, gelişimi Türk 
yargısına taşıyabilecek, diğer taraftan da Türkiye'nin müzahir olduğu ülkeler ile deneyimlerini pay
laşabilecek bîr yapıya kavuşturulması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, yargının bu sorunları halledilememiştir. Özetleyecek olursak, Anayasa 
emri olan, hâkim ve savcılarla ilgili özlük hakları hakkında bir düzenleme henüz yapılamamıştır. Bu 
dönemde -inşallah- Hükümetin ve Sayın Adalet Bakanının üzerine düşen birinci görev, hâkim ve 
savcılar ile ilgili özlük hakları hakkındaki yasa tasarısını Meclisin gündemine getirmesidir. 

Diğer taraftan, birinci sınıf hâkimler ile daha alt dereceli hâkimler arasında ücretler açısından 
makas açılmıştır. Dolayısıyla, birinci sınıf hâkimler ile daha alt derecedeki hâkimler arasında ücret 
farklılığının giderilmesi, daha alt derecedeki hâkimlere ek imkânların sağlanması gerekmektedir, 

Yazı işleri müdürleri ve bunların yardımcıları arasında da aynı fark bulunmaktadır. Bunun da gi
derilmesi, adaletsizliğin makul bir düzeyde ücret artışıyla giderilmesi gerekmektedir. 

İnfaz koruma memurları, diğer güvenlik güçleri gibi hizmet görmektedirler. Ancak, infaz koruma 
memurlarımız fiili hizmet zammından yararlanamamaktadırlar ve yaptıktan iş itibarıyla tutuklu ve 
mahkûmla birlikte hayatını idame ettiren bu görevlilerimizin beklentisini yerine getirmemiz gerek
mektedir. 

Zabıt kâtiplerimizin, mübaşirlerimizin hâli pürmelaldir. Değerli arkadaşlarım, hâlâ, Ankara'da 
7 İS lira maaşla geçinebilme becerisini gösteren zabıt kâtiplerimiz ve mübaşirlerimiz vardır. Bunla
rın ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. 

$ tşte, adaletin kestiği parmağın acımaması için, adaletin elindeki terazinin kantardan kuyumcu 
hassasiyetine dönüştürülebilmesi için, evrensel değerlere sadık, evrensel değerlerden beslenen, bilim 
ve teknolojiyi ön planda tutan bir çalışma gerekmektedir. Bu çalışmayı Milliyetçi Hareket Partisi 
yapmıştır değerli milletvekilleri ve21'İnci yüzyıl vizyon ve misyonuna uygun millî yargı projesini 
hazırlamıştır. 

Milli yargı projesi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, yargı bağımsızlığı, hâkim teminatı gibi de
lerleri, üniter yapı, millî bütünlük, temel hak ve hürriyetleriyle bütünleşmiş, bütünleştîrmiş, birleş
tirmiş, mezcetmiş bir vaziyette, Türk yargısının temel sorunlarına teknolojik destek ile çare üreten 
bir sistem geliştirmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözünüzü tamamlayınız Sayın Bal. 

FARUK BAL (Devamla) - Bu sistemin Özü, değerli arkadaşlarım, bilgisayar terminolojisinde 
"veri madenciliği" diye bilinen, teknolojinin yargıya aktarılması ve "yapay zekâ" diye bilinen diğer 
teknolojiyle beslenmek suretiyle suç ve uyuşmazlık ortamıyla mücadeleyi öngörmektedir. Bu mü-
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cadeleyi Türkiye başlatmaz ise, yüz değil bin tane cezaevi, yüz değil bin tane adliye, bin değil 10 bin 
tane hâkim alır isek ve bununla mevcut bataklıktan doğacak sinekleri öldürmeye kalkarsak çare üre-
temeyiz. Çare, bataklığı kurutmaktır. İşte, bilimden, teknolojiden yararlanılarak bu bataklığın kuru
tulmasına ilişkin millî yargı projesini, eğer istifade edecek iseler, biz, Türkiye'nin hizmetine sunmaya 
hazırız. Türkiye'yi şu gördüğümüz ilkel taşıma metodundan -bunda taşınanlar yargının dosyalandır, 
insanların haklarıdır- kurtarabilecek bir millî proje olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

FARUK BAL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Lütfen... 

FARUK BAL (Devamla) - .. .Türk milletinin hizmetine sunmak istemekteyiz. 

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bal. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu. 

Buyurun Sayın Tanrıkulu. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz on üç dakika. 

MHP GRUBU ADINA AHMET KENAN TANRIKULU (izmir) - Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Ulaştırma Bakanlığı 2008 yılı bütçesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun gö
rüşlerini ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisi gelişen ekonomilere göre hızlı büyüyen bir ekonomi 
gibi görünse de, 2006-2008 döneminde -en son yayınlanan verilere göre- ülkemizdeki büyüme hızı 
ortalama yüzde 5,5 olarak öngörülürken, diğer yükselen piyasa ekonomilerindeki beklenen büyüme 
hızı yüzde 7,3'tür, 

Bugün görüşmekte olduğumuz 2008 Yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçe Tasarısı da, ne acıdır ki, bü
yüme vadettiği iddia edilen ekonomimizin uzun dönemde büyüme performansını gözeten ve potan
siyel büyüme hızımızı artırmayı amaçlayan bir bütçe görünümünden uzaktır. 2008 yılı bütçesi, bir yıl 
Önceye göre reel gerilemeyi hedefleyen bir yatırım bütçesi olarak tasarlanmıştır. Çünkü, bîr Önceki 
kamu yatırımlarına göre gerilemenin yüzde 3,9 olduğu görülmektedir. 

Geçmiş yıllara oranla kamu yatırımlarının gayri safı millî hasıla içindeki paylarına baktığımız 
zaman, 2008 yılı programını dikkate alırsak, 2003-2008 dönemi için kamu yatırımlarının gayrisafı 
mîllî hasıla içinden aldığı pay neredeyse yarı yarıya düşmüş gözükmektedir. Diğer yandan, geçtiği
miz günlerde Ankara Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve yayımlanan "Yatırım Açığı" adlı raporu 
incelediğimizde. Hükümetin kişi başına yatırımda da sınıfta kaldığı açık bir şekilde görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının bu bağlamda yatırımlarına bir göz atacak olursak, 
2007 yılı Bakanlık bütçesinin yüzde 75'i yatırıma gidiyordu. 2008, yani önümüzdeki yılın rakamla
rına baktığımız zaman bütçenin ancak yüzde 67'si yatırıma ayrılacak. Yine, 2007 yılı yatırımlarına 
baktığımız zaman, ulaştırma sektörü yatırımlarının, sabit fiyatlarla bir önceki yıla göre yüzde 
8,7 oranında azalmış olduğunu da görüyoruz. 2008 program ve bütçe büyüklükleri referans olarak 
kabul edilirse, Devlet Planlama Teşkilatının yıllık program rakamlarında, yatırımlar, sabit fiyatlarla 
yüzde 3,2 azalacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, günümüzde ülkelerin üretim maliyetlerini ve rekabet gücünü doğrudan 
etkileyen, halkın refah düzeyine yansıyan ulaştırmanın zaman ve maliyet avantajı sağlaması her hâlde 
en önemli konudur. Taşınan malın zaman ve maliyet avantajının yakalanabilmesi, kombine taşıma
cılığı da bugün gündemin en üst sıralarına getirmiştir. 

Ulaştırma sektörünün ekonomik ve sosyal hayata kalkılan ulusal düzeyle de sınırlı kalmamak
tadır. Bu sektör, jeostratejik konum nedeniyle, hem bölgesel hem de küresel ekonomiye tartışmasız 
bir katkı sağlayacaktır. 

AKP iktidarlan döneminde ulaştırma modlan arasındaki denge sağlamayı, hız ve güveni, ileri 
teknoloji kullanımını ve sektöre! dönüşümü Öngören mega projeler, maalesef üretilip uygulamaya 
konulamamıştır. Bu bağlamda ulaştırma sektörünün belki de en büyük handikabı plansızlık, hedef
sizi i k ve günübirlikçiliktir. 

Sayın milletvekilleri, iktidar tarafından kara yollarına beş yıldır ağırlık verildiği iddia edilse de 
başantı olunamamıştır. Bölünmüş yol yapımındaki acelecilik ve kalite sorunu, yolların çok kısa süre 
içerisinde bozulmasına ve yenileme yatırımlarının da artmasına yol açmıştır. Acil Eylem Planı'nda 
15 bin kilometre yol hedeflenmiş, ancak sağlıklı fizibilite çalışmaları yapılamadığından ve öncelik 
değerlendirmesine tabi tutulmadan bu hedef ortaya konduğu için de, çok kısa bir süre içerisinde ger-
çekçi likten uzaklaşı İm ıştır. 

Diğer yandan Ulaştırma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde bölünmüş yolların, yani halk arasındaki 
tabiriyle duble yolların yapımında genellikle sathi kaplama yapıldığını, ancak bu kaplamanın bir yıl 
içinde bozulduğunu ve yenilenmesi için de yüksek maliyet ve iş gücü gerektiğini, bir bakıma da iti
raf ederek, bundan sonra yapılacak olan bölünmüş yolların bitümlü sıcak karışım asfaltla yapılma
sına da karar vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, "Duble yollar yaptık, trafik kazaları azaldı." denilse de, hâlen Avrupa Bir
liğine göre 3,5 katı daha fazla trafik kazası maalesef bu ülkede yaşanmaktadır. Hâlâ yolcu ve yükün 
yaklaşık yüzde 90'ını kara yoluyla taşıyoruz. Eğer, "Yol medeniyettir." diye hamasi söylemlerle yola 
çıkılıyorsa, yapılan yollar ve hizmetler bu kastedilen medeniyetle de uyumlu olmak zorundadır. 

Unutulmamalıdır kt, ulaşım için gerekli olan demir yollan, kara yolları ve deniz yolları ve bun
ların soran lan; devletin, bun lan çözmek için milletten aldığı vergilerle yapılan hizmetlerdir. Kara 
yollarını ilgilendiren ve uzun bir zamandır çözülemeyen, ülkemizin bazı sanayi bölgelerinde karşı
laştığımız önemli konulardan bir tanesi de bağlantı yollarıdır. İşte, bunlardan bir tanesi de tzmir-
Aydın otoyolunun başlangıcında yer alan "Ayrancılar" ve "Pancar" diye tarif ettiğimiz bölgede yer 
alan fabrikalar ve depolardır. Bu bölgede, ayrıca, İzmir Ticaret Odasının ve Pancar Organize Sanayi 
Bölgest'nin de yerleri bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bugün İçin bu yörede 380 hektar sanayi alanı var. Yaklaşık iki ila üç yıl 
sonra tahminen 400 kadar fabrika bu bölgede yer alacaktır. İşte bu yüzden İzmir-Aydın otoyolundan 
bu tür bölgelere ve Türkiye'mizin diğer yerlerinde ihtiyaç olan organize sanayi bölgelerine bağlantı 
yollarının bir an önce bitirilmesi artık bir zaruret hâlini almıştır. 

Değerli milletvekilleri, demir yollarıyla ilgili söylenecek birçok eleştiri olmasına rağmen, ben 
bu konuda kamunun bazı yayınlarından birtakım eleştirileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Gene Devlet Planlama Teşkilatının Dokuzuncu Kalkınma Planı 2008 Yılı Programı'nda -ki, çok 
kısa bir süre önce yayınlandı bu dokümanımız- şu hususa ulaştırma sektöründe yer veriliyor: "Yolcu 
taşımacılığında yolculuk süresinin uzun, güvenlik ve -burasının altını çizerek söylüyorum- güveni-
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liriiğin ise düşük olması talebin yetersiz düzeyde kalmasına sebep olmaktadır." denilerek, yine yıl
lık program çözüm önerisinde şöyle öneriyor: "Devlet Demiryollannıtı, piyasa, şart ve dengelerini 
gözeten, etkin hizmeti esas alan ve müşteri odaklı bir işletmecilik anlayışına geçmesi gerekmekte
dir," denilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisinin demir yollan konusunda çok önem verdiği 
projelerden bir tanesi de -ki, bizim Hükümetimiz döneminde başlattığımız bir projeydi- Bakü-Tiflis-
Kars demir yolu projesidir. Bu projenin Türkiye güzergâhında, yöre halkının talepleri de dikkate alı
narak, gerekli düzenlemelerin yapılması ve projenin bir an önce hayata geçirilmesi de bir elzemdir, 

Demir yolu taşımacılığında Türk halkını hızlı trenle tanıştırmak sloganıyla yola çıkan Ulaştırma 
Bakanlığı henüz halkımızı hızlı trenle tanıştıramamıştır ama, hızlandırılmış trenle tanıştırma becerisini 
göstermeye çalışmaktadır. Burada da önemli olan, geçmişten ders alarak, gerekirse emniyet için gü
zergâh değişiklikleri yapılarak can ve mal güvenliğini ön planda tutacak düzenlemelerin yapılmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, gene bu yıl, Eylül 2007 yılında, Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Pay Sahipliği adı altında KİT'lerle ilgili Önemli bir raporu yayınlayarak kamu iktisadi te
şebbüslerinin İyi yönetilmediğini açıkça bu raporda belirtmiştir. Bu raporda, Hazine, Devlet Demir 
Yollarının da içinde bulunduğu KİT'lerin zam yapma, eleman alma gibi konularda sorunlar yaşa
dıklarını, kurumsal yönetim kurallarından da uzak olduğunu açık bir şekilde beyan etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin dış ticaret hacminin yaklaşık yüzde 87'si deniz yoluyla ta
şınıyor. Deniz yoluyla dış ticaret taşımacılığında, Türk bayraklı gemilerimizin bu taşımalardan aldığı 
pay, 2002 yılında yaklaşık olarak yüzde 33 iken 2006 yılının sonunda bu oran gene, yaklaşık yüzde 
20 civarına gerilemiştir. Diğer yandan yabancı bayraklı gemilerde, gene aynı dönem itibarıyla bak
tığımız zaman, yüzde 67'den gene yaklaşık yüzde 80 civarına yükselmiştir, 

Dünya deniz taşımacılığı filo kapasitesi bakımından Türkiye, 2002 yılında 19'uncu sırada iken 
2007 yılına geldiğimiz zaman, maalesef, 26'ncı sıraya geril em i sizdir. Ulusal filomuz bu periyot içe
risinde hem erimiş hem de Türk Bayrağı'ndan ciddi bir kaçış yaşanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu bağlamda, ülkemizin birçok yöresinde bulunan balıkçı barınaklarıyla 
ilgili de sizlere bazı bilgiler sunmak istiyorum. Bu barınakların gene ülkemizin birçok yerinde bazı 
eksiklikleri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz ay içerisinde çok büyük bir fırtına ne
ticesinde, İzmir Aliağa Çakmaklı mevkisinde bulunan barınağın yi kıl ması d ir ki bu barınak, büyük öl
çüde yöre halkının kendi imkânlarıyla kurulmuştu. En kısa sürede, bu tip barınakların eksikliklerinin 
giderilerek buradaki balıkçı teknelerinin sefere çıkması da temin edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin haberleşme uyduları teker teker ömrünü tamamlıyor. Bu du
ruma rağmen, yeni uydu fırlatılmasına İlişkin belirli bir çalışma maalesef, henüz başlamadı, Veni 
uydu fırlatılırı aması hâlinde, Türkiye, uydu pozisyonunu kaybedebilecektir. 

Gene, Önemli olan bir başka konu, ulusal programda yer almasına rağmen, posta sektörünün ve 
PTT'nin yeniden yapılandırılması çalışmaları da maalesef sonuçlandırılmamıştır. Koli, kargo ve 
kurye işlemleri yapan özel sektör firmalarının henüz yasal zemininin bulunmaması da maalesef 
Önemli bir eksiklik olarak karsımıza çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu düşünce ve görüşlerle, 2008 yılı Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesinin hayırlı olmasını diler, tekrar saygılarımızı sunarız. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Tanrıkulu. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz, Adana Milletvekili Sayın Kürşat Atılgan'a ait. 
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Buyurun Sayın Atılgan. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz dokuz dakikadır. 

MHP GRUBU ADINA KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Telekomünikasyon Kurumunun bütçesiyle ilgili olarak Milli
yetçi Hareket Partisi Grubu adına söz atmış bulunuyorum. Bu vesileyle, Parlamentomuzun siz değerli 
üyelerini saygıyla selamlıyorum, 

Değerli milletvekilleri, sivil havacılık, sadece ulusal boyutu olan değil, uluslararası boyutu daha 
fazla olan bir alandır kuralların ve standartların uluslararası teşkilatlar tarafından belirlendiği son de
rece teknik bir alandır; çağımızın gelişmesidir, çağdaşlığın bir gelişmesidir, aynı zamanda, çağdaş
lığın bir ölçütüdür. Kısaca izah etmek gerekirse sivil havacılığın tepesinde Uluslararası Sivil Havacılık 
Teşkilatı vardır, "ICAO" denilen Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı vardır. Aşağı yukarı, havacı
lıkla ilgisi bulunan ve uluslararası uçuş yapan bütün ülkeler bu teşkilata üyedir. Bu teşkilat uluslar
arası uçuş yapabilmek için ülkelerin sivil havacılık teşkilatlanna birtakım yükümlülükler yüklemiştir, 
standartlar belirlemiştir, usuller koymuştur ve bu usullerin doğru işlemesi için kendi üzerine de düşen 
birtakım görevleri yerine getirmektedir. Neşriyatların basımı, dağıtımı ve bazı şekillerde sivil hava
cılıkların denetlenmesi bu teşkilata aittir. Ayrıca, bazı ülkeler, ICAO kurallarına ters düşmemek kay
dıyla ilave standartlar koyarlar. Yani, der ki, benim hava sahama girecek olan şirketlerin uçakları 
ilave şu standartları taşımalıdır. İşte bu doğrultuda, Amerika Birleşik Devletleri'nde"FAA" denilen 
Federal Havacılık Otoritesi vardır ve Amerika hava sahası İçin ilave şartlar koymuşlardır. Bizim de 
üyesi olduğumuz Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi. Onlar da ilave birtakım şartlar koymuşlardır, işte, 
bizim Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, bu uluslararası teşkilatların koymuş olduğu standarttan, 
usulleri kendi şirketlerimize, kendi meydanlarımıza uygulamak zorundadır, aynı zamanda da sivil 
havacılığın stratejisini ve gelişmesini sağlamak zorundadır. 

Peki, kısaca izah ettiğim bu sorumlulukları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yerine getirebili
yor mu? Hayatını havacılığa vermiş bir kişi olarak bu soruya evet demeyi, hem de yürekten evet de
meyi çok isterdim. Ancak, samimiyetle, yüreğim acıyarak söylüyorum ki, Türk sivil havacılığının 
gelmiş olduğu nokta emergency sinyaller vermektedir. 

Şimdi, ben bunu böyle söyleyince, Sayın Bakan veya siz iktidar milletvekilleri düşünebilirsiniz 
ki, muhalefet milletvekilidir, havacılıkla ilgili bir konuda söz almıştır, ne kadar tenkit etse yeridir. 
Ama, emin olun ki, bu konu bir teknik konudur, bu konu bir İhtisas konusudur, bu konu kuralları 
uluslararası teşkilatlar tarafından konulmuş bir konudur, mutlaka buna uymak gerekir, konulan ku
ralları ertelemezsiniz, savsaklayamazsınız, bir kısmını yapıp bir kısmını yapamazsınız, mutlaka yüzde 
yüz uymak gerekir. 

İşte, bu doğrultuda, sadece muhalefet milletvekili olarak değil, 2 Mayıs 2007 tarihinde ICAO de
diğimiz, yani sivil havacılığın tepesinde olan teşkilat, Türk sivil havacılığını bir raporla uyarmıştır. 
Bu rapor, 6 Aralık 2007 tarihinde gazetelere yansımıştır. 

Kısaca, bu raporla neler denmektedir: İnsan kaynakları bölümünün göstermelik olduğu, uz
manlık eğitiminin yetersiz olduğu, havacılık güvenliği gözetiminin yetersizliği, uçuş operasyonları
nın yetersizliği, hava seyrüsefer hizmetleri ve havalimanları konusundaki personel yetersizliği ve 
olanların da eğitimlerinin eksikliği. Yani, havacılığın bütün alanlarıyla ilgili faaliyetlerdeki işlerin ya
pılmadığını, yapılıyor gibi gösterildiğini belirten bu teşkilat -yani Uluslararası Sivil Havacılık Orga
nizasyonu- havacılığın tepesindeki uluslararası organizasyon, Türkiye'yi bu şekilde uyarmaktadır. 
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Bunun sonu ne olur? Aynca, Avrupa Havacılık Birliğinin de birtakım uyarıları vardır, birtakım 
şirketlerimize yapmış olduğu kısıtlamalar vardır, yasaklar vardır, geçmişte onların koyduğu yasak
lar nedeniyle iflas eden şirketlerimiz vardır. Bunun sonucu uçaklarınız, Sivil Havacılık Teşkilatının 
getireceği yasaklarla veyahut Avrupa Havacılık Teşkilatının getireceği yasaklarla uluslararası uçuş
ları yapamaz duruma düşebilir. O nedenle, sivil havacılığın emergency birtakım sorunlarına acil ted
bir bulmak gerekir. 

Raporda dile getirilen uyanların ötesinde, aslında, Türk sivil havacılığının yapısal sorunları var
dır. Bu yapısal sorunlar, ticari hava taşımacılığından kaynaklanan yapısal sorunlar, havaalanı işlet
meciliğinden kaynaklanan sorunlar ve Sivil Havacılık Otoritesinin statüsünden kaynaklanan 
sorunlardır. 

Bu sorunların tamamı bugünden midir? Evet, bu sorunların tamamı AKP iktidarının beş yıldır 
sivil havacılığı İETT mantığıyla yönetme düşüncesinden ve isteklerinden kaynaklanan sorunlardır. 
Sivil havacılığı İETT mantığıyla yönetemezsiniz. Yönetmeye kalkarsanız, sizi uluslararası teşkilat
lar uyarırlar. 

O nedenle, sorunlann temelinde yatan diğer en önemli husus İse teşkilatın artık bu vücuda küçük 
gelmesidir. Yani, 1953-1954 yılında daire başkanlığı, 1983-1984 yılında genel müdürlüğe çıkarılan 
sivil havacılık teşkilatı bir an evvel müsteşarlık seviyesine çıkarılmalı ve havacılıkla ilgili olan Dev
let Hava Meydanları İşletmesi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü gibi genel müdürlükler bu müs
teşarlığın altına bağlanmalı ve koordinasyon ve çekişmeye son verilmelidir. Aynca bu da yetmez, 
5431 sayılı Kanun, yani Genel Müdürlüğün Kuruluş Kanun'u bir an önce değiştirilip, belirli yasal yet
kilerle yetkilendirilip ve müsteşarlık seviyesine çıkarılmak zorundadır. 

Aynca, bu bağlantının bu kadar yanlış olmasının Ötesinde, Sivil Havacılık Teşkilatı üç yıldır ve
kâletle yönetilmiştir ve iki sefer, bundan önceki Cumhurbaşkanı, bu Genel Müdürü atamamıştır hak
kındaki söylentiler nedeniyle. Bu söylentilerin ne kadar haklı olduğu... Son günlerdeki İsparta 
kazasından sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüyle İlgili çıkan dedikodular, bundan Önceki Cum
hurbaşkanının haklı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, Sayın Bakan, bir an evvel bu genel müdürü
nüzle ilgili kamuoyunda kamunun vicdanını sızlatan ve birtakım şirketlerle ilgili bağlantılarını, 
gündeme getirilen konuları açıklığa kavuşturmak zorundasınız, çünkü havacılığın başında şaibe ge
rektirmez akçe!i işler vardır. O akçeiİ işlere bulaşan kişileri bir an evvel o havacılığın başından almak 
zorundasınız. 

Aynca, sivil havacılığın uzay boyutu, havacılık sanayi boyutu, genel havacılık boyutu, sportif, 
amatör havacılık boyutu ihmal edilmiştir. Türkiye'deki uçuş eğitimi Avrupa'nın ve Amerika'nın iki 
misli fiyattadır. Aynca, sportif havacılıkla ilgili çok büyük vergiler getirilmiştir ve sportif havacılı
ğımız da yok olmak üzeredir. Bu konu da Atatürk'ün Türk gençliğine ve Türk milletine vasiyetidir. 
Onun vasiyeti için, en azından sportif havacılıkla ilgili vergiler azaltılmalıdır. 

Aynca, Hava Kuvvetlerinin çok deneyimli personelinden mutlaka faydalanmak gerekir. Hava
cılığa hayatlarını vermiştir o insanlar. Hava Kuvvetlerindeki bilgi birikimi ve Hava Kuvvetlerindeki 
tecrübeden faydalanırsanız, inanıyorum ki sivil havacılığın önü daha iyi bir şekilde açılacaktır. 

Bu söylediklerimizi çok dikkate alacağınızı düşünerek, sivil havacılıkta ilgili konuyu biraz da 
erken keserek telekomünikasyon konusuna da değinmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Telekomünikasyon Kurumu, 4502 sayılı Kanun'la 2000 yılında kurulan bir ku
rumdur. Bu kurumun en açık ifadeyle görevi, Türk insanının, Türk halkının ucuza kaliteyi yakala-

- 221 -



TBMM B: 36 11.12 . 2007 O: 2 

masmı sağlamaktır yani ucuza telekomünikasyon hizmetlerini almaktır, e-devlet, e-ticaret, e-sağltk 
gibi konuların altyapısını sağlayacak bir noktaya getirmektir Türkiye'yi. Ama bakıyoruz ki Türkiye, 
dünyanın en pahalı telekomünikasyon hizmetlerinden faydalanan insanlara sahiptir. Üzerinde yüzde 
60 özel iletişim vergisi olan bir telefon hizmetlerini neyle izah edebi I irs iniz? Amerika'dan pahalı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayın Sayın Atılgan. 

KÜRŞAT ATILGAN (Devamla) - Efendim, ayrıca, söz süresi bit dakika kaldı. 3G ihalesiyle de 
ilgili konuşmadan edemeyeceğim. Bildiğiniz gibi, 250 milyon dolara ihale edildi. Eşi ti eriyle kıyas
ladığımız zaman, bu Türk insanının cebinden alınan paradır. Ne mutlu ki Telekomünikasyon Ku
rumu iptal etti çünkü bir tek operatör katılmıştı. Aynı 3G İhalesinden Almanya 44 milyar dolara, 
İngiltere 35 milyar dolara, İtalya 12,5 milyar dolara, bizden millî geliri çok daha gerilerde olan Mısır 
ise 3 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmiştir. Dolayısıyla, buradan, bu konunun takipçisi ola
cağımızı, milletin menfaatiyle direkt ilgili olan bu konuyu yakından takip edeceğimizi Sayın Bakana 
bildirir, bundan sonraki çıkacakları ihalede Türkiye'nin asgari bu konudan 5 veya 6 milyar dolar al
ması gerektiğini bildiririm. 

Hepinize saygılar sunuyorum, bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Atılgan. 
Şimdi sıra, şahıslan adına, lehte konuşmak isteyen Düzce Milletvekili Celal Erbay'da. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
Sayın Erbay, süreniz beş dakikadır, 
CELAL ERBAY (Düzce) - Efendim, şahsım adına, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Ulaş

tırma Bakanlığı ve bağlı kuruluş lan hakkında bütçeye yönelik kanaatlerimi izhar etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Sayın Başkanı ve heyetini. Hükümeti ve siz değerli üyeleri saygıyla selamlıyorum. 

Ben, bu husustaki sözlerimi "hukuk", "hak", "hakkın sahibi" ve "hakka ulaşmak" kavramlarını 
done olarak kullanmak suretiyle ifade ermeye çalışacağım. 

Hepinizin bildiği gibi, hukuk, insanla insan, insanla toplum, insanla eşya, eşyayla eşya arasın
daki münasebetleri düzenleyen, kolektif kabullenişe dayalı, emredicilİk fonksiyonunu havi yazılı 
normatif kuralların bütünüdür. Hak nedir? Hak, yazılı normatif hukuk kurallarının gözettiği, himaye 
ettiği çıkarlardır, menfaatlerdir. Peki, şahıs nedir? Şahıs, hakka sahip olan varlıktır. Onu da İkiye ayı
rırız biz hukukta: Gerçek şahıs, hükmi şahıs, İşte, bizler gerçek şahısız, 

Şimdi, bakın, şahsın sahip olduğu en Önemli varlık haktır. Dolayısıyla, hukuk literatürüne yer
leşmiş bir kavram vardır: Hak, yücedir; hakkın bu yüceliğinin üstünde, fevkinde hiçbir olgu, hiçbir 
öncelik kabul edilemez. Dolayısıyla, hakkın, sahibine iade edilmesi gerekir. Hak, mutlaka ve mut
laka sahibim bulmalıdır. Aynen, pınardan fışkıran, o gözeden fışkıran suyun denize ulaşması gibi, çeş
meye ulaşması gibi, mutlaka ve mutlaka, hak, sahibini bulmalıdır. Hakkın sahibine iadesini 
gerçekleştirmemek veya gercekleştirememek, onun gecikmesini temin etmek, hakkın yüceliğini ve 
onun zaafa uğramasını temin eder. İşte, bu bağlamda, hukukun temel gayesi, hiç zedelemeden, zaafa 
uğratmadan, en hızlı bir şekilde hakkın sahibine iade edilmesini gerçekleştirmektir. Dolayısıyla, halk 
arasında "Geciken adalet adalet değildir..." Bu bağlamda, Adalet Bakanlığı nezdinde bulunan, efen
dim, boş hâkim ve savcılık kadrolarının biran önce doldurulması ve... Benim üzerinde durduğum 
husus şudur: Hakkın sahibine bir an Önce iade edilmesini temin etmek. 
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Benîm bir hukuk profesörü arkadaşım vardır. Hukuk fakültesine gitme sebebi, çocukluğundan 
itibaren devam edegelen ve liseyi bitirene kadar bitmeyen bir miras davası sonucu hukukun, hâkimin 
onun üzerinde meydana getirmiş olduğu etki dolayısıyla onun hukuk fakültesine gitmeyi tercih et
mesi ve hukuk fakültesine gitmesidir. Yıllarca bir hak aranmaz, hakkı sahibine tevdi etmek, teslim 
etmek gerekir. 

Şimdi, bir de bu hususta, bu son çıkan savcı ve hâkimlerimizle ilgili Hâkim ve Savcılar Kanu-
nu'ndakİ değişiklikle ilgili çok şeyler söylendi. Fakat, iki hususu hiç kimse dile getirmedi: Bakın, ya
zılı sınavda yetmiş aldıktan sonra mülakat komisyonunun oluşumu tenkit edildi. Elbette ki, hepimizin 
arzusu en güzel şekilde, efendim, hukuka uygunluğu en etkin bir şekilde yakalayacak tarzda komis
yonun oluşmasıdır. Fakat, Adalet Bakanlığı nezdinde oluşan komisyonun vereceği karar idari, icrai 
bir karardır ve yargı denetimine tabidir. Ama, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulundan oluşturulması 
talep edilen ve o şekilde oluşacak bir komisyonun verecek olduğu karar, Hâkim ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun kararı yargı denetimi dışında olması sebebiyle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Erbay, lütfen sözünüzü tamamlayın. 
CELAL ERBAY (Devamla) - . . .yargı denetimine komisyonun kararının çıkartılması taliplerin 

aleyhine olacak bir sonuçtur. 
Bir de şu hususa hiç değinilmedi: Efendim, Kanun'da, bilim sınavının sonucu yüzde 70 ora

nında değerlendirilecek, mülakattan alınan sonuç yüzde 30 nispetinde değerlendirilecek. Yani, bu, şu 
anda ulaşılmış bir sonuçtur, bir neticedir; tabir caizse bir atılımdır, bir ileri adımdır. Bunu da bu Mec
lis gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla, bu Meclise teşekkür etmek lazım, bu Meclisi tebrik etmek lazım. 

Bir de hakka ulaşma açısından olaya bakıldığı zaman, hakkın mevcudi-yeti ne kadar önemliyse, 
hakka ulaşmak da o kadar önemlidir. AK Parti İktidarı, işte görüşmekte olduğumuz Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesinin detaylarında mevcut olduğu şekilde, gerek kara yollarında gerek hava yollarında 
gerekse deniz yollarında ve gerekse... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Erbay. Lütfen teşekkür edin. 
CELAL ERBAY (Devamla) - ...diğer ulaşım vasıtalarıyla, hak sahibinin, hakkına bir an önce 

ulaşmasını temin etmiştir. 
Ben bu doğrultuda beyanda bulundum, açıklamada bulundum. Beni dinlediniz, teşekkür ediyo

rum hepinize. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Erbay. 
Hükümet adına Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahın konuşacaktır. 
Buyurun Saym Şahin. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Söz süreniz on beş dakikadır. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHÎN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Adalet Bakanlığımızın 2008 malî yılı bütçesi üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Gerek iktidar par

tisi adına gerekse muhalefet partilerimiz adına söz atan arkadaşlarımızdan büyük ölçüde yararlandı
ğımızı ifade etmek istiyorum. Hem Adalet Bakanlığınca yapılan olumlu çalışmaları ortaya koyarak 
bizi teşvik edici cümleler kullandılar hem de eksikliklerimizle ilgili değerlendirmeler yaptılar. Bun
lardan büyük ölçüde yararlandığımızı ifade etmek istiyorum, 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel niteliklerinden bir tanesi de hukuk 
devleti olmasıdır. Hukuk devletini hayata geçirecek olan kimdir? Hangi kurumdur? Birlikte yaşıyo
ruz, toplum hâlinde yaşıyoruz. Birlikte yaşarken uyacağımız kurallar olacak, yasalar olacak. Bu ya
salara, bu kurallara uymayanlar için uygulanacak müeyyideler olacak. Bunları kim uygulayacak? 
Toplumdaki düzeni kim sağlayacak? İşte, bunu sağlayacak olan, yani hukuk devletini hayata geçi
recek olan bağımsız yargı organları m izdir. Peki, Adalet Bakanlığının görevi nedir? Adalet Bakanlı
ğının görevi, bağımsız yargı organlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, onlara hizmet etmektir. 

Değerli arkadaşlarım, sizler de takip ediyorsunuz. Bîr çağı birlikte yaşıyoruz. Çağımızda her 
şey süratle değişiyor ve gelişiyor, özellikle teknolojik alanda, bilişim teknolojisinde baş döndürücü 
hızla gelişmeler oluyor. Bunlar, yeni hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkarıyor, yeni suç tipleri ortaya 
çıkarıyor ve hatta, ancak uluslararası bir iş birliğiyle mücadele edebileceğiniz birtakım organize suç
ların ortaya çıkmasına yol açıyor. 

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Bilişim suçlan. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bilişim suçları, terör suçlan. Bunlarla, 

yani bu tür suçlarla, bîr ülkenin artık, çağımızda tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Mutlaka, 
uluslararası iş birliği gerekiyor. O nedenle, Türkiye suç ve suçlulukla, özellikle organize suçlarla, bi
lişim suçlarıyla mücadele konusunda çokça uluslararası anlaşmaya imza koydu. Nitekim, bu ulus
lararası anlaşmalar yüce heyetinizin de önüne geldi ve bunlan iktidar-muhalefet, geçmişte de ve 
bugün de el birliğiyle yasafaştırdık. 

Tabii, bu değişen ve gelişen çağda Adalet Bakanlığımıza düşen görevlerin başında da mevzua
tımızı bu gelişmeye ve değişime uygun hâle getirmektir. Her şey değişince mevzuat değişmez mi? 
Bu şartlara göre mevzuatınızı yenilemeniz gerekmez mi? Kuşkusuz ki Adalet Bakanlığı, bu alanda 
üzerine düşeni en iyi şekilde yapmanın gayreti ve çabası içerisindedir. 

Ben, 20'nci Dönemde, 21'inci Dönemde de buradaydım. O dönemde de mevzuatımızı yenileme 
çalışmaları yapıldı. Mesela, Türk Medeni Kanunu o dönemde, yanılmıyorsam 57'nci Hükümet dö
neminde, yoğun bir çalışma sonucu, çağa uygun hâle gelsin diye hazırlandı, komisyonlarda görü
şüldü -ki, o sırada Adalet Komisyonu üyesiydim, gayet iyi hatırlıyorum, Sayın Türk de Adalet 
Bakansmızdı- ve burada da temel kanun olarak görüşüp yasalaşcırmiştik. 

Geçtiğimiz dönemde de bu sürece büyük bir hız verildi. Birçok temel kanunumuz, ya Parla
mentoya geldi, yasalaştı yahut da komisyonlarda görüşüldü ama seçimler nedeniyle bir kısmı şimdi 
Genel Kurula indirilmeyi ve burada yasalaşmayı bekliyor. 

Türk Ceza Kanunu: Türk Ceza Kanunu, geçtiğimiz yasama döneminin çıkartmış olduğu temel 
bir kanunumuzdur ve gerçekten bu alanda ihtiyaç duyulan bir yasal düzenlemeydi. Bunları tek tek 
sayacak değilim. Sayın Başkan konuşma süremin on beş dakika olduğunu söyledi, o nedenle bu ka
nunlara tek tek girecek değilim. 

işte, Türk Ceza Kanunu'ndan tutunuz da Ceza Muhakemesi Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, 
efendim, infaz kanunları. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve tabii, denetimli serbestlikle ilgili kanun. 
Bunlarla ilgili detaylara girecek değilim. Tabii, şimdi, yine, Adalet Bakanlığının inisiyatifiyle hazır
lanan bütün bu temel kanunlar -bir hususu belirtmek istiyorum değerli arkadaşlarım- ülkemizin ye
tiştirdiği, gerçekten bilgi birikimine sahip, hukuk fakültelerimizde öğretim üyeliği yapan 
hocalarımızın İçinde bulunduğu komisyonlarla hazırlanıyor. Bu temel kanunları hazırlayanlar... Tabii 
ki Adalet Bakanlığında Kanunlar Genel Müdürümüz ve buradaki tetkik hakimi arkadaşlarımız bu 
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komisyonlarda var. Ama mutlaka, hukuk fakü İtelerimi zdeki Öğretim üyelerimizin riyasetinde ve diğer 
fakültelerimizin de bu alanda yetişmiş olan Öğretim üyeleri bir araya gelerek bu temel kanunları hazır
lıyorlar. Komisyonlarda da yine onlann katkısıyla bunlar daha mükemmel hâle getirilmeye çalışılıyor. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Adalet Bakanlığımızın en önemli görevlerinden bir tanesi, mevzuat 
yenilemesini gerçekleştirmektir. Geçtiğimiz dönemde bu yapıldı, inşallah bu dönemde de yapılacak. 
Nitekim, bir tanesini, uluslararası hukukla ilgili bir tanesini de geçtiğimiz haftalarda, bilindiği gibi, 
burada birlikte yasalaştırmıştık. Önümüzde Türk Ticaret Kanunu var, gelecek. Borçlar Kanunu'nu 
Adalet Bakanlığınca Başbakanlığa sevk ettik, sanıyorum yakında Adalet Komisyonumuza gelecek. 

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Hangisi önce gelecek Genel Kurula Sayın Bakan? 
ADALET BAKAM MEHMET ALÎ ŞAHİN (Devamla) - Sanıyorum Türk Ticaret Kanunu gelecek. 
ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Yanlış olmaz mı? Evvela Borçlar Kanunu, sonra Ticaret Kanunu... 
ADALET BAKANI MEHMET ALÎ ŞAHİN (Devamla) - O konuyu, o iki kanun tasarısını ha

zırlayan komisyon başkanı hocalarımızla görüştük. Kendileriyle böyle bir mutabakat sağladı Kanun
lar Genel Müdürlüğündeki arkadaşlarımız. Sanıyorum, Türk Ticaret Kanunu Öncelikle buraya gelecek. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, Adalet Bakanlığımızın bağımsız yargımızın görevini en iyi şekilde 
yerine getirmesi için yapması gereken başka işler var: Hâkimlerimizin ve savcılanmızın son derece 
çağdaş, uygun fiziki mekânlarda yargı görevini yerine getirebilmesi. Bakın, sanıyorum 949 fiziki 
mekânda, adliyede yargı hizmetleri yerine getiriliyor. Sadece 155 tane adliyemiz müstakildir. 486 
tanesi Hükümet konaklan İçindedir. Özellikle geçtiğimiz dönemde yeni adliye binaları ve sarayları 
yapmak İçin yoğun bir çalışma oldu. 70 tanesi bitti, şu anda 30 tanesi açılışa hazırdır, bir o kadarı
nın da projeleri devam etmektedir, hatta 9 tanesi de ihale hazırlıklan içerisinde. Yani, bu 70'in dışında, 
sanıyorum bir 60'a yakın adalet binamızı ve sarayımızı da önümüzdeki kısa süre içerisinde inşallah 
hizmete alma durumundayız. Yani, mutlaka birer prestij kurumu olan adliye binalarımızı ve saray
larımızı gerçekten çağa uygun, kullanılabilir, vatandaşlarımızın içine girdiğinde huzur hissedecekleri, 
hatta iftihar edecekleri adliye binaları hâline getirmek durumundayız. 

Geçtiğimiz donemde, yani hem 58'inci hem 59'uncu Hükümet döneminde Adalet Bakanlığı 
görevini yapmış olan, şimdiki Başbakan Yardımcımız Sayın Cemil Çiçek bu konuda gerçekten -kendisi 
de buradaysa kendisine gerçekten teşekkür ediyorum- büyük caba sarf etti, demin söylemiş olduğum bu 
adalet saraylarının yenilenmesi konusunda büyük gayretleri oldu; o nedenle kendisine huzurunuzda te
şekkür etmeyi bir vazife biliyorum. Bu dönemde de bu çalışmalara büyük bir hız vereceğiz, 

Ayrıca, yargılamanın adil ve süratli bir şekilde yerine getirilebilmesi için mutlaka bilişim tek
nolojisinden yararlanmak durumundayız. İşte, yedi yıl önce UYAP, yani Ulusal Yargı Ağı Projesi 
bunun için kuruldu. Sanıyorum, AvrupaBirliği ülkeleri içerisinde bu alanda en başanlı ülkelerden biri 
biziz. Çünkü zaman zaman Avrupa Birliği ülkelerinden adalet bakanlan ülkemize ziyarete geliyor
lar, onlara brifingler veriyoruz. En son, İngiltere Adalet Bakanı geldi ve bizdeki UYAP*in, şu andaki 
işleyişiyle, İngiltere'de olmadığından bahsetti ve ilgili arkadaşlarımızı tebrik etti. 

Ne yapıyoruz? Yargı süreçlerini kısaltma... Bir sabıkasız tık kaydı için, bir nüfus kaydı için, bir 
tapu kaydı için duruşmaların ertelendiği bir Türkiye'den, şimdi, bir bilgisayar düğmesine basınca 
birkaç dakika sonra o bilgilerin mahkemeye geldiği bir süreç. Bilişim teknolojisinden artık adliyele
rimiz, Adalet Bakanlığımız, ilgili kurum ve kuruluşlar yararlanır hâle geldi. Daha eksiğimiz de var. 
Bu eksiği gidermek için, arkadaşlarımızla geceli gündüzlü çalışıyoruz, çünkü bu alandaki teknoloji 
de her gün gelişiyor ve değişiyor. Bir bilgisayar alıyorsunuz üç sene Önce, ama üç sene sonra onun 
bir başka versiyonunun çıktığını görüyorsunuz; bu da ciddi ve pahalı bir iştir. 
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Aynca, tabii ki, hâkim ve savcılanmızın, tabii, bu arada yargı mensuplarımızın, orada görev 
yapan yardımcı personelimizin de sosyal ve ekonomik durumlarının, bu görevleri yaparken onları sı
kıntıya sokmayacak şekilde olması lazım. Biraz önce, Sevgili Dostum Faruk Bal Bey "Hâkim ve 
savcılanmızın özlük haklarıyla ilgili bu dönemde bir iyileşme yapılmasını bekliyoruz." dediniz, ama 
yanılmıyorsam bir yıl kadar önce, bu konuda Hükümetimiz bir iyileşme yapmıştı -daha önceki hü
kümetimiz- yüzde 40 oranında. 

FARUK BAL (Konya)- Birinci sınıf hâkim ve savcılarla daha alt dereceler arasında makas açıldı. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Evet, anladım... Yani, ben konuş
manızdan anladığımı ifade etmek istiyorum: Yüzde 40 oranında, hâkim ve savcılarımızın maaşlarında 
bir iyileşme sağlanmış ve Başbakanlık müsteşarına endekslenmişti. Nitekim, hâkim ve savcılarımız 
da bu iyileşmeden dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdi. Yani, kendilerinin bu alandaki ihtiyaç
larım ne kadar giderebilirsek, o kadar rahat hareket edeceklerini ve yargı erkine o kadar daha istekli 
şekilde hizmet edeceklerini düşünüyorum doğrusu. 

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Birde adını "ödenek" yapsak, çünkü, devlet memuru değil, başka bir şey. 

ADALET BAKANI MEHMET AL t ŞAHİN (Devamla) - Peki... 
Değerli arkadaşlarım, tabii. Adalet Bakanlığımızın diğer bir görevi de ceza infaz kurumlarımız. 

Ceza infaz kurumlarımızın birçoğu yıllar Önce yapılmış, kırk sene önce, elli yıl önce yapılmış ve şu 
anda içine girdiğinizde, ya burada İnsan kalabilir mi diye düşüneceğin iz cezaevi er imiz var. Tıpkı, ad
liye binalarımız, adliye saraylarımız gibi, bu alanda da özellikle geçtiğimiz dönemde -tabii, daha ön
ceki hükümetler döneminde de bu konuda adımlar atıldı ama- bu konuda ciddi bir çalışma yapıldı. 
Şu anda da bu çalışma büyük bir hızla ilerliyor. 25 tane yeni, modern bir cezaevi, geçtiğimiz beş yıl
lık dönemde hizmete girdi, 19 tanesinin İnşaatı devam ediyor, 16 tanesinin proje çalışmaları devam 
ediyor. Özellikle büyük kentlerimizde, Özellikle istanbul'da-daha önceki bir yasa tasarısı sebebiyle 
de ifade etmiştim- işte, Antalya'da son derece modem cezaevlerimiz ve tabii, Ankara Sincan'daki An
kara Ceza ve Tutukevleri Kompleksi, bizim yurt dışından gelen, artık, yabancı misafirlerimizi mut
laka getirip gösterdiğimiz bir cezaevi ve tutukevi hâline geldi. Kim gelse, Adalet Bakam olarak, 
oraya mutlaka götürüyoruz "İşte, bizdeki cezaevi standarttan budur." diyoruz. Çünkü, cezaevinde 
hükümlü veya tutuklu olarak bulunan vatandaşlarımızı biz gözden çıkarılmış insanlar olarak gör
müyoruz. Çıkarılmış olan birtakım yasalarla da onları, eğitme, topluma yeniden kazandırma çalış
ma larmı büyük bir hızla devam ettiriyoruz. 

Bayrampaşa Cezaevi Savcımız Metin Şentürk Bey, geçenlerde bir sohbet esnasında şu cümleyi 
kullanmıştı onu sizlerle paylaşmak istiyorum, tabii, Bayrampaşa için söylemişti: "Burada, tutuklu 
ve hükümlüleri eğer bir sanatla meşgul edersek, bir sanat konusunda kendilerini yön 1 endirirsek onlar 
üzerinde çok olumlu etki yapıyor. Bu şekilde, bir sanata ve kültüre yönlendirdiğimiz ve sonra tahliye 
edilen hiçbir kimse buraya geri dönmedi." Bu çok önemli bir tespittir. O bakımdan, şimdi, cezaevle
rimiz, tabii ki Genel Müdürlüğümüzün ve ilgili arkadaşlarının da katkılarıyla, vatandaşlartmtzı, orada 
bulunan insanları hayata yeniden kazandırmak için ciddi bir çatışma ve gayret içerisinde, özellikte iş 
yurtları kanalıyla. Eğer onlann bir meslekleri varsa mesleklerini unutmamaları için çalışıyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi tamamlayınız Sayın Şahin. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Sayın Başkanım, bir dakikada ta

mamlıyorum. 
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Eğer bir sanatı, mesleği yoksa bir sanat ve meslek öğreniyor. Üstelik ücret alıyor, üstelik birta
kım işlerinden dolayı sigortalı yapmak da mümkün oluyor. Böylece ceza evler imiz, şimdi, sadece 
orada insanların cezalarım çektikleri kurumlar olmaktan çıktı, onların eğitim yoluyla kültürel faali
yetlerle yeniden topluma kazandırılması için çalışılan kurumlar hâline geldi. 

Sürem doldu, daha başka şeyler de söyleyebilirdim. Arkadaşlarımızın bazı eleştirileri oldu, belki 
soruları olacaktır; somlar esnasında, sorulara cevap verirken onları ifade edebilirim. 

Ben, kalkılan nedeniyle iktidar-muhalefet tüm milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
2008 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Öngöreceğiniz, kabul edeceğiniz bütçeyle, inşal
lah, Adalet Bakanlığımız yeni hederleri, biraz önce İfade ettiğim yeni hedefleri yakalayacaktır siz
lerin katkılarıyla. 

Saygılar sunuyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) •" 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şahin. 
Hükümet adtna Ulaştırma Bakanı Sayın Binalı Yıldırım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Buyurunuz Sayın Yıldırım, 

Süreniz yirmi dakikadır. 
ULAŞTIRMA BAKANI BıNALt YILDIRIM (Erzincan) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 2003 yılı Ulaştırma Bakanlığının bütçesi vesilesiyle söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi ve 
bizi dinleyen vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığı, benden önceki konuşmacıların da ifade ettiği gibi, demir 
yolu taşımacılığından deniz yolu taşımacılığına, hava yollarından kara yollarına, posta hizmetlerin
den telefon hizmetlerine, uydu işletmeciliğine günlük yaşamımızı düzenleyen, günümüzün yirmi 
dört saatinde sürekli iç içe olduğumuz önemli bir hizmet sektöründen sorumludur. Bu sektörün, gayet 
tabii ki, hizmet sektörü olması dolayısıyla, verilecek hizmetlerin hem kalitesinin artırılması hem de 
vatandaşımızın memnuniyetinin sağlanması bizim en önemli önceliğimizdir. Buna yönelik olarak, 
sektörün bir bütünlük içerisinde gelişmesi, insanımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve ülkemizin 
ticareti ile ekonomisinin geliştirilmesine yönelik rekabet gücünün artırılması ulaşttrma ve haber
leşme hizmetlerinin en önemli yanını oluşturmaktadır. 

Bu amaca yönelik olarak, gayet tabii ki, her sektörde hayati önemi haiz projeleri öncelikli ola
rak ele almayı hedef ediniyoruz ve buna göre de son beş yılda yaptığımız çalışmalar milletimizin 
gözü önündedir. 

Ben bu vesileyle, projelere kısa kısa, ana başlıklarıyla değineceğim ve 2008 yılında da yapmayı 
planladığımız çalışmalardan bir nebze olarak bahsedeceğim. 

Yaptığımız çalışmaların burada ayrılan sınırlı süre içerisinde anlatılması pek mümkün gözük
müyor. Ama, bugün sizlerin ofislerine dağıtılan bu iki kitapta, yaptığımız çalışmaların tamamı kap
samlı bir şekilde yer almaktadır. Eğer zaman bulabilirseniz, bu projelere, yapılan hizmetlere 
bakarsanız, ulaştırma ve haberleşme alanında son beş yılda nasıl bir yol alındığını, cumhuriyet tari
hinin elli yıllık gecikmiş hizmetlerinin nasıl beş yıla sığdtrıldığmı göreceksiniz ve bunlardan bilgi sa
hibi olacaksınız. 

Değerli arkadaşlar, demir yolları cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte, Büyük Atatürk'ün 
"Demiryolları Ümran ve refah vaat eder."görüşüyle bir seferberlik içerisinde geliştirilmiş, 1946 yı
lından itibaren dünyada gelişen otomotiv sektörüyle beraber demir yolları, maalesef, bir duraklama, 
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hatta gerileme dönemine gelmiştir. Ta ki, 2003 yılında demir yollarını, Hükümetimiz, yeniden dev
let politikası olarak, Öncelikli sektör olarak ele almış ve buna yönelik olarak yıllarca Türkiye'nin 
gündeminde olan projeleri, adım atılamayan projeleri teker teker hayata geçirmeye başlamıştır. Taa, 
tasarlaması Sultan Abdülhamid dönemine kadar uzanan Marnıaray Projesi -1904 tarihi- dönemi
mizde, 2004 yılında fiilen inşaatına başlanmıştır. Bu Proje'nin, Önceki hükümetler döneminde de 
gerçekleştirilmesine yönelik bazı çabalar olmasına rağmen, inşaatının başlaması, Proje'nin başla
ması fiilen Hükümetimiz döneminde gerçekleşmiş ve yapımı hâlen devam etmektedir. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Projesini biz yaptık, kredisini biz bulduk. 

ULAŞTIRMA BAKANI BıNALİ YILDIRIM (Devamla) - Burada, tabii bazı arkadaşlar, "bazı 
projeleri biz yaptık" diyorlar. Gayet doğaldır. Bunu, yapılan ise sahip çıkma noktasında bir gayret içe
risinde olmayı asla ve asla yadırgamıyoruz. Bu da, projelerin yapıldığının bir ikrarıdır, bir teyididir. 
önemli olan düşünmek değildir, düşünceyi hayata geçirmektir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Çok 
şeyi hayal edebilirsiniz, çok şey düşünebilirsiniz, ama önemli olan düşünce bazında kalmamasıdır, 
hayata geçmesidir, 

OKTAY VURAL (İzmir) - Vallahi, bizim düşüncelerimize bile erişemezsiniz. 
ULAŞTIRMA BAKANI BÎNALİ YILDIRIM (Devamla) - Ben bir üniversite öğrenci siyken, 

73 seçimlerinde -kulaklarımda çınlıyor- Ankara-İstanbul arası sürat demir yolu olacak, seyahat sü
resi iki buçuk saate inecek... O günün anlı şanlı siyasetçileri, aradan otuz üç yıl geçmesine rağmen 
hiçbir çivi çakmamış, bırakın çivi çakmayı, demiryollarını kaderine terk etmişlerdir. Ama bugün, An-
kara-Eskİşehir arası -gidiş-geliş çift hat 250 kilometre- 250 kilometre/saat hızla seyahat edilecek 
hızlı demir yolu hattı bitirilmiştir, deneme çalışmaları devam etmektedir. Hızlı tren setleri de Anka
ra'ya gelmiştir, çalışmalar başlamıştır. Önemli olan düşünmek değil, düşünmeyi bir an önce hayata 
geçirmektir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, demir yollarında yaptığımız Marmaray, Ankara- istanbul'la sınırlı değil, An-
kara-Eskİşehİr tarafını da başladık. Kars-Tİflis Projesi 1992'den 2004 yılına kadar konuşulmuş. Git
mişler gelmişler, orada toplanmışlar burada toplanmışlar, ama hiçbir şey olmamış. 2004'te bu Proje'yi 
de ete aldık ve bu sene bu Proje'nin ihalesini de gerçekleştirdik. Bu Proje, Orta Asya'mn, Türkiye'nin, 
Avrupa'dan Uzak Doğu'ya bağlantısını sağlayacak en önemli, asırlar boyu hizmet eden İpek Yolu 
Projesi'nin devamı niteliğinde çok önemli ve stratejik bir ulaşım koridorudur. Kars-Tiflis-Bakü hat
tıyla, Azerbaycan'a, Kazakistan'a, Çin'e, Türkiye üzerinden Avrupa'nın en kuzeybatısına kadar uza
nacak hatta, Türkiye, çok önemli, stratejik bir avantajı sağlamış olmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, tabii, zaman az; demir yollannda söylenecek çok şey var. Bunları belki soru-
cevaplarda daha kapsamlı anlatma şansına sahip olacağız. Şu kadarını söyleyeyim: Türkiye, bu dö
nemde, demir yollannda 6 milyar YTL yatırım yaparak son kırk yılın yatırımının 2 katından fazla 
yatınmı demir yolu sektörüne ayırmıştır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Başlayan projeler: Ankara-Konya Demir Yolu Hızlı Tren Projesi devam ediyor. Üst yapısının ya
pımına başlandı. Şimdi, Ankara-Kırıkkale-Yozgat- Sivas hattını ihale ediyoruz, 

FERİT MEVLÜT ASLANOÖLU (Malatya) - Oradan aşağı mı inecek, yukarı mı gidecek efen
dim? 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) -Efendim, tabii, deniz yoltanyla ilgili 
de burada bazı şeyler söylendi. Denizcilikte Türkiye altın çağını yaşıyor. Türkiye, gemi inşa sektö
ründe 23'üncü sırada iken bugün 5'înci sıraya yükselmiştir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Gele-
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neksel gemi inşa ülkeleri arasında Türkiye yerini almıştır. Yat imalatında Türkiye dünya üçüncüsü 
olmuştur. (AK Parti sıralarından alkışlar) Türkiye ve Türk bayraklı gemiler Türk kara sularından çı
kınca tutuklanıyordu, gemilerimizi kara listeden beyaz listeye geçirdik, Türkiye'nin denizcilik iti
barını en üst düzeye çıkardık. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Yapılanlar bununla sınırlı değil, bütün sahillerimizde denizcilikte kullanılan yakıtı da üçte 1 fi
yatına düşürdük, ondan sonra deniz taşımacılığımızda yüzde 200 artış oldu, taşıma fiyatlannda da 
ucuzlama oldu. Böylece, balıkçılarımız bir aydır İstanbul'da bedava balık dağıtıyor vatandaşa, işte 
bu, denizciliğe yapılan teşviklerin, hizmetlerin bir sonucudur. Bugün, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve 
Marmara'daki bütün deniz trafiğini takip edecek otomatik kontrol sistemi kurulmuş ve büyük bir ba
şarıyla ifa etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, tabii, hava yolları İçin de burada bazı şeyler söylendi, ben ibretle ve esefle 
dinledim, dehşete düştüm. Türk sivil havacılığının son beş yılda yaşadığı gelişmeleri, ne söylerseniz 
söyleyin, kimsenin gözünden kaçınmazsınız. 8,5 milyon insanımız uçakla seyahat ederken bugün 
32 milyon insanımız seyahat ediyor. Bu bir gerçektir. 

KÜRŞAT ATILGAN (Adana)- Problem burada Sayın Bakan, yani gelişmeyi yolcu sayısıyla öl
çüyorsunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, bildiğiniz gibi, 2005 yılında 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü yeniden yapılandırdık, müstakil bütçeli kuruluş hâline getirdik 
ve buraya atanacak genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarının hepsinin yasada ta
nımı var. 

Öyle, söylendiği gibi, Türk sivil havacılığında bir şey yapılmıyor görüşlerine asla katılmamız 
mümkün değil. Bakınız, SAFA denetimi, SANA denetimi: Yıl 2002, sıfır, hiç yok; yıl 2007 Aralık, 
SAFA denetimi 375, SANA denetimi 185. Bu diyagram her şeyi söylüyor, başka bir şey söylemeye 
gerek yok. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Kâğıt üzerinde, kâğıt. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Uluslararası kuruluşların... 
KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Kâğıt üzerinde Sayın Bakan. Kara kutusunu denetlediniz mi 

düşen uçağın? 
OKTAY VURAL (İzmir) - Şirketi kontrol ettirdiniz mi, var mı SANA kontrolü? 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, bir uzman olarak," düşen 
uçağı denetlediniz mi?" sorusu size yakışmıyor. 

KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Hayır, SANA denetlemesi ne zaman yapıldı düşen uçağın? 
OKTAY VURAL (İzmir) - Ne zaman yapılmış SANA denetlemesi? 

ULAŞTIRMA BAKANI BÎNALİ YILDIRIM (Devamla) - Uçak kazaları dünyanın her tara
fında olur. 

KÜRŞAT ATİLGAN (Adana) - SANA denetlemesi ne zaman yapılmış bu uçağın? 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Hepsinin detayı var, ben bunun de
taylarını sîze, tarihiyle, yapılan denetlemelerle, her şeyiyle size sunarım. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Otel odasında mı yapıldı? 

KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Denetleme yapamazsınız, personel yeterli değil. 
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BEKİR BOZDAG (Yozgat) - Sayın Başkan, müdahale ediniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI BÎNALÎ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, personel yetersizliği... Güzel 
söylediniz, personel yetersizliğine bakalım. O da burada, bu da kâğıt üzerinde, gidip sayabilirsiniz 
Bakanlıktan, var mı, yok mu. 103 personel varken 136 personele çıkmışız. 

KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Bir tane kaptan pilot var mı? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Yeterli mi? Yeterli mi, yetersiz mi? 

Peki, bu 103 personelin oluşumu nasıl? 20O3'te 103 personel varken 26 mühendis, 136 personel var
ken 52 mühendis olmuş. Yani, mühendis sayısı yüzde 100 artmış. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Pilotları denetleyecek bir tane kaptan pilot var mı? 

ULAŞTIRMA BAKANI BÎNALİ YILDIRIM (Devamla) - Biz, başkalarının yaptığı gibi, tek
nik öğretmen lisesi Öğretmenini getirip Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı yapmadık. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) İşte, bunun için sivil havacılığa gereken Önemi veriyoruz ve Türk sivil havacı
lığı bunun için gelişmeye devam ediyor. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Ağır cezada yargılananları getirdiniz genel müdür yaptınız değil mi. 
KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Şirketlere faturasını ödetenleri genel müdür yaptınız. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir İsnat vardır 
Sİvil Havacılık Genel Müdürlüğü hakkında. Bunun için de, bildiğiniz gîbi, gerekli incelemeyi baş
lattım. 

Siz, burada konuşmanızda dediniz ki: Sivil havacılıkta akçeli işler var. Ben sizi davet ediyorum, 
bildiğiniz ne varsa lütfen açıklayın. 

KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Hepsini vereceğim. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Açıklamazsanız, sizi müfteri olarak 

ilan ediyorum. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Benim söylememe gerek yok, gazetelerde var Sayın Bakan. Siz 
gazetelere cevap verin önce. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Evet... Değerli arkadaşlar, ben her 
şeye cevap veririm. Cevap veremeyeceğim hiçbir soru da yok. Yaptığım her İşin her detayına, her zer
resine kadar, her yerde, her zaman cevap veririm ve sorumluluğunu da yüzde yüz üstlenirim. Bun
dan da asla kimsenin şüphesi olmasın. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

OKTAY VURAL (İzmir) ~ Oger'lerde verirsin, Oger'lerde... 
ULAŞTİRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Oger'i de söyleyeyim size. Oger'i 

mi söyleyeyim? Belki Sayın Milletvekilimiz daha iyi söyler, orada danışmandı milletvekili olma
dan. Ne var ne yok, o size anlatsın. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

OKTAY VURAL (İzmir) - Oger'de verirsin öyleyse. 

ULAŞTIRMA BAKANİ BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisin
den bir milletvekili arkadaşımız yolların kalitesizliğinden bahsediyor. Ben de diyorum ki, sizin de tak
siratınız var. 156 kilometre yolun bakımını da siz yapmışsınız 2006'da. Eğer yollarda bir yanlış iş 
varsa, bakımında bir yanlış varsa, bunda sizin de payınız var diye düşünüyorum. 

SİNASİ ÖKTEM (İstanbul) - Kim yaptı? 
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ULAŞTIRMA BAKANI BİNALt YILDIRIM (Devamla) - Ama ben yanlış olduğunu düşün
müyorum. Gayet tabii ki müteahhit olacak, iş yapacak, toptancı bir yaklaşımla her şeyi kötülemek si
yasetin ilkesi olmaması lazım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Denetlemek sizin göreviniz değil mi? 

ULAŞTİRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Denetlemek bizim görevimiz. Ya
pılan yollan denetliyoruz, yollarımızda da hiçbir sorun... 

OSMAN ERTUGRUL (Aksaray) - Dört defa söktünüz, yenilediniz, dört defa,.. Aksaray-Nev-
şehir, Aksaray-Şereflikoçhisar... 

ERGÜN AYDOöAN (Balıkesir) - Cumhuriyet Halk Partisinin ne alakası var bununla? 

ULAŞTIRMA BAKANI BtNALt YILDIRIM (Devamla) - Evet, arkadaşlar, şimdi gelelim... 

YAŞAR AÖYÜZ (Gaziantep) - Cevap veremeyince polemik yapıyorsunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI BÎNALt YILDIRIM (Devamla) - Yok, her şeyin cevabı var, burada 
bakın. Zaman verilsin bana, bana zaman verilsin her şeyin ince ayrıntılarına kadar cevabını vereyim. 

Ben, cevap.. 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sanal onlar, sanal... 

ULAŞTIRMA BAKAMI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Sanal mı? Sanal olup olmadığını söylerim. 
Peki, arkadaşlar, şimdi geliyoruz, tabii ki... 
ERGÜN AYDOöAN (Balıkesir) - Cumhuriyet Halk Partisiyle ne ilgisi var? 

ULAŞTIRMA BAKANI BÎNALİ YILDIRIM (Devamla) - ,-kara yollarımızdan, Karadeniz 
sahil yolundan bahsedildi. Karadeniz sahil yolu 87 yılında başlamış ve Hükümetimiz dönemine kadar 
sadece 2,2 milyar dolar harcanarak, on beş yılda, üçte 1 'inden az kısmı yapılmış. 2003-2005 yıllan 
arasında 3,2 milyar dolar harcanarak tamamı bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır. 

Yol hakkında her şey söyleyebilirsiniz, doğrudur eğridir, ama bizim geçmiş dönemde yapılan iş
leri kenara atıp "Bu, bizim başladığımız proje değil." diye bir anlayışımız olamaz. Başlanan proje
ler elbette ki devam edecektir, çünkü kamu kaynağı harcıyorsunuz. Kamu kaynağı harcadığımız 
işlerde her şeyin hesabını inceden inceye yapmamız tazım. 

Sorularla İlgili tabii birçok konu var, ama kısa kısa cevap vermek istiyorum. Burada, haberleş
menin çok pahalı olduğundan söz edildi. Haberleşmede, Telekom'la ilgili konulara değinildi. Şunu 
kısaca ifade etmek İstiyorum; 2002 yılında bu ülkede cep telefonu abonesi 23 milyondu, şu anda 
62 milyon, 3 kata yakın artış var. Sabit telefonda, abone sayısında fazla bir değişlik yok, biraz azalma 
var, 400 bin azalma var. İşletmeci sayısı 97 iken 245'e çıkmış. Geniş bant, ADSL yokken, 4,3 mil
yona çıkmış. 

Türk Telekom'un yatırımı, tamamen kamudayken 190 milyon dolar 2002'de, bu sene ekim sonu 
itibarıyla 410 milyon dolar olmuş. Telekom'un, Telekom sektörünün toplam cirosu 5,7 milyar do
larken, 15 milyar dolanı yükselmiş. Yurt dışı -buraya dikkat edin lütfen- aramaları 77 kuruşken, 
10,6 kuruşa inmiş. Hani Telekom satıldı, pahalandı? (AK Parti sıralarından alkışlar) 7,5 kat ucuzlamış. 

GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) - Şehir içi kaç para? 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALt YILDIRIM (Devamla) - Şehirler arası arama 29 kuruşken, 

9,3 kuruşa inmiş ve cep telefonlarının kendi şebekesindeki azalış 49 kuruştan 31 kuruşa inmiş, Tür
kiye, Avrupa içerisinde en ucuz beşinci ülke konumuna gelmiş. 
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Türk Telekom grevi oldu. Arkadaşlar grev olmadan bana geldiler "Sayın Bakan, sizden bir ri
camız var, bu grevi ertelemeyin." Ben de, "pekâlâ ertelemeyeceğim, sizin emekten gelen gücünüzü 
kullanmanıza engel olmayacağım" dedim. Sözümde durdum, ama kırk beşinci gün "Aman Sayın 
Bakan, bu grevi bitirin." iste, bu, haberleşmede serbestleşmenin başarısıdır. 

GÜLTAN KIŞANAK (Diyarbakır) - Teke Deştirdin iz, ne serbestleşmesi. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALI YILDIRIM (Devamla) - Telekom grevi olmasına rağmen ha
berleşme eksiksiz bir şekilde yürümüştür ve bu ucuzlama, bu rekabetin sonucu gerçekleşmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yıldırım, lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Teşekkür ederim Başkan. 
Tabii, Telekom'un gelirlerinin satıldığı... Telekom'un satıldığı filan yok. Konunun doğrusu 

nedir? Telekom'un isim hakkı yirmi yıllığına kiraya verilmiştir. Her şeyi Telekom'a aittir, yirmi yıl 
İçin de 7,5 milyar dolar para alınmıştır. 2005 yılı sonunda verildi, 2006 yılı kârı -2007 daha çıkmadı-
2,3 milyar dolardır. Bunun yüzde 45'i, 1 milyar doları kamunundur, ortağa giden miktar 1,2 milyar 
dolardır. Ona göre hesabını yapın. Kaç yıllık oluyor, kaç yıllık olmuyor, siz daha iyi bilirsiniz. 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Zarar ediyor o zaman. 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Abone kaybetmeye devam ediyor 
sabit telefon. Hanginiz sabit telefonu kaç sefer kullanıyorsunuz, onu söyleyin. 

YAŞAR AGYÜZ (Gaziantep) - Çok üzüldüm! 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Beni ilgilendirmez, zarar eder, kâr 

eder; biz vatandaşın kâr etmesine bakarız, bunun İçin çalışıyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yıldırım. 
Şimdi, Sayın Vural, İç Tüzük'ün 69'uncu maddesine dayanarak söz istemiştir. 

Buyurunuz Sayın Vural. 

Süreniz bir dakikadır. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Kaç dakika efendim? 
BAŞKAN-Bir dakika. 

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLAMALAR 
1.' izmir Milletvekili Oktay Vural'ın. Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım 'in konuşmasında parti

sine sataşması nedeniyle konuşması 
OKTAY VURAL (İzmir) - Bir dakika biraz fazla oldu galiba! 

Evet, biraz önce, Sayın Bakan, doğrusu, Bakanlıktan önce bu ülkede hiç kimsenin bir projeye 
imza atmadığı şeklinde bir kaoaat uyandırdı. Ben, öncelikle, bir eski Bakan olarak, bizden Önceki dö
nemde de bu ülkenin üzerine taş koymuş bütün bakanlıklara ve siyasi partilere teşekkür ediyorum. 

ABDULLAH ÇALIŞKAN (Kırşehir) - Öyle bir şey demedik. 

OKTAY VURAL (Devamla) - Ama, bilmelidir ki kendisinin bahsettiği MARMARAY Proje-
si'nin inşaat işleri, ön yeterlilik ihalesi, 2002 yılında ağustos ayında çıkılmıştır. Ayrıca, bununla il-
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gîli kredi sözleşmesi de Milliyetçi Hareket Partisi döneminde yapılmıştır. A tıkara-İstanbul arastnda, 
şu anda Ankara-Eskişehir yapılıyor, hızlı tren projesi Milliyetçi Hareket Partisi döneminde yapıldı, 
ihale edildi. 

AHMET YENt (Samsun) - Rüyanda görürsün. 

OKTAY VURAL (Devamla) - Bir yıl beklediler sırf Milliyetçi Hareket Partisi olmasın diye, 
temelini atmayı Ankara Garı'nda yaptılar kapalı kapılar ardında. Evet, biz düşünüyoruz, düşünmeye 
devam edeceğiz, bizim projelerimize sahip çıkılmasından da memnuniyet duyarız. Ama bu projelerde 
Milliyetçi Hareket Partisinin damgası vardır, imzası vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sözünüzü tamamlayınız lütfen. 

OKTAY VURAL (Devamla) - Dolayısıyla, Sayın Bakan bu kadirşinaslığı bile gösterememeniz, 
en aşağısından, Ulaştırma Bakanlığında çalışan bütün personele de haksızlıktır, bunu da ifade etmek 
istiyorum. 

Evet, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu projelerde, Kars-Tiflis demir yolunda da, Ankara-
İzmir demir yolunda da, hepsinde de.,. 

ABDULLAH ÇALIŞKAN (Kırşehir) - Hepsini siz yaptınız! 
OKTAY VURAL (Devamla)- ... projelerle ilgili adımlar atılmıştır. İnşallah bu projeler daha 

fazlalaşır. İnşallah bizim hayallerimizi gerçekleştirme yolunda da yaptıklarımıza ulaşabilme yohında 
da gayretleriniz artar. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Siz hayal edin, biz yaparız. 
AHMET YENİ (Samsun) - Hayal etmeye devam edin. 
OKTAY VURAL (Devamla) - Ben Bakanlığınızın çalışmalarında basanlar diliyorum, saygılar 

sunuyorum. Sağ olun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Saym Vural. 

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLER! İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
i- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu t 

(1/426) (S.Sayısı: 57) (Devam) 
2.- 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kap

samındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Ytlı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildi
rimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/267, İ/191) (S.Sayısı: 58) (Devam) 

A) ADALET BAKANLIĞI (Devam) 
L- Adalet Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2. - Adalet Bakanlığı 2006 Yılt Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
B) DANIŞTA Y BAŞKANLIĞI (Devam) 
i.- Danıştay Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2 - Danıştay Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
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Q CEZA VE İNFAZ KURUMLAR]İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU (Devam) 
I.' Ceza ve İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İş Yurtlan Kurumu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Ceza ve İnfaz Kurumlan ite Tlttukevleri İş Yurtları Kurumu 2006 Yılı Merkezi Yönetim 

Kesin Hesabı 
D) TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI (Devam) 
/.- Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
E) YARGİTAY BAŞKANLİĞİ (Devam) 
I.- Yargıtay Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Yargıtay Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
F) ULAŞTIRMA BAKANLİĞİ (Devam) 
I.- Ulaştırma Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Ulaştırma Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
G) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 
i.- Karayolları Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.' Karayolları Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
H) TELEKOMÜNİKASYON KURUMU (Devam) 
I,- Telekomünikasyon Kurumu 2008 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi 
2.- Telekomünikasyon Kurumu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
I) DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (Devam) 
1.- Denizcilik Müsteşarlığı 2008 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi 
2.- Denizcilik Müsteşarlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
İ) SİVİL HAVACIUK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 
1,- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
BAŞKAN- Şimdi şahıslan adına aleyhte İstanbul Milletvekili Sayın Durmuşa!i Torlak. 

Buyurunuz Sayın Torlak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

SUreniz beş dakikadır. 
DURMUŞALİ TORLAK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2008 yılı bütçesi 

kapsamında, Denizcilik Müsteşarlığı bütçesiyle İlgili kişisel olarak aleyhte söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Büyük icraatlar yapılması hedeflenen denizciliğimizi yönlendirecek Denizcilik Müsteşarlığı
mızın bu kadar dar bir bütçeyle sektörü daha iyi noktalara getirmesi çok zor görünüyor. Ancak de
nizciliğimizin daha iyi noktalara gelmesine -bizim tarafımızdan yardımcı olunmak üzere- mevcut 
sorunlan paylaşarak, birlikte çözüm bulabiliriz. Bu konuda her türlü yardıma hazır olduğumuzu da 
belirtmek istiyorum, 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanımızın -ifade ettiği gibi- Türk denizciliğimizin son yıllarda 
çok büyük gelişmeler gösterdiği noktasında bazt söylemlerine katılıyorum, bazı söylemlerine maa-
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I esef katılamıyorum. Türk denizciliğinin son yıllarda büyüme gösterdiği ifade edilmesine rağmen, 
hâlen uygulanmakta olan politikalar nedeniyle, Türk Bayraklı deniz ticaret filosu dünya sıralamasında 
gerilemeye devam etmektedir. 1999 yılında Türk ticaret filosu 10 milyon 322 bin dead weight ton 
kapasiteyle on sekizinci sıradayken bugün -6 Aralık 2007 tarihi itibarıyla yapılan araştırma sonucu 
itibarıyla- yirmi beşinci sıraya -7 milyon 345 bin dead ıveight tonla- maalesef gerilemiştir. Bu dö
nemde Türk armatörlere ait yabancı bayrakla dolaşan gemi tonajı 4,5 milyon dead weight tona ulaş
mış, Türk armatörleri yavaş yavaş Türk Bayrağını kullanmaktan vazgeçmişlerdir. Türk armatörü 
gerek gemi adamı sıkıntısı gerekse aşın vergi ve sigorta yükü nedeniyle, ikinci sicili veya yabancı 
bayrağı tercih etmektedir. 

Taşımacılıkta deniz yolunun kullanılması, tasarruftur, ekonominin gelişmesine katkı demektir. 
Deniz yoluyla yapılan taşımacılığın hava yoluna göre 22, kara yoluna göre 7, demir yoluna göre 
3,5 kat daha ucuzluğu söz konusudur. Bugün, Türkiye'nin deniz yoluyla yapılan 113 milyon tonluk 
ithalat ve ihracat taşımalarında Türk Bayraklı gemilerin payı sadece yüzde 22'dir. Yüzde 78'i -ya
bancı bayraklı gemilere- taşımada her yıl ülkemizden 3,5 milyar dolar civarında navlun ücreti öden
mekte olduğunu da üzülerek sizlerle paylaşmak isterim. 

Sayın milletvekilleri, gemilere getirilen uluslararası katı kurallar nedeniyle dünya gemi inşa sa
nayi 2002 yılından itibaren patlama yapmıştır. Bu süreç daha ne kadar böyle gider bilinmez ama, ül
kemiz, maalesef bu pastadan gereken payı almamıştır. 

Tuzla, Yalova, Altınova ve Karadeniz'de kurulan tersaneler yeterli değildir. Bu nedenle ivedi
likle, çok daha büyük tonajlarda gemi inşa edebilecek büyük alanlı tersane yerlerine ihtiyaç vardır. 
Tersanecilerimiz büyük tonajlarda gemi yapma bilgi ve becerisine sahip insanlardır. 

2010 yılına kadar Türk armatörü tarafından, Türk tersanelerine yaptırılması planlanan ve bun
ların protokolleri İmzalanan 6 milyon 400 bin dead weight ton iken, aynı şekilde Türk armatörü, yurt 
dışına Japonya'ya, Kore ve Çin'e 14 milyon dead weight ton sipariş vermiştir değerli dostlarım. Ter
sanelerimizin bire altı oranında istihdam sağlayan bir sektör olduğunu düşünerek bu sektörün bu 
özelliklerini de göz ardı etmemeliyiz. Bu maksatla, gemi ve yat inşaları ile tersane tevsii, moderni
zasyon ve yatırımlarında yatırım indirimi uygulanmalı ve teşvik kapsamı genişletilmelidir. 

Denizciliğimizin gelişimi ve dünya pazarında yeterli pay sahibi olabilmesi için, Çanakkale ve 
Ege Bölgesi'nde büyük tonajlarda gemileri havuza alabilecek tersane alanları tesis edilmeli ve Ka
radeniz-Akdeniz- Süveyş Kanalı transit hattında gemi onanm tersaneleri mutlak surette oluşturul
malıdır, Ülkemizin kıyılarının yanlış ve gelişigüzel kullanımını önlemek amacıyla ülkemizin genel 
ekonomik menfaatleri doğrultusunda Türkiye kıyıları master planı yapılmalıdır. 

Türkiye'nin ciddi bir balıkçılık politikası yoktur. Bilimsel avcılık yapabilme konusundaki poli
tikalar geliştirilmeli ve balıkçılığımızın gelişmesi sağlanmalıdır. 

Sayın Bakanın da bütçe görüşmelerinde ifade ettiği gibi, Türkiye, amatör denizcilikte maalesef 
istenen noktada değildir. Bugün amatör denizciliğin önünde duran en büyük sorun yıllık motorlu 
taşıt vergisidir. Avrupa Birliği üyesi hiçbir ülkede bulunmayan, bizde âdeta varlık vergisi hâline çev
rilmiş bu verginin mutlak surette bir an evvel kaldırılması gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Torlak, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
DURMUŞALİ TORLAK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
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Kıyılarımızda sadece ve sadece 36 tane marina olduğu, bîr başka ülke, İtalya'da 380, İspanya'da 
96, Hırvatistan'da 50 marina olduğunu düşünürsek çal iş malan m izin çok da yüksek olduğunu söyle
mek mümkün değildir. 

Değerli dostlar, en önemli faaliyetlerden bir tanesi de, bunu da burada söylemeden geçemeye
ceğim, Piri Reis Üniversitesinin YÖK. tarafından onaylanmış olması sevindirici bir hadisedir, olay
dır. Bunun bir an evvel Meclisimize gelmesi ve Mecliste görüşülmesinde çok büyük fayda mütalaa 
ediyoruz. 

Değerli dostlarım, çok kısa bir zaman içerisinde sektör sorunlarını anlatmak mümkün değildir. 
Bu yapılan bütçenin büyük Türk Milletine ve denizciliğimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Torlak. 

Sayın milletvekilleri, on ikinci turdaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi soru-cevap işlemine geçiyoruz. 

Otuz milletvekili söz istemiştir, sırayla veriyorum sözleri. 
Lütfen, sayın milletvekilleri, sadece soru sormanızı, zamanı en iyi şekilde kullanmanızı rica edi

yorum. 
Buyurunuz Sayın Kaplan. 
HASİP KAPLAN (Sımak) - Sayın Adalet Bakanına sormak istiyorum: Yaygın İnternet üzerin

den bilişim suçlan İşleniyor. Hâkim ve savcılarımızın uzmanlaşması konusunda bir projeniz var mı? 

Cizre adliyesi inşaatına ne zaman başlayacaksınız? Ve Özellikle Ankara'da güzel bir Anayasa 
Mahkemesi binası yapılıyor, ama Danıştay hizmet binası yetersiz, 2 - 3 hâkim aynı odada çalışıyor 
ve menfur saldırıda ambulansın bile gireceği yol yoktu. Böylesine önemli bir bina değişimi için bir 
çalışma var mı? 

İlerleme RaponTnda hâlâ yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına dair endişeler var. Bu konuda bir 
şey diyecek misiniz? 

Sayın Ulaştırma Bakanına: Kestirme, Cizre-Şımak, Şanlıurfa-Silopi, Şırnak-Eruh, Gercüş-Ha-
sankeyf, Batman-Bitlis-Van... Bu yolları ne zaman yapacaksınız? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kaplan. 

Sayın Öztürk... 

EMİN NEDİM ÖZTÜRK (Eskişehir) - Sayın Ulaştırma Bakanına soruyorum: 59'uncu Hükü
met döneminde yapılan havaalanı sayısını daha önceki dönemlerle karşılaştırarak verebilir misiniz? 

Bakanlığınız döneminde limanlar konusunda yaptığınız hizmetler nelerdir? 
Sayın Bakanım, lojistik köyler, son yıllarda Avrupa'da sanayi ve ticaret şehirlerinin vazgeçilmez 

bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde de Devlet Demiryollarının bu konuda çalışma 
yaptığını biliyoruz. Ben, bu çalışmayı yapan arkadaşlarımı kutluyorum ve lojistik köy kurulacak olan 
iller hangi illerdir diyorum? 

Bir soru da Adalet Bakanıma var: Adalet hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla yaptığınız ça
lışmalar nelerdir? 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın öztürk. 
Sayın Aydoğan... 
ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan, 

Adalet Bakanına soruyorum: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı iken Sayın Başbakanın mal varlığı 
davasını temyiz etmeyerek adını kamuoyu gündemine getiren Fahri Kasırga, bu hizmetinin bir sonucu 
olarak mı Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına getirilmiştir? 

Ulaştırma Bakanlığına soruyla devam ediyorum: Hükümetinizin övündüğü hizmetler olan duble 
yollardan Balıkesir yeterli payı alamamıştır. Başta, Bandırma-Susurluk olmak üzere Balıkesir-KÖr-
fez yolu ve Balı kesir-Akhisar olmak üzere Balıkesir ili duble yol yatırımlarından ne zaman pay ala
caktır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ay doğan. 

Sayın Ağyüz... 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sorum Ulaştırma Bakanımıza: Gaziantep büyük bir kenttir, 

Maalesef, bir aydır uçak seferleri yapılamıyor, bugün de sisten dolayı iptal edildi. Pisti görürseniz, 
inşaatının ve binasının ne kadar kaliteli olduğuna karar verirsiniz. Bunun çaresi yok mu? 

Gaziantep-Urfa Otoyolu Birecik'te kesildi. Ne zaman devam edecek? 
Denizcilik itibarımız, acaba, gemilerin siyasi kimlik kazanmasından sonra mı arttı, onu bilmek 

istiyorum. 

"Yıllık 2 milyar dolar kâr eden" dediğimiz Telekom'a çok üzülmüşsünüz. Üç yılda değil de beş 
yılda çıkaracaktır. Bu özelleştirilen Türk Telekom'da teknolojik yenileme yapılmış mıdır? 

Greve sessiz kaldınız. Türk Telekom'un ismi de değiştirilmek İstenirse sessiz kalacak mısınız? 
Araç muayene istasyonlarını özel leş t irdiniz Makine Mühendisleri Odasının davası devam eder

ken. Bunların alt işleticilere devri için ne düşünüyorsunuz? Demiryollarının arazilerini satmaya ça
lışıyorsunuz. 533S sayılı Yasa için uygulama açısından ne düşünüyorsunuz? Bunlar kent mirasıdır, 
kültür mirasıdır. Bu arazilerin yeniden satılmasının özelleştirme mantığı içerisinde kent yararına ol
duğu inancında değilim. Bunun üzerinde durmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ağyüz. 
Sayın Seçer... 
VAHAP SEÇER (Mersin) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Mersin'e uluslararası havaalanı yapılacak mı? Tarsus, Silifke, Mersin, merkez yeni adliye bi
naları ne zaman yapılacaktır? 

Taşucu-Alanya arasındaki sahil yolunda iyileştirme ve genişletme çalışmaları yapılacak mı? Ya
pılacaksa ne zaman yapılacaktır? 

Türk Hava Yollarının, dinî bir cemaatin öğretilerini konu alan bir toplantıya sponsorluk yap
masını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

PTT'nin 2008 yılında özelleştirme kapsamına alınması söz konusu mudur? 
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Malatya Havaalanı'mn yedek pist inşaatı ne zaman yapılacaktır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Seçer. 

Sayın Akçan... 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Aryonkarahİsar) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Ulaştırma 
Bakanına sormak istiyorum: Hâlen var olan ve yapılacak olan otoyollan ve kara yollarına ait uygun 
alanları -şantiye alanlarını kastediyorum- Mehmetçik Vakftna doksan dokuz yıllığına tahsis etmeyi 
düşünürler mi? 

İkinci sorum: Hükümetimiz döneminde yapılan bir ihaleyi -üçüncü nesil GSM ihalesini- katı
lımcısının tek olması nedeniyle iptal ettiniz. ATV -Sabah ihalesini de aynı mantıkla ihale etmeyi dü
şünüyor musunuz? 

Üçüncü sorum: 57'nei Hükümet döneminde istanbul'a planlanmış olan, projesi yapılmış Üçüncü 
Boğaz KöprüsU'nü, Amavutköy-Kandilli Rasathanesi arası kesimden çıkarıp, Karadeniz aksına 
doğru, Boğaz'ın kuzeyine almada arazi rantına hizmet etmiş olmayacak mısınız? Trafik yoğunluğu
nun olduğu yerde trafik yoğunluğunu rahatlatmayı neden düşünmüyorsunuz? 

Dördüncü sorum: Planlanan Ankara-îzmir Otoyolu Projesi'nin Aryonkarahİsar kesiminde, Af-
yonkarahisar'ı baypas -şehri kastediyorum, şehrin yerleşkesini kastediyorum- yapıyor mu bu yol? 
Yoksa, Eskişehir şehrinde olduğu gibi şehre teğet mi gidiyor? Bu sorulanının cevaplandırılmasını is
tirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Akçan. 

Sayın Köse... 

ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Sorum Ulaştırma Bakanına. 

Sivil Havacılık Genel Müdürünün otel masraflarının özel sektörce karşılanması nedeniyle so
ruşturma açtınız, ama, bu arada kendisine plaket de verdiniz. Açtığınız soruşturmanın gerçekte ob
jektif olacağına inanıyor musunuz? 

İkinci sorum: Adana'dan kalkıp Bağdat'ta düşen Moldova uçağının mali sorumluluk sigortası 
var mıydı? Sigortayı üstlenen şirketin adı ne? Bu uçağın kara kutusu çözümlendi mi? 

Üçüncü sorum: Adıyaman'a uçak seferlerinin artırılmasını düşünüyor musunuz? Fiyat biletle
rinde bir düşme.., Ayrıca, ILS sistemi var mı yok mu, bunu düşünüyor musunuz? 

Adalet Bakanına olan dördüncü sorum şu: Adıyaman Adliye Sarayı çok eski ve yetersizdir. Yeni 
bir adliye sarayı için çalışmanız var mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Köse. 

Sayın Çalış... 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Adalet Bakanım, Başbakanın iradesiyle basına yansıyan, 
PKK teröristlerine yönelik "ailenin yanına dön" af çalışması hangi aşamadadır? Türk Silahlı Kuv
vetleri bu çalışmanın neresindedir? 
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Sayın Ulaştırma Bakanıma: Karaman-Kırobast-Mersin-Mara yolunu kara yollan ağına almayı 
düşüyor musunuz? 

Sayın Korkmaz, Sayın Bal ve Sayın Kalaycı'nın sorularını soruyorum: Akşehir-Yalvaç devlet 
kara yolunu ne zaman tamamlayacaksınız? 

Telekom'un özelleştirilmesiyle devletimizin gelirinde, istihdamında, yatırımlarındaki artış nedir? 
Grev süresince 25 bin işçiye ücret ödenmemesi yasal mıdır? Firmanın kân nedir? Kurumlar vergisi
nin yüzde 30*dan 20'ye indirilmesiyle firmanın yıllık ve yirmi yıllık kazancı nedir? 

Bir diğer sorum: Adliye ve icra dairelerinin paralarını Merkez Bankasının temsilcisi olan Ziraat 
Bankası yerine Akbanka yatırma niye tercih edilmiştir? Bundan dolayı tercih nedeni nedir? Paranın 
miktarı nedir? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Çalış, 
Süremiz bitmiştir. 
Şimdi cevap işlemine geçiyoruz. 
Önce Sayın Mehmet Ali Şahin cevap verecektir. 

Buyurunuz. 
Süreniz yedi buçuk dakika. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ede

rim. önce Sayın Kaplan'in sorusundan başlıyorum. 

Sayın Kaplan, "Hâkim ve savcıların uzmanlaşması için projeniz var mı?" diye bir soru yönelttiler, 
Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, hukuk fakültelerimiz standart bir eğitim vermektedir. Hukuk 

fakültelerinde eğitim gören gençlerimiz uzmanlık alanlarına göre bir eğitime tabi tutulamamaktadır. 
Hâkim ve savcılarımızı mesleğe nasıl aldığımızı da biliyorsunuz. Ancak, hâkim ve savcı görevine baş
ladıktan sonra, Adalet Bakanlığımız Eğitim Daire Başkanlığı ve tabii ki Adalet Akademisiyle de iş 
birliği yapmak suretiyle, hâkim ve savcılanmızın hizmet içi eğitimine önem vermektedir. Biz çokça 
hâkim ve savcımızı da yurt dışına belirli sürelerle, bilgilerini ve görgülerini artırmaları için gönde-
reb iliyoruz. Özellikle yabancı dil eğitimine, öğrenimine de önem veriyoruz. Avrupa İnsan Haklan 
Mahkemesinde de mahkeme kararlarının Türkiye'deki kararlara olumlu etki yapmasını sağlamak 
için, hâkim ve savcılanmızın eğitim yapmalarını, inceleme yapmalannı sağlamak için bir seri prog
ram uygulamaya devam ediyoruz. 

Bunun dışında, Sayın Kaplan'ın Cizre Adliye Sarayı'yla ilgili bir sorusu oldu. Cizre Adliyesi'nin 
inşaatı geçtiğimiz ay, Kasım 2007'de başladı, 2009 yılı içerisinde de bitirmeyi planlıyoruz. 

Ayrıca, bir tespitiniz oldu, "Ankara'da Anayasa Mahkemesi için gerçekten görkemli bir bina 
bitmek üzere." dediniz. Doğrudur, Anayasa Mahkemesine yakışır bir fiziki mekân, İnşallah yakın 
bir zamanda hizmete açılacaktır ve tabii Damştayın şu anda hizmet gördüğü binanın Dan ıslayın ko
numuna uygun olmadığını ifade ederek, "Acaba bu konuda Hükümet olarak ne düşünüyorsunuz?" 
diye sordunuz. Hemen şunu ifade edeyim, daha önce bir soru üzerine de bunu açıkladığımı hatırlı
yorum, ama bir kez daha tekrarlayayım: Eskişehir Yolu üzerinde Danıştay Başkanlığımıza 63 dö
nümlük bir arsa tahsis edilmiştir ve buraya yapılacak olan Danıştay binası için de, proje 
çalışmalannda kullanılmak üzere, 2008 yılı bütçesine 2 milyon YTL, yani 2 trilyonluk bir ödenek 
ayrılmıştır. Biraz sonra bunu da oylamış olacağız. Yani, Danıştaya yeni bina yapılma süreci başlamıştır. 
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İlerleme Raporu'yla ilgili bir değerlendirmeniz oldu Sayın Kaplan. İlerleme Raporu'nun yirmi 
üçüncü faslıyla İlgili, yargı ve temel haklarla ilgili bölüm önümde. Doğrusu, burada, sadece, bir süre 
önce burada yaklaştırdığımız Hâkimler ve Savcılar Kanunu'yla ilgili bir değerlendirme var ve Da
nıştay ve Yargıtayı temsilen de mülakat komisyonunda üye bulunmasıyla ilgili bir değerlendirme 
var. Zaten onu da, biliyorsunuz, yerine getirmiştik. "Genel olarak yargı alanında bîr miktar ilerle
meden bahsetmek mümkündür." diye başlıyor. Tabii, bu alanda yapılması gereken çokça İş olduğunu 
Adalet Bakanlığı olarak biliyoruz. Zaten o konuda da çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. 

Sayın Öztürk "Adalet hizmetlerini hızlandırmak için ne yapıyorsunuz?" dediler. Biraz Önce kür
süde de ifade etmiştim; bilişim teknolojisinden yararlanma konusunda oldukça başarılıyız. Bu, tabii 
ki yargı sürecini oldukça kısaltmaktadır, ama bu kâfi değildir. Mutlaka hâkim ve savcı açığımızı da 
bizim kapatmamız gerekiyor. Ancak, bir yılda alacağımız hâkim ve savcı sayımız, maalesef, sınırlı-
dır. Çünkü, Adalet Akademimiz ancak 500 veya 600 adayımızın eğitimine müsaittir. O nedenle, bir 
hâkim ve savcı adayımızın adaylığının kabulünden kura çekimine kadar aşağı yukarı iki-iki buçuk 
yıllık bir zaman geçiyor. Bütün bunları göz önünde bulundurarak, hâkim ve savcı açığımızı bir an 
önce kapatmak istiyoruz. Nitekim, son yaptığımız yasa! düzenlemede de, şartlarını taşıyan, belirli sı
navlardan geçerek başarılı olan avukat arkadaşlarımızdan da hâkimlik ve savcılık mesleğine geçiş im
kânını sağlayan bir düzenleme yapmıştık. 

Sayın Aydoğan, kişisel diyebileceğim, tanımlayabileceğim bir soru yönelttiler. Benden önceki 
dönemde Adalet Bakanlığı görevini de kısa bir süre yapmış olan ve gerçekten, Türk yargısına yıllarca 
hizmet etmiş olan ve şimdi de Adalet Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Sayın Kasırga'yla il
gili söylediklerinizi şu Parlamentonun mehabetine yakıştıramadığımı İfade etmek istiyorum. O ne
denle sorunuza cevap veremeyeceğim. 

BAŞKAN - Sayın Şahin... 

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

BAŞKAN - Sayın Yıldırım'a süre kalmayacak. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Öyle mi efendim? 
BAŞKAN - Evet efendim. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Bana "yedi buçuk" dediniz de. Doldu 

mu yedi buçuk dakika? 
BAŞKAN - Pardon, yanlış söyledim. Toplam yedi buçuk dakika bakanlara ayrılmıştı. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Daha sürem var mı? 
BAŞKAN - Süreniz maalesef fazlasıyla doldu. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Bitti mi efendim? 

BAŞKAN - Bitti. 
ADALET BAKANİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Özür dilerim efendim. Ben, sadece 

bana yedi buçuk dakika ayırdığınızı zannetmiştim. 
BAŞKAN - Yok, hepsi on beş dakikaydı Sayın Bakan. 
ADALET BAKANİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Keşke "üç buçuk dakika" deseydiniz 

bana, ben üç buçuk dakikada bitirirdim. 

BAŞKAN - Pardon... Kusura bakmayınız... 
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ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN {Antalya) - Sayın Çalış'ın sorusuna da yazılı cevap 
vereyim efendim. 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Yıldırım... 

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Erzincan) - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, bir buçuk dakika süre kaldı, ama kısa kısa... 

PTT'nin özelleştirilip özelleştirilmeyeceği soruldu. PTT 2008'de özelleştirme kapsamında değil. 
Ancak, posta sektörünün serbestleştirilmesine yönelik yeniden yasal düzenleme, ilgili yeni PTT ya- -M 
sası Parlamentonun gündemine gelecek. 

PTT, son yıllarda yaptığı çalışmalarla, zarar ederken, 230 trilyon kâr eden kuruluş hâline gel
miştir. 

Dİğer bir soru Malatya Havaalanı pisti: Tabii ki, amacımız havaalanını kapatmadan pistin tamir 
ve bakımını yapmaktır. Bunun için de önce paralel taksi yolu yapacağız, ondan sonra havaalanı pis
tini bakıma alacağız. 

Adıyaman Havaalanı'na teknik olarak ILS koyma İmkânımız yoktur. 

Devlet Demiryolları birçok vilayetimizde lojistik köyler kuruyor. Bunun bir tanesini Samsun'da, 
Kayseri'de, Eskişehir'de, izmit'te, İstanbul'da, Balıkesir'de, Erzurum'da, Mersin'de,Uşak'ta, Kon
ya'da, Denizli'de hâlen bu lojistik projeleri devam ediyor ve Demir Yolları arsa ve arazilerinin şeh
rin belediyeleriyle birlikte, kentsel dönüşümle şehre kazandırılması yönünde de müşterek çalışmalara 
devam edilmektedir. 

Bir başka soru: Gaziantep-Şanlıurfa yolu, 2007 yılında, Nizip-Birecik arası hariç, trafiğe açıldı. 
Nizip-Birecik arasını da 2008 yılında bitirip, trafiğe açmayı amaçlıyoruz. 

Araç muayene istasyonuyla ilgili: Özel sektöre devri konusunda yargı süreci tamamlanmış ve 
İdarenin lehine karar verilmiş, ondan sonra da devir işlemleri devam etmekledir. Bu İşletmeci hangi 
alt işletmecilerle çalışacağına kendi karar verecektir. İdare olarak bizim bu konuda bir dahlimtz söz 
konusu değildir. 

Mersin yöresine havaalanı için geçmişte bir yer belirlenmiş, ancak zemin çok bozuk olduğu, 
karstik boşlukların çok fazla olması nedeniyle uygun görülmediğinden yeni yer tespit çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

Bundan sonraki sorulara da, izninizle Sayın Başkanım, yazılı olarak cevap vermek istiyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım. 

Şimdi sırasıyla on ikinci turda yer alan bütçelerin bölümlerine geçilmesi hususunu ve bölümle
rini ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım: 

Adalet Bakanlığının 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum: 
08- ADALET BAKANLIĞI 
1- Adalet Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
Kodu Açıklama (YTU 
01 Genel Kamu Hizmetleri 639.610.200 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
02 Savunma Hizmetleri 3.291.900 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 2.205.024.900 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

TOPLAM 2.847.927.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet Bakanlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Adalet Bakanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2.- Adalet Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Adalet Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
A - C E T V E L İ 

(YTL) 
- Genel Ödenek Toplamı 1.783.914.994,31 
- Toplam Harcama : 1.948.264.761,59 
- Ödenek Dışı Harcama : 246.387.536,74 
- İptal Edilen Ödenek 82.037.769,46 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet Bakanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Danıştay Başkanlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
05 • DANIŞTAY BAŞKANLİĞİ 
1.- Danıştay Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
Kodu Açıklama (Y.TLJ 
01 Genel Kamu Hizmetleri 5.135.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 34.698.900 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
09 Eğitim Hizmetleri 102.100 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 39.936.000 
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BAŞKAN- Kabul edenler... Ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2.~ Danıştay Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Danıştay Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 

A - C E T V E L İ 
fYTLI 

- Genel Ödenek Toplamı 

- Toplam Harcama 
• İptal Edilen Ödenek 

27.559.535,00 

25.417.902,85 

2.141.632,15 

BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Ceza ve İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İş Yurtlan Kurumu 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
40.41 - CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU 
/ . - Ceza ve İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İş Yurtlan Kurumu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Büt' 

çesi 
A - C E T V E L Î 

Kodu. Ac.klama fYTU 

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 713.503.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 713.503,000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 

KOP Açıklama LYILi 
01 Vergi Gelirleri 64.000.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 223.150.000 
BAŞKAN- Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 375.643.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
05 Diğer Gelirler 4S.260.000 
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BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

06 Sermaye Gelirleri 5.297.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

08 Alacaklardan Tahsilat 608.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

09 Ret ve İadeler (-) 455.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 713.503.000 

BAŞKAN- Kabul edenler.,. Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Ceza ve tnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri 
kabul edilmiştir. 

Ceza ve İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri fş Yurtlan Kurumu 2006 Yılı Kesin Hesabının bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

2.—Ceza ve infaz Kurumlan ile Tutukevleri Is Yurtları Kurumu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesabı 

BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamım okutuyorum: 

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri tş Yurtlan Kurumu 

2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 

A - C E T V E L İ 

(YIL) 
• Genel Ödenek Toplamı 

• Toplam Harcama 

• İptal Edilen Ödenek 

1.037.550.000,00 

648.061.597,02 

389.488,402,98 

BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 

YIL 

- Bütçe tahmini : 580.760.000,00 

- Yılı tahsilatı : 553.558.994,96 

BAŞKAN- (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ceza ve İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 2006 Yılı Kesin Hesabının bölüm
leri kabul edilmiştir. 

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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Bölümleri okutuyorum: 

40,10-TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 
/ . - Türlüye Adalet Akademisi Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L İ 

Kod Açıklama (YTD 
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 8.757.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
TOPLAM 8.757.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 
KOJ2 Açıklama (Y7U 
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 395.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
04 Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 8.087.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

05 Diğer Gelirler 75.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 8.557.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Türkiye Adalet Akademisi Başkamlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oy 

larımza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2,~ Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 

A - C E T V E L t 

rrm 
- Genel Ödenek Toplamı 
• Toplam Harcama 
- İptal Edilen Ödenek 

5.721.274,00 
2.524.647,70 
3.196.626,30 

BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
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B - C E T V E L İ 
YIL 

- Bütçe tahmini : 5.218.000,00 
- Yılı tahsilatı : 3.291.953,62 
BAŞKAN- (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Yargıtay Başkanlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Bölümleri okutuyorum: 
04- YARGITAY BAŞKANLIĞI 
1 — Yargıtay Başkanlığı 2008 Yiit Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
Keda Açıklama (YTU 
01 Genel Kamu Hizmetleri 11.529.600 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 35.924.400 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler.,, Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 47.454.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yargıtay Başkanlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Yargıtay Başkanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2.— Yargıtay Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Yargıtay Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
A - C E T V E L İ 

(TELİ 
- Genel ödenek Toplamı : 35.425,000,00 
- Toplam Harcama : 34.791.486,72 
- Ödenek Dışı Harcama : 80.000,00 
- İptal Edilen Ödenek : 713.513,28 

BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yargıtay Başkanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum: 
16- ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
!,- Ulaştırma Bakanlığı 2008 Yılt Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L t 
Kodu Açıklama (YTL) 
01 Genel Kamu Hizmetleri 6.878.800 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

02 Savunma Hizmetleri 294.900 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 1.044,311.300 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1.051.485.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2- Ulaştırma Bakanlığı 2006 Yılt Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Ulaştırma Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
A - C E T V E L İ 

001) 
-Genel ödenek Toplamı : 540.180.750,00 
- Toplam Harcama : 480.958.999,03 
- Ödenek Dışı Harcama : 118.675,39 
- İptal Edilen Ödenek : 59,340.426,36 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 2008 Mali Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su* 

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
14.91 - KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
l.~ Karayolları Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
Kodu Açıklama YJ_L 
01 Genel Kamu Hizmetleri 25.086.750 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
02 Savunma Hizmetleri 413.620 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 3.120.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
04 Ekonomik tşler ve Hizmetler 3.360.779.330 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
07 Sağlık Hizmetleri 1.735.300 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 3.391.135.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Karayolları Gene! Müdürlüğü 2008 Mali Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. * 
2.- Karayolları Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
BAŞKAN - (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Karayolları Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
A - C E T V E L İ 

nrrL^ 
• Genel Ödenek Toplamı 
• Toplam Harcama 
• ödenek Dışı Harcama 
• İptal Edilen Ödenek 
• Ertesi Yıla Devreden Ödenek 

5.593.319.933,51 
5.496.565.553,57 

3.160.626,80 
86.739.221,27 
61.630.208,36 

BAŞKAN - (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Telekomünikasyon Kurumu 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
42.02 • TELEKOMÜNİKASYON KURUMU 
I.- Telekomünikasyon Kurumu 2008 Yıtı Merkezi Yönelim Bütçesi 

A - C E T V E L t 
Kctlvı Açıklama GCEü 
01 Genel Kamu Hizmetleri 145.860.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 31.000.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 995.387.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

TOPLAM 1.172.247.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini ok utuyorum r 
B - C E T V E L İ 

KOD Açıklama (YTU 
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.016.128.000 
BAŞKAN- Kabul edenler,,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
05 Diğer Gelirler 156.119.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1.172.247.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Telekomünikasyon Kurumu 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Telekomünikasyon Kurumu 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2.- Telekomünikasyon Kurumu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabi 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Telekomünikasyon Kurumu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
A - C E T V E L İ 

(YTU 
- Genel Ödenek Toplamı : 882.746.062,00 
- Toplam Harcama 853.641.495,75 
- İptal Edilen Ödenek 29.104.566,25 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelinin genel toplam mı okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 

IIL 
- Bütçe tahmini : 709.546.062,00 
- Yılı tahsilatı : 853.641.495,75 
BAŞKAN- (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Telekomünikasyon Kurumu 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Denizcilik Müsteşarlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
16.81 - DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 
L- Denizcilik Müsteşarlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
Koiil Açıklama fYTL) 
01 Genel Kamu Hizmetleri 5.312.800 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
02 Savunma Hizmetleri 608.800 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 60.112.800 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

07 Sağlık Hizmetleri 158.600 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 66.193.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Denizcilik Müsteşarlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

Denizcilik Müsteşarlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2-DenizcilikMüstesarlığt 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabi 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Denizcilik Müsteşarlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
A - C E T V E L İ 

fYTL) 
- Genel Ödenek Toplamı : 68.866.267,20 
- Toplam Harcama : 41.955.378,70 

- Ödenek Dışı Harcama : 607.598,33 
- İptal Edilen Ödenek : 27.518.486,83 
- Ertesi Yıla Devreden Ödenek 20,055.180,20 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Denizcilik Müsteşarlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylannıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum; 

40.49- SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
I.— Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L İ 

Kodu Açıklama fYTL^ 

01 Genel Kamu Hizmetleri 2.357,900 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 150.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 13.697.100 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

TOPLAM 16.205.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum: 
B - C E T V E L t 

KÛÜ Açıklama (YTL1 
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19.070.300 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
05 Diğer Gelirler 1.300.700 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler,., Kabul edilmiştir, 

TOPLAM 20,371.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Adalet Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş 

Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, Telekomünikasyon Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı ve Sivil Hava
cılık Genel Müdürlüğünün 2008 yılı bütçeleri ile 2006 yılı kesin hesaplan kabul edilmiştir. Memle
ketimize yararlı olmasını diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, birleşime on beş dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 16.48 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.04 

BAŞKAN : Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KÂTİP ÜYELER: Fatoş GURK AN (Adana), Yusuf COŞKUN (Bingöl) 

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36'ncı Birleşiminin Üçüncü 

Oturumunu açıyorum. 

2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap 
Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edeceğiz. 

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
/.- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1/426) (S.Sayısı: 57) (Devam) 
2.~ 2006 Yılt Merkezi Yönelim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı İle Merkezi Yönetim Bütçesi Kap~ 

sammdaki idare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildi
rimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/267, 3/191) (S.Sayıst: 58) (Devam) 

J) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
I.- Millî Savunma Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

2.- Millî Savunma Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 

K) SAVUNMA SANAYİ/MÜSTEŞARLIĞI 
I,- Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

2.- Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 

L) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

1. - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 

M) ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 
!.• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.~ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 

N) ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
1.- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2,- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
O) ELEKTRİK İSLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
I.- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Elektrik işleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
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Ö) TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 
L- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2006 Yıtt Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
P) MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
} . - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
R) PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
/.- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Şimdi, on üçüncü tur görüşmelere başlayacağız. 
On üçüncü turda Millî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Enerji ve Tabii Kay

naklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İş
leri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri yer almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, tur üzerindeki görüşmeler bittikten sonra on beş da
kika süreyle sonı-cevap işlemi yapılacaktır. Soru sorma işlemiyle ilgili açıklamalar daha öncelerde 
yapıldığı için tekrarlamıyorum. Soru sormak isteyen milletvekilleri, görüşmelerin bitimine kadar 
yerlerinden soru için giriş yapabilirler. 

Bilgilerinize sunulur. 
On üçüncü turda grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: De

mokratik Toplum Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Sayın Aysel Tuğluk, Bitlis Milletve
kili Mehmet Nezir Karabaş; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Şükrü 
Elekdağ, Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk; Milliyetçi Hare
ket Partisi Grubu adına, Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu, Sakarya Milletvekili Münir 
Kuthıata, Manisa Milletvekili Ahmet Orhan; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Erzurum Mil
letvekili Milliyettin Aksak, Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 
Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Zonguldak Milletvekili Polat 
Türkmen, Bursa Milletvekili Mehmet Ocakden. Şahısları adına. Düzce Milletvekili Metin Kasıkoğlu, 
İzmir Milletvekili Kâmil Erdal Sipahi. 

Şimdi, Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Aysel Tuğluk. 
Sayın Tuğluk, buyurunuz lütfen. (DTP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on yedi buçuk dakikadır. 
DTP GRUBU ADINA AYSEL TUĞLUK (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi için DTP Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

"Savaş, mızraklı trampetli bir bayram değildir. Onun manzarası ölümdür, kandır." der Tolstoy. 
Çelişkilerin her geçen gün yoğunlaştığı, etnik ve dinsel çatışmaların çılgınca yaşandığı Orta Do-
ğu'da, halklarımızın demokratik seçeneğinin anlam ve değer bulması umudumu ifade ederek ko
nuşmama başlamak istiyorum. 
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21 'inci yüzyılın küresel dünyasında yayılmayı esas alan devlet eksenli güvenlik yaklaşımı, yok 
edici savaşların en stratejik unsurudur. Eğer değişim kaçınılmaz ise, bunun yönü birey eksenli gü
venlik yaklaşımı olacaktır. Zira, hiçbir ülke savunma ve güvenliğini sadece silahlanarak sağlayamaz. 
Özgürlükler ve haklar, demokratik sistem içinde bir hukuka bağlanmadığı müddetçe, bileceğiz ki 
güvenlik riski önce içeriden kaynaklanacaktır. Hâlen ekonomik ve toplumsal kriz şartlanndayız. Bu 
koşullarda, genel güvenlik dışında öz güvenlik daha çok önem kazanır. Sürekli gerginlik ve çatışma 
durumu, toplumun sürdürülebilirliğini de tehlikeye atar. Toplumsal gelişmeyi evrensel kriterlerde 
sürdürmek istiyorsanız, ekonomide liberalleşmeyi, toplumsal alanda Özgürleşmeyi, siyasette demo
kratikleşmeyi gerçekleştirmelisiniz. Aksi hâlde, dünyanın en büyük ordusuna da sahip olsanız, gü
venliğinizi sağlayamazsınız. 

Değerli milletvekilleri, soğuk savaşın sona ermesiyle dünyanın daha güvenilir bir yer olacağı 
beklentisi doğmuştu, ancak silahlanma en üst seviyeye çıktı ve güvensizlik arttı. Silahlanmaya hiç
bir dönem bu kadar para harcanmamıştır. Türkiye, savunmaya ayırdığı ciddi bir rakamla, bu ülke
lerden bir tanesidir. Herkes, bireylerden devletlere kadar, ekonomik gücünü daha fazla zorlayarak 
silahlanıyor. Geçtiğimiz yıl silahlanmaya harcanan paranın yaklaşık 3-4 trilyon dolar arasında ol
duğu iddia ediliyor. Bunun yansını küresel dünyanın imparatorluk gücü olan Amerika Birleşik Dev
letleri harcıyor hem de yant başımızda. Hepiniz tanıksınız, Iraklı çocuklar artık büyüyemiyor. 

Değerli milletvekilleri, bu rakamların ne anlama geldiğine dair hepinize kısa bilgiler sunmak 
istiyorum: Binlerce insanın ölümüne neden olan silahlanma ve peşi sıra gelişen saldırılara bu kadar 
para harcanırken, açlık, yoksulluk, küresel ıstnma gibi sorunlarla boğuşan dünyamız hayatta kalma 
mücadelesine kaynak bulamıyor. Örneğin, 10 milyar dolar bulunamadığı için her yıl 2 milyon çocuk 
ishalden ölüyor. Silahlanmaya trilyon dolarlar aktaran gelişmiş ülkeler her beş saniyede bir çocuğun 
açlıktan Ölmesine göz yumuyor ki, ülkemizde ne yazık ki, açlıktan ölen çocuklar var. 21 'inci yüzyı
lın en büyük ayıbı, bir yılda açlık yüzünden ölen 6 milyon, tekrar ediyorum, 6 milyon çocuktur. 

ABD ve Birleşmiş Milletler ülkeleri her yıl silahlanmaya 3-4 trilyon dolar harcarken, dünya 
gıda programına yaptıkları bağış sadece toplamda 200 milyon dolardır. 3 milyar kişinin okuma yazma 
bilmediği ve 100 milyon çocuğun okula gitmediği dikkate alındığında, silahlanmaya ayrılan günlük 
harcamanın yüzde 1 'i ile dünyada okulsuz çocuk kalmayacaktır. Dikkatinizi çekmek isterim, ülke
miz de bu istatistikler içindedir ve silahlanmaya ayırdığı bütçe ile bu sorumsuzluğu maalesef pay
laşmaktadır. 

Diyarbakır'da Bağlar'da bunca onur kinci yoksulluk yaşanıyorsa, bileceğiz ki, bu yaşadığımız 
o korkunç çatışmalar ve buna harcadığımız para İle ilgilidir. 

Değerli milletvekilleri, eğitime ayırdığımız bütçe komiktir. Eğitime ayrılan bütçe ile savunmaya 
ayrılan bütçe arasındaki fark ise daha da komiktir. Bu dengesizlik sürdüğü müddetçe eğitim seviyesi 
yüksek sivil bir toplum yaratılamayacaktır. 

Toplumsal değişim yasalarla sağlanamaz. Önce zihniyeti değiştirmek durumundasınız. Bu büt
çeyi hazırlayan zihniyet, değil sivil toplum, olsa olsa otoriter, m i I iter bir toplum yaratır ki, hâlen 
bunun çok ciddi sıkıntılarım ve sancılarını yaşamaktayız. 

Eğitim, sağlık ve altyapı yatırımları harcamalarında dünya ortalamasının altında olan ülkemiz, 
silahlanma konusunda dünyada en çok harcama yapan yirmi ülke arasındadır. Hükümetin askerî 
amaçlı harcamalara ayırdığı devasa bütçesiyle, eğitim, sağlık, çevre ve altyapı yatırımları için büt
çenin karşılaştırılamayacak oranlarda olduğu bilinmektedir. 
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Aslında Türkiye'nin savunmaya ayırdığı kaynaklar bütçeyle de sınırlı değildir. Savunma Sana
yii Destekleme Fonu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı, dış krediler ve dış yatırımların yanı 
sıra, hibe şeklinde Türkiye'ye aktarılan silahlar da savunmanın kaynakları olarak düşünülebilir. 

Hâlen özel statüsü süren ve bazı savunma projelerini finanse eden Savunma Sanayii Destek
leme Fonu'nun alkol, tütün ve lüks eşya tüketiminden yapılan kesintilerle her yıl milyonlarca dolar 
para topladığını ve bu fonla silah alımlarının sürdüğünü de biliyoruz. 

Ordunun iktisadi girişimlerinin denetlenebilir bir çerçeveye oturtulmasından bu Meclis ısrarcı 
olmalıdır. Bu çerçevede O YAK* in bankacılık, sigortacılık, otomotiv ve diğer fınansal sektörlerdeki 
iştirakleriyle, ordunun temel girdilerini oluşturan hibe, dış kredi borçları ve benzer hesaplarında şef
faf ve denetlenebilir olmasını istemek yükümlülüğünde olduğumuzu düşünüyorum. 

Tüm bu bilgilerimizle şöyle bir sonuca varabiliriz: Türkiye'de en büyük sermayelerden biri or
dudur. Ve ordu, neredeyse her şeyiyle özerk bir devasa sermayeye sahip olduğu müddetçe, siyasette 
en etkili güç olarak varolmayı sürdürecektir. Ve siyaset, silahın ve paranın birleştiği bu güç, bu sınıf 
karşısında asla muktedir olamayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, adına "düşük yoğunluklu savaş" da denilen çatışmaların halklarımıza 
ekonomik faturasının 400 milyar dolar olduğundan söz ediliyor. Dikkatinizi çekiyorum, 400 milyar 
dolar... Hâlen bu çatışmalara harcanan paranın faizini dahi bitirmemişken, bu kez de sınır ötesi ça
tışmalardan, operasyonlardan söz ediliyor, ancak, inisiyatifin yeniden orduya havale edilmiş olması 
bile kaçınılmaz sonu değiştirmeyecektir. Nedir bu kaçınılmaz son? Kürt sorununa demokratik çözü
mün zamanı ve koşullarında olduğumuz gerçeğidir. Voltaire'in dediği gibi "Hiçbir ordu, zamanı gel
miş bir düşünceye karşı duramaz." Otuz yıllık çatışmaların öğretisi, deneyimi ve karan, sınır ötesi 
operasyon olmamalıydı. 

Kürt sorunu güvenlikle ilgili bir sorun değildir. Aksine, sorunun çözümsüz bırakılması bizleri 
çok ciddi güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Devlet kendi savunmasını, güvenlik tedbir
lerini, belirlediği tehditlere karşı elbette ki alacaktır, bunları tartışmıyoruz -ki, Türkiye, Avrupa gü
venlik politikaları içinde Önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir- bunun yanında, Türkiye 
kendi özerk güvenlik politikalarını üretmeyi de sürdürecektir; ancak, sosyal, siyasal ve ekonomik 
boyutu olan bir sorunla karşı karşıyayız. Sorunu sadece güvenlik yaklaşımıyla ele almak hepimize 
kaybettirmiştir ve hâlen de kaybettirmeye devam etmektedir. Kürt sorununda, sınır ötesi operasyon 
kararı stratejik bir yanlıştır; hatta, İddia ediyorum, Türkiye, Kuzey Irak'a çekilerek, hızla bir kaosa 
ve bir parçalanma sürecine sürülmek istenmektedir. Uluslararası güçlerin bölgedeki çıkarlarına ül
kemizi kurban etmeyelim. Orada bir ulus devlet kuracaklar, çünkü orduları var, çünkü destekçileri var, 
çünkü çıkarları var ve hiçbir güç bunları durduramayacak. 

8u kaostan zarar görmemek için tek bir seçeneğimiz var değerli arkadaşlar, o da, demokratik an
layışla kendi Kürt sorunumuzu çözmektir. İdeolojik yaklaşımlar ve sadece güvenlik stratejiîeriyle 
bu ülkenin savunmasını sağlayamayız. Askerî ve milliyetçi yaklaşımlar bu ülkeye bir şey kazandır
maz. Medyada, siyasette, hatta reklamlarda bile milliyetçilik kışkırtılıyor. Milliyetçilik işlenirse kar
şıt milliyetçilik de doğal olarak artar ve İki milliyetçiliğin çatışma ihtimali şu an için en büyük 
potansiyel tehlikedir. 

Değerli milletvekilleri, Meclis kürsüsünden uyarmayı bir görev biliyorum. Milliyetçi yönlen
dirmeler ve çatışmalar yayılırsa bu ülke Kürt'ü kaybedecektir. Kürt'ü kaybetmek, Türk'ü kaybet
mek demektir. 
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NURETTİN AKMAN (Çankırı) - PKK'yı kaybedelim önce. 
AYSEL TUĞLUK (Devamla) - Ziya Gökalp'in dediği gibi: "Kürt Türksüz, Türk de Kurtsuz 

olmaz." Halklarımızın demokratik duruşunu ve birlikteliğini özgürce oluşturma kültürünü mutlaka 
sağlamalıyız. Bunun yolu, çatışmalar ve operasyonlar değil, Kürtlerle yeniden stratejik ortaklık, stra
tejik İttifak yapılmasıdır. 

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Millet kendi ulusuyla ortaktık kurar mı ya? 

AYSEL TUĞLUK (Devamla) - Mustafa Kemal de bunları yapmıştır. Mustafa Kemal, Kurtuluş 
Savaşı'nı kazanmak için Kürtlerle eşit şartlarla gidiyor, eşit şartlarla Kürtler ile diyaloga geçiyor ve 
Kürtlerle birliği sağlıyor. Şu, tarihsel bir gerçektir ki: Atatürkçülük denilen olgu, 20'nci yüzyılın en 
önemli değişim projelerinden biridir. Mustafa Kemal, ulus devleti kursa da cumhuriyetçi yönü daha 
ağır basmaktadır. Bu özüne hiçbir anlam vermeksizin fetişçi bir Atatürkçülükle, cumhuriyetçilik de 
yapılamaz demokratlık da yapılamaz. Rahmetli Ahmet Taner Kışlalı tüm bu gerçekleri gördüğü için 
şöyle diyor: "Mustafa Kemal'in heykelini pazara, fikirlerini mezara gönderdiler. Öyle şekil sel şey
lerle, her tarara bayrak asmakla, Mustafa Kemal'in heykelini dikmekle Atatürkçülük yapılmaz. As-
lolan, onun yarım kalmış demokratik cumhuriyet projesini çağcıl değerlerle tamamlamaktır. 
1921-1924 yılları arasında yaşanan bu tarihsel birlikteliği güncellemek hepimizin sorumluluğudur. 
Tarih, bu anlamda hepimizden çok ciddi ve yapıcı adımlar bekliyor." 

Değerli milletvekilleri, bilgi toplumu çağındayız. Gerekli bilgi gücü olmadan en sıradan olgu
lara bile çözüm bulunamaz, hele ki silahlanmayla hiç. Kürt sorunu, bu ülkenin bir iç sorunudur; ne 
ABD'nin sorunudur ne AB'nin sorunudur, bizim sorunumuzdur. Toplumsal gerçekliğimize bağlı ola
rak, demokratik birlik çözümü ve yaklaşımı için birlikte çabalamaliyiz. El yordamıyla bir çözüm 
değil, uluslararası güçlere bırakarak değil, alışageldik yöntemlerle değil, akılla ve yaratıcı siyasetle 
çözümü aramalıyız. Eğer bir çözüm aranıyorsa, bir toplumsal barış sağlanacaksa, cumhuriyet de-
mokratikleşecekse birlikte özverilerde bulunmalıyız. 

Sayın Başbakan, sürekli Goethe'nin bir sözünü yüzümüze bakmadan bizlere tekrarlıyor, "Çö
zümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar." diyor. Bir başına doğru bu söze cevaben di
yorum ki: Çözümünüz nerede Sayın Başbakan? Tezkere bir çözüm müdür? Pişmanlık Yasası bir çözüm 
müdür? Savunmaya 13 milyar YTL ayırmak bir çözüm müdür? Bunlar çözüm diyorsanız, otuz yıldır 
neden bu çatışmalar sürmektedir? Evet, değerli milletvekilleri, şiddet, asla bir çözüm aracı değildir. 

AHMET YENİ (Samsun) - PKK'ya bir şey demeyecek misiniz, PKK'ya? 

AHMET TÜRK (Mardin) - Dinlemesini bil, terbiyesizlik etme! 
AYSEL TUĞLUK (Devamla)- Bunun zemini ve gerekçelerini ortadan kaldırmalıyız, aksi hâlde 

geleceğimizi güvence altına alamayız. Günümüz dünyasında, toplumsal güvenlik, artık sadece dış
tan bozulmamaktadır. Ülkemizde çatışmaların yol açtığı açlık, işsizlik, yoksulluk, göç gibi sorunlar 
temel güvenlik nedenlerini de beraberinde getirmektedir. Tam burada Batzac'm bir sözünü hatırlat
malıyım: "Yoksulluğun hüküm sürdüğü yerde ne utanma kalır ne suç ne namus ne de ruh." insanla
rımıza bunları reva görmemeliyiz. Silahlanarak, sadece ölüm ve yoksulluk trajedilerimizi artırabiliriz, 
Bu sosyal dramı, ne orduyla ne de teknolojik silahlarla Önleyemeyiz. Çok yönlü, demokratik ve ana
yasal reformlarla ortak tarihimizi yazmaya yeniden başlayabiliriz. 

Değerli milletvekilleri, devlet odaklı ve güvenliğe dayalı bakış açısı sivil toplum, hukuk, eko
nomik güç ve yaratıcı siyaset geliştirmez. Zaten küresele i ligin ekonomik karakteri eski ulus devlet 
alışkanlıklarını da kaldırmaz. 
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Esas savunma mekanizması sanat, bilim, teknik ve eğitimle oluşturulabilir. Daha az askeri gelişme, 
daha çok ekonomik, sosyal, demokratik destekle sarsılmaz bir sivil toplumsal savunma gücü oluştura
biliriz. Bilmeliyiz ki, kamusal dayanışmamız çözülürse savunma da kalmaz, güvenlik de kalmaz. 

Bu sebeple, profesyonel ordu çalışmalarına bir an önce başlamak, zorunlu askerlik süresini kı
saltarak vicdani ret hakkını tanımak, savunma bütçesinden yapılan harcamaları şeffaflaştırmak ve 
denetime açmak ile savunmaya daha adil bir bütçe payı oluşturmak gerektiğine inanıyoruz. Neden 
mî? Çünkü, 1 adet kaleşnikof silahı ile 300 çocuğu körlükten kurtaracak A vitamini alınabilir. 
10 milyon mermiye harcanan para ile 6 ölümcül hastalığa karşı S milyon çocuğumuzu koruyacak 
kadar aşı, ilaç alınabilir. 1 adet uçağa harcanan para ile 3,5 milyon çocuğun dört yıllık öğrenim ola
nağı karşılanabilir. 23 adet F16 uçağına harcanan para ile 1,5 milyon insana on yıl yetecek yiyecek 
sağlanabilir. 1 uçak gemisine harcanan para ile Diyarbakır'daki 400 bin İnsanımızı açlıktan kurtara
biliriz. Savunma bütçesini azaltmak için bunlar yeterli sebepler değil midir? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; rasyonel ve adil bir çözüm için Meclis zeminine ve de
mokratik siyasete inanıyoruz. Birlikte yaşamayı başaracak kadar kardeşiz. Birbirimizi anlamak için 
daha çok empatiye ve daha çok diyaloga ihtiyacımız var. Çünkü banş, ülkemizin hâlen gerçeğe dö
nüşmeyi bekleyen ortak düşüdür. Unutmamalıyız ki, gerçek kahramanlar savaşanlar değil, savaşan
lar karşısında gururla, yüreklice barışı savunanlardır. 

Bu düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Tuğluk. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına, Bitlis Milletvekili Sayın Mehmet Ne7İr Karabaş. 

Buyurun Sayın Karabaş. (DTP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on yedi buçuk dakikadır. 
DTP GRUBU ADINA MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesi üzerinde Demokratik Toplum Partisinin 
düşüncelerini ifade etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Konuşmama başlarken hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, yüzyılı aşkın bir süredir dünyada ülkeler, devlet
ler arasında yaşanan sıkıntılar, sorunlar, çatışmalar ve savaşların en büyük nedenlerinden biri ener
jidir. Bugün, ABD'nin Afganistan'a ve İrak'a müdahalesinin, İran'ı ve Suriye'yi tehdit etmesinin 
nedenlerinden biri de terörizm değil, yine enerji sorunudur. Hepinizin bildiği gibi enerji, hem elde 
edilmesi zor hem tükenmeyen kaynaklardan oluşmuyor. Onun için bugün dünyada, başta ABD gibi 
dünyanın hâkimi olan güç olmak üzere, Avrupa ve sanayileşmiş, sanayileşmeyi sürdürmeyi hedef
lemiş tüm devletlerin en önemli projelerinden ve Önlerine koyduğu en önemli çalışmalarından biri 
enerji sorunudur. Ancak, Türkiye'ye baktığımızda, enerji sorunu, özellikle sanayileşme kararı veril
dikten ve 80Men sonra dışa dönük, ihracata dönük sanayileşmeyle birlikte sürekli ihtiyacı artmış, 
ancak bugüne kadarki hükümetler, enerji sorununa stratejik bakma, ulusal bir politika geliştirme ye
rine, her biri kendisine göre, o sürece uygun ve geçici çözümlerle bu sorunu bugüne kadar getirmiş
lerdir. Enerji sorununu, ulusal bir bakışla, uluslararası ilişkileri de, enerjiye ulaşımı da dikkate alarak 
kendi kaynaklarını hem verimli hem de doğaya, topluma, çevreye zarar vermeyecek bir enerjiyi ge
liştirme yerine, Türkiye hükümetleri, bugüne kadar, enerjiyi özelleştirerek bu yükü sırtlarından at
maya çalışmışlardır. Ancak, bir dönem tüm yasal engellere rağmen, 2001 'de de çıkarılan EPDK 
Yasası'na rağmen, özelleştirme istenen ve beklenen şekilde gitmemiştir. Diğer birçok alanda olduğu 
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gibi, devletin bu konuda, hem bir düzen kurma hem yasal bir altyapı oluşturma hem de enerjinin üre
timini, dağıtımını, ulaşımını sağlayacak mekanizmaları oluşturmadan başlanan bu özelleştirme, bir 
şekilde, en fazla gelir getirecek, kısa sürede en fazla kâr getirecek bir yönteme itmiştir iş adamlarını. 
Nitekim, bugüne kadar özelleştirme adı altında yapılan enerji yatırımlarına baktığımız zaman, nere
deyse çoğunluğu, hatta neredeyse bütününe yakını doğal gaz çevrim santralleridir. Çünkü doğal gaz 
çevrim santralleri hem kurulması hem üretime geçip getiri elde etmesi en kısa olan enerji üretme 
yöntemidir. Bugün, Türkiye'nin enerji kaynaklarına baktığımız zaman TÜlK'in 2006 verilerine göre 
şöyle bir dağılım vardır: Hidroelektrik yüzde 22,12; jeotermal, LPG ve nafta 1,4; doğal gaz 46,74; 
fiıel oil 2,98; linyit 18,05; motorin binde 3; taş kömürü 8,58 ve rüzgâr binde 10'dur. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, sanayileşen, sürekli gelişen ve yıllık ihtiyacı her yıl yüzde 
7-8 artan Türkiye gibi bir ülkenin elbette doğal gaz, petrol ve diğer bazı enerji kaynaklarını, enerji 
türlerini ithal etmeden ihtiyaçlarım karşılaması mümkün değil. Ancak, bu kadar stratejik olan, ulus
lararası savaşların ve uluslararası bölüşümün en önemli nedenlerinden biri olan enerjide, öz kay
naklarını, yenilenebilir kaynaklarını ve bu ülkenin, Türkiye'nin coğrafyasını, doğasını ve bizim 
çocuklarımızın geleceğini de garanti altına alan bir politika geliştirmek gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, hepinizin bildiği gibi 2006Ma şöyle bir sorun yaşadık: Özelleş
tirme adı altında elektrik santralleri kurup işleten ve devlete alım garantisiyle salan şirketler, firma
lar, doğal gazın fiyatının, maliyetinin artmasını gerekçe göstererek şalterleri indirdiler ve bir anda on 
üç ilde birden elektrikler kesildi. Devlet, Hükümet bir ay sonra, önce yüzde 29'u aşan, ardından da 
2007 için bir zam yaptıktan sonra bunu sağladı. Şimdi, bizler, ülkedeki sanayicinin, yatırımcının, ti
caret adamının belli alanlarda verimli kullanılabilecek, işletilebilecek, hayata geçirilebilecek yatı
rımları yapmasına karşı değiliz. Devletin, bu konuda, özel sektörle, hatta, yabancı sermaye ve 
uluslararası şirketlerle doğru tarzda yapacağı ve ülkenin enerji ihtiyaçlarına, uzun vadeli ihtiyaçla
rına cevap verecek yatırımlara karşı değiliz. Ancak, hükümetlerin o andaki ilişkiler ve bazı çevrelere 
çıkar sağlama amaçlı elektrik enerji Özelleştirmeleri, geçmişte de görüldüğü gibi çok büyük sıkıntı
lara neden oldu. Nitekim, Türkiye'de birçok alanda yolsuzluk, suistimal yaşanmaktadır. Ancak, yıl
lardır elektrikte, enerjide yaşanan suistimal ne Türkiye'de ne de dünyanın hiçbir yerinde 
yaşanmayacak boyutlara varmıştır. 

Değerli milletvekilleri, yasal altyapısını, zeminini oluşturmadan, elektriğin özel sektör tarafın
dan kolaylıkla kullanılabilme koşullarını yaratmadan yapılan sözleşmeler ve özelleştirmeler, geç
mişte de bugün de yann da hem hükümetlerin hem de Türkiye devletinin başını ağrıtacaktır. Nitekim, 
enerji sözleşmeleriyle özelleştirilen şirketlerin açtıkları takip davasında 2006 ve 2007 yılında 
235 milyon YTL harcanmış, ancak ÇEAŞ ve Kepez'in ortakları olduğunu İddia eden uluslararası üç 
şirketin Türkiye aleyhine açtığı ve devam eden parasal miktar 18 milyar dolan aşmış durumdadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Birliği 2010 yılında elektrik üretiminin yüzde 
22*sini ve tüketiminin yüzde 12'sini yenilenebilir kaynaklardan karşılama hedefini karşısına koş
muştur. Yine 2020 yılına kadar elektrikte yüzde 20 tasarrufa gitme gibi bir hedef koymuştur. Kaldı 
ki Avrupa Birliğinin elektrik ihtiyacı Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar azdır. Yani birçok ülkede 
genelde yüzde 1 -2 civarındadır, birçok ülkede bu sıfıra yakındır. Çünkü Avrupa sanayileşmesini ta
mamlamış, sanayide ve diğer alanda enerjiyi verimli şekilde kullanabilecek mekanizmaları oluştur
muştur. Ancak Türkiye'ye baktığımız zaman, bu kadar önemli olan, stratejik olan, Türkiye'yi -geçen 
yıllarda gördüğümüz gibi bir doğa! gaz krizi- iki ülke arasında bir kriz yaşandığı zaman zora sokan 
elektrik konusunda Türkiye ciddi bir yatırım yapmış değil. 
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Şimdi, Türkiye'de Elektrik Mühendisleri Odasının, bu konuda çeşitli çevre ve uzmanların yap
tıktan çalışmalarda şöyle bir şey ortaya çıkıyor: Türkiye'de, kısa bir sûrede, iyi bir çalışmayla, elek
trik ve enerji tüketmede yüzde 20 verim sağlama koşulları vardır. 

Yîne, elektrik dağıtım ve iletim hatlarının yeniden onarılması ve çağdaş bir şekilde düzenlen
mesiyle yüzde 20 civarında bir elektrik kaybı engellenecektir. 

Şimdi, Türkiye'nin yapması gereken birinci Öncelik, enerji kaybını, enerji kaçağını engelle
mektir; ikinci öncelik ise, elektriği verimli şekilde kullanmak, sanayiyi de, elektriği en az miktarda 
kullanacak şekilde dizayn etmek, düzenlemektir. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, geçen aylarda bir yasa çıkardık, Nükleer Enerji Ya
sası. Hem bu Yasa'yı çıkaran, destek veren Hükümet hem de muhalefet partileri, bu Yasa'nın özüne 
karşı çıkmadı, Yasa'nın şu maddesine karşı çıktı, şunun böyle olmasına karşı çıktı. Ancak, bizler, 
nükleer enerjinin tüm dünya İçin bir felaket olduğunu, gelişmiş ülkelerin bunu gündeminden çıkar
dığını söylüyoruz. Mesele hep şuna dayanılıyor: Nükleer enerji konusu tartışılırken, AK Partiden bir 
milletvekili arkadaşımız şu belgeyi çıkarıp okudu: "Otuz ülkenin üzerinde elektrik santralleri var ve 
şu anda işletmeye açılmak üzere, yapımda olan otuz tane santral var." dedi, doğrudur. 

İlk nükleer enerjiyi kuran ve geliştiren, elbette sanayide gelişmiş olan ABD, Rusya ve Avrupa 
Birliği ülkeleridir. Ancak şu anda şu belgeye baktığımız zaman, nükleer enerjiyi gündemine alan, 
yeniden nükleer enerji santrali kurma çalışması olan hiçbir ülke yoktur. Birçok ülke de, şimdiye kadar 
birçok santralini tasfiye etmiş, diğerlerini de en kısa sürede tasfiye etme çabası içindedir. 

Değerli milletvekillerine şunu sormak istiyorum: Peki, bizler her oturup kalktığımızda, İşte 
ABD'yle ilgili, Avrupa Birliğiyle ilgili, diğer ülkelerle ilgili, Türkiye'ye dost olmadıklarını, Türki
ye'nin altını oymaya çalıştıklarını söylüyoruz. Bu kadar verimli olan, bu kadar doğa dostu olan, bu 
kadar kısa sürede kurulup gelir elde edilen bir enerji yatırımını Avrupa ülkeleri, Asya'dan, Rusya üze
rinden, İran'dan, birçok ülkeden doğal gaz, petrol ihraç edip neden onu Türkiye'ye satıyorlar, onu sor
mak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, aslında, her nükleer enerji isteminin ve bugüne kadar nükleer enerji ya
tırımı yapan her devletin esas hedefi nükleer silahlanmaya yönelik bir hazırlık yapmaktır. Ancak, 
bizler geçmişe baktığımız zaman, tarihe baktığımız zaman, nükleer enerji yatırımı yapan ve nükleer 
silahlanmayı da hedef olarak önüne koyan veya Öyle bir eğilim gösteren devletlerin hem komşula
rıyla hem de dünyayla yaşadıkları sıkıntıyı biliyoruz; Hindistan'dan tutun, Pakistan'a, Kore'ye ve 
şimdi İran'a kadar. Onun için, güçlü ülke, nükleer enerji ve nükleer silaha, ileriye yönelik nükleer si
laha yatırım yapan ülke değil, güçlü ülke Avrupa ülkeleridir, Avrupa Birliği ülkeleridir. Sanayisini 
kurmuş, halkının gelecek güvencesini sağlamış, torunlarına, geleceğine güzel bir doğa bırakan ül
kelerdir, büyüklük böyle gerçekleşiyor, bugün dünyada büyüklük budur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, eğer iyi işletilirse, bu bildiğimiz baraj politikası, büyük yer
ler mantığından hareket etme yerine, doğayı tahrip etmeyen, doğaya zarar vermeyen, insana zarar ver
meyen hidroelektrik santralleriyle, önümüzdeki süreçlerde, beş on yıl içinde Türkiye enerjisinin 
önemli bir kısmı hidroelektrik santrallerden sağlanabilir. Ben Bitlisliyim. 1970-1975 yıllarına kadar 
Bitlis'in tüm elektriği belediye tarafından işletilen bir hidroelektrik santralinden sağlanıyordu. Bugün, 
Türkiye'nin birçok yerinde, bölgede, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, büyük kentleri, sanayiyi değil 
ama, birçok küçük kenti, birçok ilçeyi, birçok diğer alanları, dereler üzerine kurulacak bu hidro
elektrik santrallerle sağlayabiliriz. 
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Değerli milletvekilleri, ben biraz da bölgeyle ilgili sorunlara değinmek istiyorum: Hepinizin bil
diği gibi hidroelektrik santralin büyük bir kısmı bölgeden karşılanıyor. Ancak, bölgenin birçok kenti, 
ilçesi ve köyü elektrikten yeterince yararlanmıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Karabaş, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Devamla) - Fakat, hem basının hem de yetkililerin sözlerine 
baktığımız zaman, birçok zaman oranları vererek elektrik kaçaklarının genelde Doğu ve Güneydoğu 
Bölgesi'ilden kaynaklandığı söyleniyor. 

Değerli milletvekilleri, bölgede -birkaç büyük İli çıkarırsak- her ilin, küçük ilin kullandığı elek
trik miktarı, yıllık, İstanbul'da, Kocaeli'nde büyük bir fabrikanın elektrik tüketiminden fazla değil. 
Onun için, biz, bu konuda değerlendirme yaparken çok rahat olmamalıyız. 

Yine, Bakana şuradan bir soru sormak istiyorum; Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'de, yani GAP 
bölgesinde, on binlerce çiftçiye elektrikten -sulamayı sağladıkları için- hacizler geliyor. Peki, tarıma 
destek olacağını söyleyen, tarımın sorunlarını, çiftçinin sorunlarını çözeceğiz diyen bu Hükümet ve 
Bakan bu konuda nasıl bir çözüm üretiyor? Bunu sormak istiyorum. 

Bütçenin hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Karabaş. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Şükrü Elekdağ. 
Buyurunuz Sayın Elekdağ. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on beş dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Millî Savunma Bakanlığı bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini açık-
lamak amacıyla huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizin millî savunması alanında ele alınıp irdelenmesi gereken çeşitli 
sorunlar olmasına rağmen, zaman darlığı nedeniyle konuşmamda bunlar arasında en öncelikli olan 
ve hem iç hem de dış güvenliğimiz açısından hayati bir tehdit oluşturan PKK örgütünün Kuzey 
Irak'taki varlığı konusuna odaklanacağım. 

Söz konusu tehditle mücadelenin yöntem ve yaklaşımında, Başbakan Erdoğan'ın 5 Kasımda 
Washington'da Başkan Bush'la yaptığı görüşmeden çıkan tasan m çerçevesinde bazı değişiklikler 
meydana geldiğine şahit oluyoruz. Bu tasarımın tüm kapsamıyla unsurlannı ve özellikle bu çerçevede 
Başbakan Erdoğan'ın ne gibi yükümlülükler altına girdiğini bilmemekle beraber, üç temel iş birliği 
alanında mutabakat hasıl olduğunu hem Türkiye hem de Amerika tarafından yapılan resmî açıkla
malar ortaya koymuş bulunuyor. Bunlar da: 

1) İ stihbarat pay laş mu, 

2) PKK liderlerinin Türkiye'ye teslimi, 
3) PKK kamplarının dağıtılıp örgütün altyapısının çökertilmesi, yani PKK'nın tasfiyesi, 
Konulandır. 

Önce istihbarat paylaşımı konusunu ele alalım: Burada altı çizilmesi gereken husus, değerli mil
letvekilleri, Amerika'nın Türkiye'ye vereceği istihbarat bilgilerinin son derece sınırlı olduğu ve dar 
bir alanı kapsadığıdır. Amerika'nın ileteceği bilgiler, zannedildiğinin aksine, tüm Kuzey Irak'a ya-
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yılmış PKK. yuvalannı ve unsurlarını kapsamayacaktır. Amerika sadece Türk-Irak sının boyunca 
uzanan dar bir şerit üzerindeki PKK hareketleri konusunda bilgi verecektir. Diğer bir deyişle, de
ğerli arkadaşlarım, stratejik müttefikimiz Amerika, Kuzey Irak sathına yayılmış tüm PKK hedefle
rinin imha edilmesini sağlayacak istihbarat bilgilerini Türkiye'ye iletmeyecek, sadece ülkemize 
sızmaya çalışacak terörist grupların önceden saptanması amacını güden bilgileri vermekte yetine
cektir. Amerika'nın bu tutumu, Türkiye'nin, PKK'nın Kuzey Irak'taki varlık ve mevcudiyetini tas
fiye etmek hususundaki hedefini paylaşmadığını, dolayısıyla Türkiye ile Amerika'nın Kuzey Irak'a 
yönelik strateji ve çıkarlarının çatıştığını ortaya koymaktadır. 

ikinci iş birliği alanı olan PKK elebaşılarının Türkiye'ye teslim edilmesi, terör örgütünün çö
kertilmesi açısından son derece önemlidir. Hâlen PKK'da uygulanan üçlü liderlik sistemine göre, te
pede Murat Karayılan bulunmakta, onun hemen altında da Cemil Bayık ve Feyman Hüseyin yer 
almaktadır. Bu 3 liderin Türkiye'ye topluca teslim edilmesi hâlinde örgütün demoralize olması ve 
ciddi bîr zafiyete uğraması kaçınılmazdır. Ancak Barzani ve Talabani terör elebaşılarına sahip ve on
ların Türkiye'ye teslim edilmesini istemiyorlar. Bu bağlamda, Talabani'nin alaycı bir tavırla "Biz 
Türklere kedi bile vermeyiz." yolundaki sözlerinin hatırlanmasında yarar vardır. 

Diğer taraftan, Kuzey Irak bölgesel yönetimi, PKK konusunun Türkiye'nin kendileriyle yapa
cağı görüşmeler çerçevesinde ele alınabileceğinde ısrar ediyor ve bu hususta bazı safdil Türk medya 
mensuplarının da desteğinden yararlanıyor, 

Oysa, değerli arkadaşlarım, Barzani, tutumuyla iki amaç güdüyor: Birincisi, Türkiye'ye karşı 
resmi muhatap statüsü kazanmaktır. İkincisi ise, Türkiye ile PKK'yi hangi şartlar altında etkisiz hâle 
getireceğinin pazarlığını yapmaktır. Bu şartlar üzerinde birazdan duracağım. Bu bağlamda unutma
mamız gereken bir husus, 5 Kasımda Beyaz Saray'da yapılan basın toplantısında Başkan Bush'un 
tumturaklı bir şekilde PKK'yı terör Örgütü ve Amerika'nın düşmanı olarak ilan etmesidir. Bu ifade
ler Başkan Bush açısından çok ciddi bir sorumluluk doğurmuştur. Eğer, sorumlu bir devlet adamı 
olarak sözünün arkasında durmak istiyorsa Başkan Bush, Kuzey Irak*11 Kürt liderler üzerinde ge
rekli baskıyı yapmak suretiyle, isimlerini belirttiğimiz üç terörist başının yakalanıp Türkiye'ye tes
lim edilmesini sağlamalıdır. 

Üçüncü iş birliği konusu olan PKK kamplarının vurulması ve dağıtılması, PKK'nın Kuzey 
Irak'ta oluşturduğu altyapının çökertilmesi ve örgütün tasfiyesi açısından son derece önemlidir. Genel 
olarak, bir terör örgütü komşu ülkede terör üslerine sahipse, gücünü artırma ve kuvvetlerini zayiat
tan koruyarak vur kaç operasyonları yapma imkânı kazanır. Türkiye bu sorunu PKK Suriye'de ko
nuşlandığı dönemde yaşamıştır. Bu bakımdan, bir terör örgütünü saf dışı bırakmanın ilk aşamasını 
onun komşu ülkedeki kaynağını ve gücünü kurutmak oluşturmaktadır. Bu bağlamda, 1990'larda Tür
kiye'nin gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlar, özellikle 1995 ile 1997 arasındakiler sayesinde 
PKK'ya verdirilen zayiatın teröristlerin sayısını yan yanya azaltmasına neden olduğunun bilinme
sinde yarar vardır. Ancak, bu operasyonlann, yani 1995 ile 1997 arasında Türkiye tarafından yapı
lan operasyonların sadece sınırdan sızmaları önlemeye inhisar etmediğini ve Kuzey Irak'ın 
derinliğinde teröristlerin yığıştık!arı mahal ve mevkiler ile kamplarını ve altyapılarım hedeflemiş ol
duğunu da burada belirtmek isterim. Oysa, değerli arkadaşlarım, Amerika'nın, Türkiye'ye, PKK'nın 
Kuzey Irak'taki varlığının tamamen tasfiyesini amaçlayan kapsam ve nitelikteki İstihbarat vermek
ten kaçınması, PKK'yı canlı tutmak arzusunu yansıtıyor. Bunun nedeni de Washington'un, PKK ile 
onun İranlı ikiz kardeşi olan PJAK't, Orta Doğu politikasında yararlanacağı önemli bir kart olarak 
elden çıkartmak istememesinden kaynaklanıyor. 
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Diğer taraftan, Kuzey Iraklı Kürt liderler de PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanılacak bir pazarlık 
unsuru olarak görüyor ve bu nedenle örgütü saf dışı bırakmak istemiyorlar. 

Kuzey Iraklı Kürt liderlerin tahayyül ettikleri plan, "PKK'nın etkisiz hâle getirilmesi karşılı
ğında Türkiye'ye, Kerkük'ün Kürt bölgesine bağlanmasının ve bağımsız Kürt devletinin ilanının 
kabul ettirileceği..." gibi bir varsayıma dayanıyor. Bu plana karşı çıkmak Amerika'nın işine gelmi
yor. Çünkü, Washington İrak'tan çekilmek zorunda kaldığı takdirde, Kuzey İrak'ta kurulmasını des
tekleyeceği bağımsız Kürt devletine, Irak'taki üs ve kuvvetlerinin bir bölümünü kaydırarak 
yerleşmeyi ve buradan Orta Doğu petrol bölgesini denetlemeyi öngörüyor. Amerika'nın Barzani'ye 
dokunulmazlık sağlamasının altında bu hesaplar yatıyor. Ancak, Amerika'nın "Irak'ın parçalana
cağı" varsayımına dayandırdığı bu hesaplar ateşle oynamaktan farksızdır. Zira, hem Irak'ın hem de 
tüm Orta Doğu bölgesinin istikrar ve güvenliği için, Irak'ın, bütünlüğünü koruyan bir devlet olarak 
varlığını sürdürmesi fevkalade Önemlidir. Irak'ın bütünleşmiş yapısını korumak için hâlâ umut var
dır ve dağılma süreci durdurulabilir. Bu, başarılabilecek bir hedeftir ve uluslararası camia, bu amaçla 
azami gayret sarf etmelidir. 

Bu bağlamda, Washington'un bilmesi gereken bir şey de, bağımsız Kürt devletinin kurulması
nın, tüm bölgeyi Irak'ın feci durumuna dönüştürecek bir Pandora kutusunun açılması olacağıdır. 
Zira, Irak'ın parçalanması bölgede jeopolitik bir depremi tetikleyecek ve onlarca yıl sürecek istik
rarsızlık ve arkası gelmeyecek savaşlar yaratacaktır. Tüm Arap dünyası, "bölgede ikinci bir İsrail 
kuruluyor" diye, bağımsız Kürt devletine karşı çıkacak ve bölge, mıknatıs gibi, El Kaide de dâhil, 
terör örgütlerini çekecektir. 

Ayrıca bu bağlamda, Pankürdİzmjn kaçınılmaz olarak gündeme gelmesi, savunma refleksleri 
nedeniyle, nüfusları içinde Kürt toplulukları da olan bölge ülkelerini, Amerika ve İsrail'e ve onların 
korumasındaki Kürt devletine karşı yeni saflaşmalara ve ittifaklara itecektir. 

Diğer taraftan, güneyde kurulacak Şİİ devletiyle petrolden mahrum Sünni devleti arasında çık
ması kaçınılmaz çatışma, bölgedeki Sünni ve Şii mezheplerinden olan devletleri bu kavganın içine 
çekecek ve Orta Doğu cehenneme dönecektir. 

Değerli arkadaşlarım, buraya kadar söylediklerimizden şu sonuçlar çıkıyor: 
1) Amerika'nın çıkarları ve stratejisi, PKK örgütünün yok edilmesini değil, sadece tecrit edilip, 

biraz sindirilip, Kuzey Irak'ta kontrol altında tutulmasını öngörüyor. Bu nedenledir ki Washington gö
rüşmelerinden çıkan mutabakat, PKK'nın tasfiyesini kesinlikle öngörmüyor. 

2) Amerika'nın Türkiye'ye tüm sağladığı, sınır boyunda dar bir şerit özerinde vereceği İstihba
ratla Türkiye'ye PKK sızmalarının ve saldırıların önlenmesine ve 1 Aralık tarihinde yapılana benzer 
birkaç operasyonun Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktan ibarettir. 

3) Ancak bunlar, Türkiye'nin karşılaştığı terör tehdidini azaltmaz, bilakis azdırır. Amerika'nın 
PKK'ya sağladığı dokunulmazlık durumu arkasında palazlanan bu tehdit, önümüzdeki baharda ül
kemizin karşısına çok daha güçlü ve cüretkâr bir şekilde çıkar. 

Bu hususlar dikkate alındığında, değerli arkadaşlarım, Washington görüşmelerinden Türkiye'nin 
çıkarları doğrultusunda bir sonuç elde edildiğini söylemek gerçekçi olmaz. 

4) Türkiye'nin ve Amerika'nın Kuzey Irak'a yönelik stratejileri ve çıkarları birbiriyle temelden 
çatışıyor. Bu nedenle, PKK'nın Kuzey Irak'taki varlığının tamamen tasfiye edilmesinde, 3 PKK li
derinin Türkiye'ye teslim edilmesinde ve Barzani'nin PKK terör örgütüne yataklık yapmaktan ve 
destek vermekten vazgeçirilmesinde, Türkiye'nin Bush yönetiminden etkili bir destek beklemesi 
beyhudedir. 
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5) Bu bakımdan, Türk Hükümetinin soruna çözümü Amerikan stratejisi bağlamında üretilecek 
çözüm formüllerinde aramış olması yanlış olmuştur. Çünkü, doğası gereği, bu mutfaktaki malze
meyle pişirilecek yemekleri Türkiye'nin hazmetmesi mümkün değildir. 

6) 8u çıkmazdan kurtulmanın, yani yabancı mutfaklarda pişirilecek yemeklerin bize dayatıl
masından kurtulmanın yolu yemeği kendi mutfağımızda, kendi malzemelerimizle pişirmektir. Yani, 
beraberce oluşturacağımız ulusal strateji çerçevesinde üreteceğimiz kendi öz formüllerimizle soruna 
çözüm aramalıyız, 

Bunun için de sadece vatan sevgisine, Türk'üyle, Kürt'üyle, Boşnak'ıyla, Çerkez'iyle kardeş
lik, esenlik ve eşitlik İçinde yaşama arzusuna, Öngörüye ve basirete sahip olmak yeterli değildir. Bu
günün koşullarında bunlarla beraber öne çıkan en önemli nitelik cesarettir, cesaret. Hemen belirteyim 
ki, bunu söylerken sadece Hükümeti muhatap almıyorum. Cesareti sadece Hükümetten beklemek 
yanlış olur, muhalefet de cesarete ortak olmalı, tüm siyasi aktörler ellerini taşın altına koymalıdır. 

Bu görüşle ve karşılaştığımız tehdidin sadece silahlı mücadeleyle bertaraf edilemeyeceği ve so
runun sosyal, ekonomik, psikolojik ve siyasal boyutları olduğu ve çözümün tüm bu boyuttan da kap
saması gerektiği anlayışını benimseyerek ve özellikle geçmişte yapılan hatalardan ders alan, teröre 
yanlış sinyaller vermeyen ve Amerikan stratejisine endekstenmeyen bir yaklaşımla, Anayasa'mızın 
3'üncü maddesinde öngörülen ilkeler çerçevesinde, ortak bir çalışmaya girişmeliyiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, daha önce muhtelif defalar dile getirdiğimiz, "terörle mü
cadelede ulusal bir strateji oluşturulması ve bu amaçla ulusal strateji platformu teşkil edilmesi" öne
risini yeniden yüce Meclisin dikkatine getiriyor ve Millî Savunma Bakanlığı bütçemizin ülkemize 
hayırlı olmasını diliyoruz. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Elekdağ. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan. 

Buyurunuz Sayın Seyhan. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Enerji Bakanlığı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. He
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabii, birkaç konuya öncelikle temas etmek istiyorum on dakika içerisinde ne sığdırabilirsem. 

Birincisi, elektrik enerjisi konusunda Bakanlığın ülkeyi getirdiği durum. Değerli arkadaşlar, bu 
Bakanlığımızda sadece bu dönemin bakanı olarak görev yapmadı Sayın Bakan. Bu Bakanlık kadro
larımız da altıncı yılma girecekler. Bu süre içerisinde en büyük eleştirim şudur ki, enerji sorununa 
makro düzeyde bakılamadı, maalesef bakılamadı. Burada umutlarını rehabilitasyona bağladılar. 
Umutlarını "Maliye yeterli kaynak aktaracak, buradan bir şeyler çıkarırız." diye -Maliye Bakanının 
da söylemi var- küçük küçük projelere bağladılar ve maalesef, makro düzeyde bakamadıklan gibi özel 
sektörün üretimini de artırıcı tedbirleri, teşvikleri alamadılar, yapamadılar. Piyasayı serbest bırak
mayı bu alanda gelişmişlik olarak gördüler. Bunu nereden mi çıkarıyoruz? Bunu sonuçtan çıkarıyo
ruz arkadaşlar. Sonuçta geldiğimiz yer, bu ülke, artık, yedek kapasitesini bitirmiş durumdadır. 2008*den 
sonra en küçük bir bakıma veya arızaya tahammül edebilecek gücü kalmamıştır bu ülkenin. 
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Geldiğimiz noktada yapılmak İstenenlere bakarsak, bir de önerilere, Avrupa Birliği "Sizin stok* 
[arınız yeterli değil." diyor. Silivri'de bir doğal gaz deposu kuruldu. Ama, ne Petrol Piyasası Kanu
nu'ndaki doksan günlük stok şartı yerine getirilmiş ne Türkiye'nin doksan günlük stoku var ne de 
Türkiye'de doğal gaz sıkıntısı olduğunda yeteri kadar stok yapabileceğimiz tesisimiz var. Bunların 
hepsi duruyor. 

4628'e göre bütün kurumlanınız projeksiyon yaptılar, on yıllık arz talep tahminlerini sundular. 
Bu tahminler sonunda "Arz güvenliği açığı var." dediler, ki son yapılan talep tahminini EPDK dört, 
beş ay içerisinde zorla onayladı, arz güvenliği açığı da içindeydi. Ama, sonuçta yapılan şeye bakar
sanız, her şey yerinde saydı. EPDK da var bu bölümde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Saytn Ba
kanın "78 bin megavat başvuru var" dediği başvuruların üzerinden kırk beş gün geçmesine rağmen, 
bir tek dosya kapağını çevirmedi. Çevirmedi, her şey bekliyor. 

Suyu bilinçsiz kullandık, maalesef hidroelektrik potansiyelimizi pasif duruma düşürdük. Bunun 
dışında, yatırım yönetimini yapamadık. 

Değerli arkadaşlar, bu gidişle, biz, Türkiye'yi en büyük batağa doğru götürürüz. En büyük batak 
nedir biliyor musunuz? Bakın, Sayın Bakanın dilinden söylüyorum. Bu, 2001 yılından önce yapıl
mış yap-işlet ve yap-işlet-devretler için Sayın Bakan diyordu ki: "Yolsuzluklar yapılmış, bunlar Tür
kiye'ye pahalı elektrik satıyorlar. Sisteme yük getiriyorlar. Biz ucuz elektrik vereceğiz. Damardan 
gireceğiz, Türkiye'nin soyulmasına izin vermeyeceğiz. Sözleşmelerini feshedeceğiz." diyordu. Şimdi 
geldiğimiz nokta nedir biliyor musunuz? Sayın Bakan, göreceğiz, 2008 yılında, o yerdiğiniz, "Tür
kiye'ye pahalı satılıyor, Türkiye'yi soydular." dediğiniz yap-İşlet-devreti ve yap-işlet modellerini 
Türkiye'nin önüne çözüm olarak siz getireceksiniz. Bunu tarihe not düşüyorum. Bu ülkeyi, yine, 
yap-işlet ve yap-îşlet-devretlere mahkûm edeceksiniz, Türkiye'nin geldiği nokta budur. 

KEMAL KIUÇDAROĞLU (İstanbul) - Kanun tasarısı geldi. 

TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Evet, olacak budur. 
Şimdi, bazı şeyler o kadar abartılıyor ki... Sayın Bakan, İran'la Türkiye arasında sözleşme ya

pılmış gibi, "2 bin kilometre boru hattı döşeyeceğiz. Aramızda anlaşma yapıyoruz, Türkiye'ye ge
tirme projemiz var." dedi. Etinizi yıkayın bu işten. Yok öyle bîr şey. Sadece dilek, temenni, 

"Türkmenistan gazını, İran üzerinden, 1.800 kilometre boru hattı yapacağız, Türkiye'ye taşıya
cağız." dedi. Elinizi yıkayın, yok öyle bir şey. Türkmenistan, zaten, yirmi yıllık fazla gazını, Rus
ya'yla sözleşme yapmış, satmış durumda. Biz daha burada neyi konuşacağız? 

Bununla da kalmıyor değerli arkadaşlar. "Mısır'la 2007 yılı sonunda Tergas vasıtasıyla Avrupa 
Birliğine gaz satacağız." denildi, onun sadece küçük bir bölümü tamamlandı. Bundan ibaret, bunun 
dışında bir şey yok. 

Samsun-Ceyhan'a geleceğim. Samsun-Ceyhan gerçekten iyi bir projeydi, ama daha bugüne 
kadar Samsun-Ceyhan'in maliyetini kamuoyuna açıklamadılar. Fazla maliyetten BOTAŞ para ödedi 
mi, ödemedi mi, bu parayı ne zaman ödeyecek? Bunu da açıklamadınız Sayın Bakanım. 

iyi projelerden biri de Şahdeniz Projesi'ydi. "3 milyar metreküp gidecek oraya." diyordunuz. Ben 
giriyorum sitesine ilgili kurumun, sadece dörtte l'i kadar, yirmi yıllık satış yapacağını belirtiyor. 
Demek ki, dörtte 3'ünü konsorsiyum yapacak. Bize, Yunanistan'a giden o projenin de maliyetini 
söyleyin. Bu yük BOTAŞ'ın üzerinde. Söyleyin, kamuoyu, kamuyu zarara uğratıp uğratmadığınızı 
görsün Sayın Bakanım. İkisinin açıklamasını İstiyorum. 
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övündüğümüz Bakü-Tiftis-Ceyhan'ı -ki, gurur kaynağımızdır- eleştirmiyorum, olsun, bunlar 
da olsun, ona ihtiyacımız var. Bu, diğer arkadaşlarımızı da ilgilendirdiği için, birçok alanı, Dışiş
lerini de ilgilendirdiği için, millî güvenliği de ilgilendirdiği için o konuda kısaca bir şey söylemek is
tiyorum: Sayın Bakanım, Ceyhan'dan Hayfa'ya siz su veriyorsunuz, Başbakan "Verecek suyumuz 
yok." diyor. Anlaşmaya imza attınız. Fiber optik bir kabloyu da oraya veriyorsunuz ve oraya bir boru 
hattı döşüyorsunuz. Eğer Hayfa'dan, İsrail, Eliat Limanı'na, Ki zil deniz'e boru hattı kurar, bizim ver
diğimiz petrolü akıtırsa, Süveyş Kanalı'm baypas ettiğiniz Mısır'la bütün ilişkilerimizi bozarsınız, 
Ceyhan'ı da mahvedersiniz. Bunları düşünerek adım atın. 

Irak, Kerkük: Irak'taki Kerkük-Yumurtalık boru hattından çoğu zaman petrol akmıyor. Irak-
Ürdün ve İsrail boru hattı revize edildi, yakında oradan petrol akacak. 

Bir şeyi anlatırken, yapamadıklarınızı da anlatın. Ama, anlatabildiğiniz tek şey: "Yolsuzlukla
rın üzerine gidiyoruz, yolsuzluklara damardan girdik, Beyaz Enerji, Mavi Akım." dediniz. 

Arkadaşlar, akçeli işle uğraşan tek bakanlık Enerji Bakanlığı mı? Nasıl oluyor Beyaz Enerji1 de 
sorguladığınız insanlar yeniden göreve geliyor, Mavi Akım'da yeniden yargılanan insanlar oluyor? 
Bu İş yapanda mı? Enerji Bakanlığının koltuğunda "Burada iyi yolsuzluk yapılır" mı yazıyor? Ya da 
siz bu bürokratlarınızı atarken mi sıkıntı çekiyorsunuz? 

Ben size soruyorum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu boş duruyor. Müsteşarlığınız boş du
ruyor beş aydır, atamadınız. Yalnızsınız Sayın Bakan, arkanızda genel müdür kalmadı. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürünü övdünüz övdünüz, Petrol Yasası'nı yap
tırıp buraya getirdiniz. Aynı Genel Müdürünüz şimdi bir şirketin genel müdürlüğünü yapıyor. Ayrıldı 
oradan, gitti. 

Maden İşlerini övdünüz övdünüz Övdünüz, yolsuzluk dosyasında yerini bırakıp Maden İşleri 
Genel Müdürü gitti oradan. 

BOTAŞ ne kadar boru hattı döşedi diye hepimize burada anlattınız. BOTAŞ Genel Müdürü ko
nusunda "Kendi adına yolsuzluk dosyası yapıyor." diye soruşturmayı yine sîz açtınız. 

Yani, biri istifa edecek, kusurunuz yok; birini görevden alacaksınız, orada yolsuzluk olacak, ku
surunuz yok; biri ayrılıp başka bir özel sektörün başına geçecek, kusurunuz yok... Enerji Bakanlığı 
sadece savcılık görevini mi yerine getirir? Soruşturma makamı mıdır? Sizin bu ülkenin politikalarına, 
enerjilerine hizmet edecek hiç bir yaptırımınız olmayacak mı? 

Maden İşleri Genel Müdürlüğünde de aynısını yaptınız. Kartal'daki maden ruhsatları için... 
2004'te atan kapatılıyor, Bakan susuyor. 2005 yılında oraya arama ruhsatı veriliyor -kaldı ki, orada 
maden olmadığını herkes biliyor- Sayın Bakan susuyor. 2007 yılında. Gene! Müdür izne gittiğinde, 
bir gecede işletme ruhsatı çıkan i ip veriliyor. Sayın Bakan diyor ki: "Aman burada yolsuzluk var." 

İyi, güzel, amenna, hepsini görevden aldınız. Burada elimde rapor da var, 26 Kasımda yeniden 
görevden aldınız. Niye göreve getirdiğinizi de anlamadık Sayın Bakanım? 

Peki, bunu anlıyoruz, yolsuzluklar yapılıyor. Bununla ilişkiniz vardır, yoktur şeklinde bir tartışma 
açmıyorum. Nasıl oluyor da Genel Müdürlükte yıllarca bu kadar yolsuzluk yapılıyor, bu entegrasyon 
sağlanıyor, sizin atadığınız bürokratlardan haberiniz olmuyor Sayın Bakan? Bu, ciddi bir şeydir. 
Bunun sorumluluğunu bir tek yapana yüklemek mümkün mü? Sizin yönetmek, denetlemek diye bir 
göreviniz yok mu? Kaldı ki, Kocaeli'nde bir mıcır sahasına bir denetleme baş müfettişi gidiyor, de
netimini yapıyor değerli arkadaşlar ve diyor ki "Burada da ruhsatsız mıcır üretiliyor, 4 katı ceza ke
silmesi lazım." Tam 4 katı! Ne oluyor biliyor musunuz? 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Bu alana daha önce, aynı Kartal'daki soruşturmaya tabi olan arkadaşlar gidiyor, normal buluyor, 

ama daha sonra giden arkadaşımız, Denetleme Kurulu Başkanı Yaver Sever "Burası uygun değildir. 
Kaçak üretim yapılıyor, buraya ceza kesilmeli.'" diyor. Sizce ne oluyor bu arkadaşımıza? Görevden 
alma yazısı geliyor. Ne zaman biliyor musunuz? Bu arkadaşımıza, elimdeki, görevim mükemmel 
yaptığını söyleyen, bölge halkının sevgisini kazandığını söyleyen, takdir belgesini gönderdiği günün 
Öğleden sonrasında Sayın Bakan görevden alma yazısını yolluyor, 

OKTAY VURAL (İzmir) - Takdir etmiş!.. 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Sayın Bakan, neyi takdir ettiniz bana söyler misiniz? Görev 

yapmasını mı, yapmamasını mı? Bunu Türkiye'ye, kamuoyunun bilgilerine sunuyorum. 
Enerji Bakanlığımızın başarılı olmasını diliyorum. Bu başarıya İhtiyacımız var. Hayırlı uğurlu 

olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Seyhan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza Öztürk. 
Buyurunuz Sayın Öztürk. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Enerji Bakanlığı ve enerji kuruluşlarının bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış 
bulunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle grubum ve şahsım adma selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan Önce, bir üzüntümü, bir yadırgama duygumu bu Meclisle paylaşmak 
istiyorum: Bizler bu Mecliste demokratik, laik cumhuriyete bağlı kalacağımız konusunda yemin ettik. 
Bizler, bu ülkede devletin varlığı ve bağımsızlığına bağlı kalacağımız konusunda yemin ettik. Ancak 
bu Mecliste ve bu kürsü... Bu Meclis demokratik, laik cumhuriyetin ilan edildiği bir Meclistir fakat 
bu Mecliste demokratik, laik cumhuriyete karşı düşüncelere sahip olduğu kamuoyunca hiçbir kuşku, 
duraksamaya yer bırakmayacak kadar açık ve net olarak bilinen kişilerin, demokratik, laik cumhuri
yete bağlılık hususunda yemin etmiş milletvekili arkadaşlarım tarafından övülmesini yadırgadığımı 
ve buna üzüldüğümü söylemek istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz Enerji Bakanlığı tabii ki, çok önemli bir husustur. 
Enerji hayat demektir, yaşam demektir. Enerji denilince bizim geleceğimize yönelik olmalıdır. Sözü* 
müz insana dair olmalıdır. Fakat, özellikle son otuz yılda ve özellikle, AKP'nin iktidara geldiği dö
nemde, iktidarda bulunduğu sürede bu ülkede "özelleştirme" adı altında şiddetli ve hızlı bir şekilde 
yabancılaştırma politikaları İzlendi. Bu politikalar enerji alanında da izlendi, yer altı kaynaklarımızın 
etkin ve verimli kullanılması bir kenara bırakılarak, alan âdeta özel sektöre ve yabancılara bırakıldı. 

Bugün, beş yıldır izlenen politikaların ve ondan önceki politikaların ülkemizi getirdiği nokta 
elektrik darboğazıdır, enerji darboğazıdır, tamamen dışa bağımlılıktır. 

Biz, esas olarak petrolü, doğal gazı ve kömürü enerji kaynağı olarak kullanmaktayız. Buradaki 
petrol ve doğal gaz tam bir dışa bağımlılıktır. Devletin bilimsel verilerine göre, dışarıdan ithal etti
ğimiz doğal gazın yüzde 50'sinden fazlası elektrik enerjisi tüketiminde kullanılmaktadır. Doğal gaz 
üreten ülkelerden bile daha fazla doğal gazı elektrik enerjisi üretiminde kullanıyoruz. Bu, çok vahim 
bir tablodur, 

- 2 6 6 -



TBMM B: 36 11 . 1 2 . 2007 O: 3 

Esas olarak, madenlerimizin etkin ve verimli değerlendinlememesİ Türkiye'nin bir madencilik 
ülkesi sıfatı kazanamamasına neden olmuştur. Yer altı kaynaklarımız bakımından zengin olmamıza 
rağmen, bunları kalkınma ilkelerine uygun şekilde değerlendirme anlayışından uzağız. Anayasa'mı-
zın 168'inci maddesi "Tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır." hük
mündedir. Sayın milletvekilleri, bu hüküm, Anayasa'ya konulan bu hukuksal durum, devletin yer 
altı kaynaklarına ve tabii servetlere verdiği ekonomik, stratejik önemin doğal sonucudur. O hâlde, ya
pılacak yasal düzenlemeler Anayasa'ya aykırı olamayacağına göre, tabii kaynaklarımızın ve doğal 
servetlerimizin değerlendirilmesine ilişkin yasal düzenlemeler mutlaka devletin denetimi, gözetimi 
ve verimliliği artırıcı ilke ve unsurları içermek durumundadır. Oysa, izlenen madencilik politikaları 
bu kamu yararı ilkesini uygulamaktan çok uzaktır. 

Özellikle 4628 sayılı Yasa, beş yıldır yürürlükte. Bu Yasa yürürlüğe girdikten sonra, enerji ala
nında kamu yatırım lan tamamen durmuştur, durdurulmuştur ve enerji üretimi tümüyle özel sektöre 
bırakılmıştır, ancak özel sektör kendisinden beklenen yatırımları beş yıldır yapmamıştır. 

Enerji Bakanlığının talep projeksiyonuna göre, yılda 2.000-2.500 megavatlık yeni yatırım ya
pılması gerekirken, burada, dört yılda özel sektörün yaptığı yatınm ancak bu kadar olmuştur, yani bir 
yıllık ihtiyacı, özel sektör dört yılda ancak yapabilmiştir ve özel sektör bu yatırımlarını alım garan
tisi olan, yenilenebilir alanlara yöneltmiştir. Dolayısıyla bu politikanın bizi getirdiği nokta, Türkiye'yi 
karanlığa sürüklemektir. 

IMF, bundan önceki hükümetlere göstermediği toleransın çok fazlasını AKP Hükümetine gös
termiştir. Seçimden önce elektrik ve doğal gaza zam yapılmamasına seyirci kalmıştır. Ancak gelinen 
noktada, Enerji Bakanımız her ne kadar zaman zaman "Zam yapılmayacak ve artık Türkiye karan
lıkta kalmayacak" da dese, artık buna ilişkin devletin kuruluşları, yılbaşından İtibaren elektriğe yüzde 
10-15 arasında, doğal gaza da yüzde 5 ila 10 arasında zam yapılacağını, ayrıca doğal gaza aylık zam
ların arkasının geleceğini belirtmişlerdir ve en iyi koşullarla 2009 yılında, Türkiye'nin karanlıkta ka
lacağım devletin yetkili kurumları söylemektedir. Bunlar, hem üretim aşamasında hem de tüketim 
aşamasındaki enerji konusundaki başı bozukluğun sonuçlandır. Bugün, merkezî ve stratejik planla
madan uzak, kamu yaratını göz ardı eden bir politika izlenmektedir. Dolayısıyla, yapılması gereken, 
bu doğal gaz alımını bağlayan kontrat I an derhâl feshetmektir. 

Bugün, dünyada, kapitalist ülkelerde bile doğal kaynakların ve enerjinin kullanımında tercih, ulu
sal, kolay elde edilebilir, ucuz yönünde olmaktadır. Oysa, bizdeki tercih bunun tam tersidir. Toplam 
enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları sabit İken, arzda, bunlann giderek düştüğünü görü
yoruz. Bu da Türkiye'deki enerji politikasının, dünyadaki trendin aksine olduğunun somut göster
gesidir. Aynı bu, üretim enerji politikasını, enerji sürecini doğru yönetememe, Enerji Bakanlığının 
doğru personel politikalan olmamasının da bir sonucudur. Hac'dan gelen BOTAŞ'a ait bir müdür, 
daha gelir gelmez hastaneye yatıyor, hastaneden de hapishaneye gidiyor. 

ŞAHÎN MENGÜ (Manisa) - O, bahaneydi! 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Enerji Bakanlığının, özellikle son beş yıldır yolsuzluklarla 

anılır olmasından, ben, şahsen çok üzülüyorum. Bu ülkede enerji politikasını etkin, verimli ve kamu 
yararına uygulayabilecek teknokrat ve bürokratlarımız olmasına rağmen, Enerji Bakanlığının bir sürü 
kadrosu ve Enerji Bakanlığına bağlı kurutuşların pek çok kadrosu boştur, vekâletle yönetilmektedir. 
Sayın Bakan, müsteşar vekâlet, müsteşar yardımcıları vekil... 

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

ALİ RİZA ÖZTÜRK (Devamla) - BOTAŞ'ta, zaten söylemeye gerek yok, kadrolar bomboş, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından Çalık Holdinge transfer. Dün, Çalık Holding enerji borç
larım ödeyemez bir tekstil firması; bugün, enerji konusunda dev bir firma hâline gelmiş. Burada da 
2531 sayılı Yasa'ya göre, Enerji Bakanlığından Çalık Holdinge g İden bürokratlar hakkında da yasal 
işlem yapılması gerekir, bununla da ilgili, Enerji Bakanlığının suç duyurusunda bulunması gerekir 
ama bulunmamıştır, nedenini de bilmiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan; biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak madenlerimizin etkin, 
hiçbir kayba meydan vermeyecek şekilde kamu yararına kullanılmasını istiyoruz. Anayasa'mızın 
168'inci maddesinde öngörülen yasal düzenlemeye uygun bir şekilde, devletin bu alanı boş bıraka
mayacağı, tam aksine, denetleme göreviyle birlikte tüm yetki ve kurumsallaşmanın elinde tutulması 
gerektiğine inanıyoruz. 

Enerji Bakanlığı bütçesinin ve bağlı kuruluşlar bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını istiyorum. 
İnşallah, Türkiye aydınlık olur, karanlık olmaz. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Sayın Sabahattin Çakmakoğlu. 

Buyurunuz Sayın Çakmakoğlu. (MHP sıralarından alkışlar) ı 

Süreniz on üç dakikadır. 

MHP GRUBU ADINA SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın mil
letvekili arkadaşlarım; şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi adına, Millî Savunma Bakanlığı 2008 yılı 
bütçesini konuşmak üzere huzurlarınızdayım. Sizleri saygılarla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, bu bütçe, aynı zamanda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de bütçesi demektir, Türki
ye'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenlik ve savunma bütçesi olacak demektir. Bu arada, sa
vunma sanayimizin özel bütçesi de görüşülmüş olacaktır. Bütçeler görüşülürken, öncelikle, hangi 
ilkelere göre hazırlanmış olduklarına genelde bakılır. Bize göre ölçüler nelerdir? Devletin, savun
mamız için gerekli gördüğü siyasi ve askerî değerlendirmelerle bütçe hazırlanmış olmalıdır. Böyle 
bir bütçeyle millî savunmada neler yapılmalıdır? Öncelikle, silahlı kuvvetlerimizin ve Savunma Ba
kanlığının zorunlu ve ertelenemez ihtiyaçtan karşılanmalıdır. 

Konuyu böyle ele alınca, değerli arkadaşlarım, Türkiye'de savunmaya yönelmiş ilkelerimiz 
neler olmalıdır, bunu da açıklamamız gerekir. Mîllî savunmamızın esası, savunmada ağırlıklı ol
maktır. O sebeple, bize karşı olabilecek politikaları ve husumeti caydırıcı bir güç oluşturmalıyız. Bu 
güçle, bizim de memnun ve mutlu olabileceğimiz bir dünya nizamının tesisinde ülkemizin de söz sa
hibi olması sağlanmış olabilir diye düşünüyorum. Bunlar için, millî menfaatlerimize ve politikaları
mıza uygun kolektif savunma paktlarında yerimizi almalıyız. Bir süre evvel, bildiğiniz gibi, NATO'ya 
onun için girilmiştir 1950'lerde. 

özellikle yakın coğrafyamızda varlığımıza karşı olabilecekleri takip ile olumsuzlukları önceden 
gideren tedbirlerin başında olmalıyız. Bu sebeple, silahlı kuvvetlerimizin daha etkin olmasını sağla
yan, bilgi güvenliğine dayalı bir savunma stratejisi oluşturulmalıdır. Bu söylediklerimizi yapabilmek 
için de silahlı kuvvetlerimizin çok rollü görevlere şimdiden hazır olması gerekmektedir. 
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O hâlde, bu çok rollü diye bahsettiğimiz görevler nelerdir? Gerektiğinde başka ülkelere veya on
ların uzantılarına güç göstermek, ambargo uygulamaktır, ablukaya almayı düşünmektir. Uygun hâl
lerde, çeşidi yardım istekleri olur İse ülkemiz içerisinde, onlara hazırlanmak akla gelebilir konulardır. 

Bizi doğrudan ilgilendiren, bilindiği gibi, bölgemizde oluşan farklı tehditleri ve riskleri bir yana 
bırakırsak, esas İtibarıyla, terör eylemleridir. Aynı zamanda, etrafımızda, kitle imha silahlarının men
zil artışlarıyla ilgili, yarışır çalışmalar da vardır. Maalesef zaman içerisinde bazı ithamlara, iddialara, 
isnatlara ve bir kısım taleplere maruz ve muhatap kalmış bir ülkeyiz. Böyle durumlar olabileceğini her 
hâlde dikkate almalıyız. Petrolü ve doğal gazı başka ülkelere aktaran bir ülke oluşumuzla, sularımız 
dâhil yer altı zenginliklerimizle dikkatleri üzerimize çekiyor olmamız da bilinmeli, düşünülmelidir. 

Savunmada bütçe imkân lan uygulamalarında üç ayrı dünyayla bir Türkiye oluşumuz da düşü
nülmelidir. Bu dünyalar: Biz Türk m i II e t indeniz, Türk dünyasındayız; halkımızın dinsel inançlarıyla 
da îslam dünyasına dâhiliyiz; muasır milletler medeniyeti seviyesini aşma hedefiyle de gelişmiş ül
keler dünyası saflarındayız. 

Böyle durumlar karşısında, biz, barışta caydırıcı olmalı, savaşta vurucu ve netice alıcı bir silahtı 
kuvvetlerimizin oluşmasına ve devamına çalışmalıyız. Siz dünyanın 17'nci büyük ekonomisine sahip 
iseniz, bölgede tespit edilmiş risk hâllerinin çoğunun ilgi alanında bulunuyorsanız, NATO'nun Av
rupa'da birinci, genelinde ise ABD'den sonra ikinci büyük askerî gücünü oluşturuyorsanız, böyle 
bir Türkiye'yi savunmanız için savaş gücünüze daha fazla Önem vereceksiniz demektir. Bu, aynı za
manda şu oluyor: Savunma politikalarınızı ona göre tanzim edeceksiniz ki silahlarınızı, amaçları
nıza göre sağlamaya, yenilemeye, modernizasyona, yeni silah teknolojilerini savunma sanayinizle 
ülkeye kazandırmaya çalışacaksınız demektir. Bu hâl, sizin dışa bağımlı olmanızı azaltacak, yerli 
savaş sanayinizi geliştirecek, özel sektörün de silah sanayisine yardım yapması için gerekli teşvik
leri sağlamanızla mümkün olacaktır diye düşünüyorum, İşte, bunlar, bütçeden, eski bir deyimle, 
"miktarı kâfi pay" ile mümkün olabilecektir diye de ilave ediyorum. 

Sayın Bakanın Bütçe Komisyonundaki açıklayıcı bilgilerinin görüşlerimiz paralelinde olduğunu 
düşünüyor, öyle değerlendiriyorum. Bu sebeple, Sayın Bakana, bütçeyi hazırlamada emeği geçen 
sayın müsteşarlarına ve üst düzey görevlilere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Sözlerime, müsaade ederseniz, şunları da ilave etmek isterim: Milli Savunma Bakanlığının ken
disiyle, esas, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, burada, Savunma Sanayi Destekleme Fonunun bütçesiyle 
oluşan Savunma Sanayii Müsteşarlığında, Makine Kimya Kurumu tesislerinde bir ölçüde başlattığı
mız iyileştirmelerin, yeni düzenlemeler ve ilavelerle değişik projelerin devam ettiriliyor olmasından 
memnuniyet duyduğumuzu da huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, sayın milletvekilleri, millî savunmada, silahlı kuvvetlerdeki sivil personelin, Ankara'da 
zamanımızda hizmete konulmuş olan memur misafirhanesi benzerlerinin diğer uygun şehirlerde de 
yapılmasının yerinde olacağını, yine -altını tekrar çiziyorum- silahlı kuvvetlerimizde kalıcı hizmet 
yapan bütün görevliler için aynm yapılmadan ve gözetilmeden zaman ve imkânlar dâhilinde gerekli 
sosyal imkân ve tesislere kavuşturulmalarının uygun bir hizmet olacağını da belirtmek istiyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, vatan hizmetindeki askeri görevlerini daha da Öne çıkaran ölçüler 
gözetilmek suretiyle, özlük haklarında iyileştirmeler ve aylıklarında ilaveler yapılmasını da dikkat
lerinize ve ilgilerinize sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinde kamuda ve sivil hayatta şehit olanlarla, ya
kınlarının, gazilerimizin, tanımlanmaları dâhil, onlara maddi manevi yardım ve imkânların daya-
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naklan olan çeşitli kanun ve mevzuat farklılıklarını, aksaklıkları giderecek, kapsamlı, sorunları çö
zücü, tek bir metinde toplayıcı, zamanımızda başlatılmış ancak erken seçim sebebiyle tamam laya-
madiğimiz böyle bir çalışmanın devamıyla yasalaşmasının çok faydalı ve yerinde bir hizmet olacağı 
görüşündeyim. 

Değerli arkadaşlarım, askerliğini yedek subay olarak yapanlardan zaman içinde öğretmen ola
rak yararlanıldığını biliyoruz, thtiyaç duyulacak diğer kamusal hizmet alanlarında da temel askerlik 
hizmetleri yapıldıktan sonra kalan süreleri için, Anayasa'nın 72*nci maddesinde açıkça yazılan vatan 
hizmetlerinin belirlenmesi suretiyle, esas itibarıyla askerlikte fazla gibi gördüğümüz miktarları da dik
kate alan ama bizim Ölçülerimize göre askerliklerini bu vatan hizmetlerinde tamamlamaları da dü
şünülmelidir diyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadelede başından itibaren görev aldıklarını hepimiz bi
liyoruz. Terörle mücadeleyi, artık, vatan hizmetini asker olarak belli sürelerde yapanlarla doğrudan 
hedefte olacak şekilde değil, özellik arz eden bu mücadeleyi meslek edinmiş, bu alanda belli eği
timlerle hazırlanmış, uzmanlık kazanmış ve yetiştirilmiş kalıcı görevli olanlardan bir güç oluştur
malıyız. Terörle mücadelede görev almış diğer birimlerimizi de birleştirici, bir araya getiren bir gücü, 
artık, süratle hizmete sokacak şekilde oluşturmalıyız. 

Türkiye olarak hayati konularda yeterince hazırlıklı olmadığımız, bizi ilgilendiren imkânları ve 
firsatlan iyi değerlendiremediğimiz zaman zaman söylenegelmiştir. Mesela bunlardan biri, Atatürk'ün 
1930'larda söylediği: Sovyetler Btrliği'nin de diğer imparatorluklar gibi bir gün dağılacağını; işte, 
bizimle dil, kültür, inanç birliği olan ülkelerle şimdiden ilgilenmemiz gerektiğini belirtmiş olmasına, 
bunun lüzumunu açıklamış olmasına rağmen, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bir altyapımız ol
madığı, bu konularda geçerli eğitilmiş bir yapımızın olmadığının sıkıntılarını yaşadığımızı hepiniz 
biliyorsunuz. Türk devletleriyle ilgilerimizin, en azından başlangıç yıllarında tatmin edici düzeyde 
olamadığı görülüyor, hatta biliniyordu. 

Değerli milletvekilleri, ne olabilir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (Devamla) - Evet, o zaman biraz daha süratleneceğim de

mektir. 
Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
NATÛ'da kanat ülkeyiz diye savunma politikasında yıllarca görev ifa etmiş bir ülkeyiz. NA-

TO'da oluşumuza rağmen, Kıbrıs'la hayati nitelikte ilgimizle başlayan gelişmeler karşısında Yuna
nistan'ın bize karşı aleyhimize her fırsatta uyguladığı politikaların ve arkasından Amerika Birleşik 
Devletleri'nin Kıbrıs'a müdahalemiz sonrası başlattığı ve yıllarca uygulanan ambargoları yaşamış ol
duğumuzu hatırlamalıyız. Biliyoruz ki dünyada olanlardan sonra, İkiz Kulelerin terörle yok edilişi fe
laketi sonrası süper güç Amerika'nın isteğiyle NATO, savunma kavramım güvenlik kavramına 
dönüştürmüş, cephe savaşları yerini artık, uluslararası terörle mücadeleyi esas alan çok yönlü bir ha
rekete bırakmıştır. Amerika'nın uğramış olduğu bu teıör felaketi sonrası -NATO Anlaşması*nın- terör 
saldırılarının NATO ülkelerine yapılmış sayılmasına karar verilmişti. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Çakmakoğlu, lütfen teşekkür ediniz. 
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SABAHATTİN ÇAKMAKOGLU (Devamla) - Efendim, görüşeceklerimizi tam bitiremediği
mizin ben de farkındayım ama söylemek istediklerimin ana hatlarını ifade ettiğimi düşünüyorum. 

Hepinize tekrar teşekkür eder, bütçemizin ülkemize, silahlı kuvvetlerine hayırlı imkânlar sağla
masını gönülden dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çakmakoğlu. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Münir Kutluata. (MHP sıra

larından alkışlar) 
Süreniz on iki dakikadır. 

MHP GRUBU ADINA MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kumlu bütçeleriyle ilgili 
olarak Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygı
larımla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, ülkelerin hayati kaynaklan, beşerî kaynaklar, doğal kaynaklar ve mali kaynaklar 
olmak üzere üçe ayni ir. İnsan kaynakları esas olmak üzere, insan kaynaklarını ve doğal kaynaklarını 
iyi kullanabilen ülkelerin, üçüncü sıradaki mali kaynaklarını da kolayca oluşturup geliştirdiklerini bi
liyoruz. Çok eskiden beri dünyadaki mücadelenin doğal kaynaklar üzerinde olduğunu, son yüz yıl
dır enerji kaynaklarının doğal kaynaklar içinde daha fazla ön plana çıkmış olduğunu görüyoruz. 
Geldiğimiz noktada dünyadaki mücadelenin, haksızlıkların, işgallerin altındaki kolay sezilebilir sebep 
enerji, daha yerinde bir tahlille doğal kaynaklardır, 

Bugün bütçesini görüştüğümüz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Önemine kısaca vurgu yap
tığım konunun ve bu konuda dünyada ortaya çıkan politika ve uygulamaların her yönüyle farkında 
olan, olması gereken bir bakanlığımızdır. 

Böyle bir giriş yapma ihtiyacı duymamın sebebi, dünya enerji talebi ve arzı konusunda orta
larda dolaşan değerlendirmelerin arka planına da vurgu yapmış olmaktır. Dünya enerji talebindeki 
artış, nüfus artışına, sanayileşmeye, iktisadi ve sosyal gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 
Dünyanın bütün ülkelerinde şu veya bu sebepten enerji talebi artarken, Türkiye'de bütün bu sebep
lerin bir arada etkisiyle enerji talebi dünya ortalamasına göre daha da hızlı artmaktadır. 

Diğer taraftan, enerji arzında da önemli artışlar olmasına rağmen, oluşan arz ve talep dengesi
nin bağımsız bir ortamda ve serbest şartlarda oluşmuş bir denge olmadığını biliyoruz. Dünyada enerji 
arzı sadece iktisadî şartlara göre değil, bunu sağlayan ülkelerin millî politikaları, global politikalar 
veemperyal zorlamaların etkisi altında oluşmaktadır. Türkiye'nin enerji politikalarını belirleyen so
rumlu kurumlarımız, enerji politikasının temel amacını, iktisadi kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ih
tiyaç duyduğu enerjinin rekabetçi bir serbest piyasa ortamında sürekli, kaliteli ve güvenli bir şekilde, 
asgari maliyetle temini olarak ifade etmektedirler. 

Gerek bizim yaklaşımımızda gerekse bütün dünyada enerji güvenliği konusu ön plana çıkmakta, 
enerjinin zamanında, kesintisiz ve düşük maliyetle sağlanmasının önemi ortaya konulmaktadır. Tabii 
böyle bir anlayışın sonucu, her ülke için gerekli enerjiyi sağlayacak siyasi etkinliği göstermek, an
laşmaları yapmak, gerekli iktisadi ortamı ve piyasa ortamını oluşturmak esas olmaktadır. 

Ancak, enerji güvenliği konusunda bazı gelişmiş iddialı ülkelerin ve emperyalist ülkelerin an
layışı farklıdır. Bunların önemli bir bölümü enerji güvenliğini, dünya enerji kaynaklarını ve bu kay
naklara sahip olan ülkeleri kontrol altına almak olarak anlamakta ve bu yolda en acımasız metotlara 
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başvurmakta, politikalar yürütmektedirler. O zaman Türkiye'nin, aslında doğru olan enerji güvenliği 
anlayışının dünyanın bu öze) şartlan altında değerlendirilmesi ve enerji politikalarının buna uygun 
oluşturulması gerekiyor. Bunun İlk adımı kendi enerji kaynaklarımıza millî bir bilinçle sahip çık
mak, Petrol Kanunu, Maden Kanunu gibi kanunlarda ve diğer yeni kanunları çıkarırken eırıperyal bas
kıları göğüsleyebilmek, millî menfaatlerden taviz vermemektir. 

İkinci şartı, diğer ülkelerde enerji alanında kurulacak ilişkilerde arz-talep dengesinin baskı
ların altında oluştuğunu bilerek davranmak ve yakın hinterlandımızda olup bitenleri anlamazdan ge
lecek bir tabiiyet içinde seyirci kalmamaktır. Irak'ta olup bitenlere, kıta sahanlığımızda olup bitenlere 
karşı aciz kalmamaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki alanda sergilenen 
oyunlara baktığınız zaman, enerji güvenliğini bir tarafa bırakınız, Kuzey Kıbrıs'ın varlığı ve Türki
ye'nin hükümranlığı açısından tepkisiz ve tedbirsiz kalmayacak kadar millî bilince sahip olmak ge
rekmektedir. 

Türkiye'nin enerji talebini değerlendirirken, hem toplam talebe ve tüketime hem de kişi başına 
tüketime, aynı zamanda yerli üretimin yapısına ve toplam tüketim içindeki payma bakmak gereki
yor. 1990 yılında 944 kilogram petrole eş olan kişi başına tüketimimiz, 2006 yılında 1.377 kilo pet
rol eş değerine çıkmış, 2008 yılında da 1.510 kilogram hedef alınmıştır. Yani, bu süre içerisinde, on 
beş-on altı yıllık süre içerisinde Türkiye'nin kişi başına toplam enerji talebinde yüzde 54 bir artış var
dır, Aynı on altı yıllık süre içerisinde toplam talebe baktığımız zaman tam ikiye katlanmış ve yüzde 
100 artmıştır. İthalatımıza baktığımız zaman yüzde 156 artış göstermiştir. Ancak, yerli enerji kay
naklarım ızdaki artışa baktığımız zaman, sadece yüzde 30 bir artış söz konusu olmaktadır. Bu Uç oran, 
tekrar ediyorum, yüzde 100'lük, yüzde 156'lık artışlara karşı yerli kaynaklardaki yüzde 30 artış, bu 
üç oran, enerji konusunda Türkiye'nin dışa bağımlılığının çok hızlı arttığını göstermektedir. Enerji 
talebimizin yerli üretimle karşılanma oranına bakar, bunun aynı seyrini gözden geçirecek olursak, 
1990 yılında enerji toplam talebimizin yüzde 48't yerli üretimle karşılanırken, bu, 2006 yılında yüzde 
28'e düşmüştür yani yüzde 20'lîk bir azalma söz konusudur esas aldığımız bu dönem içerisinde. 
Yerli üretimin artırılmasıyla ilgili, Bakanlığın, birçok tedbirleri açıklıyor olmasına rağmen 2013 yı
lında bu oranın ancak yüzde 30 olacağı görülmekte, yine Bakanlıkça ifade edilmektedir. 2006 yı
lında yaklaşık 100 milyon ton petrol eş değeri olan enerji talebimizin 2013 yılında yüzde 50 artışla 
150 milyon tona çıkacağı görülüyor. Dolayısıyla, bütün bu rakamların işaret ettiği husus, Türkiye'nin 
çok ciddi bir enerji politikasına sahip olması gereğidir, 

Toplam talebimizi oluşturan yerli üretim ve ithalatın yapısına baktığımız zaman çok önemli bir
kaç noktayı görmekteyiz: Tüketim içinde yüzde 28 payı olan yerli üretimimizin yüzde 43'ü kömür, 
yüzde 9'u petrol, yüzde 3'ü doğalgaz -yaklaşık değerlerdir bunlar- yüzde 17'si hidrolik ve jeotermal 
elektrik ve yüzde 5*i de diğer kaynaklar ama önemli rakam olarak yüzde 23'ünü gayri ticari enerji 
kaynakları oluşturmaktadır. Ticari olmayan enerji kaynaklarının oranının yüksekliği ve bunun kendi 
içinde bölümlenmesi, Türkiye'nin enerji konusundaki yetersizliğinin başlıca işaretlerinden biridir. 

Diğer taraftan, petrol ve doğalgaz üretiminin çok yetersiz oluşu üzerinde dikkatle durmamız ge
rekmektedir. Enerji ithalatı içerisinde petrolün yüzde 50'lik ağırlığını muhafaza ettiğini görüyoruz 
ama diğer önemli bir gelişme, yüzde 7 civarındaki artışlarla seyreden doğalgaz talebindeki artıştır. 
Ülkemizde toplam enerji talebinin karşılanmasında, hem yerli üretimde hem de ithalatta çeşitlendir
meye gitmenin önemi bilinmektedir. Bu dışa bağımlılığı hafifletmek, enerji güvenliğini sağlamak 
açısından fevkalade Önemlidir. Enerji çeşitlendirmesi aslında enerji güvenliğinin bir yolu olarak gö
rülmesine rağmen, ülkemizde uygulanan politikaların bu konuda da çeliştiğini görüyoruz. Elektrik 
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üretimini belirli oranlarda artırmak zorunda olan ülkemizde sadece 2007*den 2008'e toplam elektrik 
üretimi yüzde 7, kişi başına elektrik tüketimi yüzde 5,7 artmak zorundadır ancak bu artışın çok büyük 
kısmının doğal gaza bağlı santrallerle, dolayısıyla İthalata dayalı santrallerle karşılanıyor olması, 
enerji güvenliğinin, çeşitlendirmekle ortaya çıkarmaya çalıştığımız enerji güvenliğinin bu bağımlı
lıkla yok edilip gittiğini göstermektedir. Bu anlamda çok ciddi bir çelişki söz konusudur. 

Elektrik enerjisinde yüzde 20'ye varan kayıp kaçakların içerisinde, Türkiye'de sokak aydınlat
masında yüzde 2 civarında paya sahip olan tüketirinin vatandaştan tahsil edilmeye kalkışılıyor olması 
da ayrı bir tezat olarak bu arada ifade etmek istediğim ilave bir husustur 

Enerji çeşitlendirmesi ve güvenliğinin artırılması noktasında nükleer güç santrallerine de kısaca 
temas etmek istiyorum. Nükleer güç santrallerinin devreye sokulması İçin çok uzun yıllar gereksiz 
tartışmalar yapılmış, bu konuda herhangi bîr adım atılamamıştır. Boşa geçen yıllar göstermiştir ki 
çevre endişesiyle nükleer teknolojiye karşı çıkmayı ve Türkiye'nin yakın çevresi nükleer santrallerle 
sarılırken herhangi bir tepki göstermemiş olmayı bîr arada izah etmek zordur. Erivan yakınlarında eski 
teknolojili bir nükleer güç santralinin Türkiye'ye vereceği zararın Kars'ta kurulacak olandan daha az 
olmayacağını herkes bilmelidir. Keza, Bulgaristan'da benzer bir santralin Türkiye'ye vereceği zarar, 
Edirne'de kurulacak olandan daha az olmayacaktır. Hükümetler, bu dönemde, Türkiye'nin gecik
meden nükleer teknolojiye kavuşması gibi sağlam bir anlayışın sahibi ve takipçisi olamamışlar ve 
içerden ve dışardan esen rüzgârlara göre hareket etmişlerdir. 

O bakımdan, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin nükleer teknoloji ve nükleer enerji konu
sunda sebepsiz vakit kaybettiği kanaatindedir ve bu eksikliğin mutlaka giderilmesi konusunda net bîr 
anlayışı ortaya koymaktadır. Enerji çeşitlendirmesi ve arz güvenliği, genel teknoloji düzeyinin yu
karıya. .. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BA$KAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

...çekilmesi ve nükleer teknolojiye hâkimiyet bakımından nükleer güç santrallerinin kurulması 
gerekiyor. 

Burada, dikkat edilecek birkaç nokta vardır. Bunlar hem şartnameyle hem kanunla yerine geti
rilebilir. Bunlardan bir tanesi, mutlaka en yüksek teknolojinin kuruluyor olması ve eğitiminin ciddi 
şekilde sağlama alınması... Orta büyüklükte bir nükleer santralin 2 bin civarında uzman çalıştırdı
ğını dikkate alarak, Türkiye'de nükleer enerjiye geçişte bu sahanın bir ortam oluşturmasının önü 
açılmalıdır. 

Vakit darlığı itibarıyla, partimizin hassasiyet gösterdiği diğer noktalara vurgu yapamıyorum. Ancak, 
bu konu gerekli bütün önlemler alındıktan sonra Türkiye'nin nükleer enerjiye geçmesi ve dünyanın bu 
çağdaş gidişine ayak uydurması bakımından bir zorunluluktur. Bunu ifâde etmiş olmak istiyorum. 

Bazı çok önem verdiğim noktalan geçmek mecburiyeti içerisinde, son olarak madenler konusuna 
da kısaca temas etmek istiyorum. 

Sayın Bakan, Türkiye'de arama ruhsatlarının 3.500'den 16 bine çıktığını görüyoruz. Bunun, bir 
bakıma iyi bir gelişme olduğunu kabul etmek mümkün, ancak madenlerin uç ürünler hâline çevril
meden ihracatına göz yummanın, Türkiye'nin doğal kaynaklarının bir anlamda israfı olduğunu da 
gözden uzak tutmamalıyız. 
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Bir başka çok önemli nokta, kamuoyunun bilgilendirilmesi hususuyla ilgilidir. Kendimden bîr 
örnek vermek istiyorum: Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir enerji santralinin kurulacağı konusu her 
tarafta bilinmekte, konuşulmakta ama Sakarya milletvekillerine herhangi bir bilgi verilmemiştir ve 
özel gayretlerle alınacak bilgilerin de çok anlamlı olmayacağını takdirlerinize sunuyorum. Bunu, sa
dece bir bilgilendirme eksikliğinin yaşandığını vurgulamak için söylüyorum. Ne hangi enerjiye da
yanacağı ne kuruluş yeri ne gücü hakkında kimsenin bir bilgisi yoktur. 

Yine, çevreyi ilgilendirmekle beraber, doğal kaynaklarla ilişkisi bakımından bölgemden örnek 
vermekte yarar görüyorum. Adapazarı şehrinin merkezî yerine bir çimento fabrikası kurulmaktadır. 
Kirli sanayiye razı edilen çaresiz insanlarımız... 

BAŞKAN - Sayın Kutluata, lütfen sözünüzü tamamlayınız. 

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) - Son cümlem, bitiriyorum efendim. 
...bunlara rıza göstermeye mecbur ediliyor, basın mensupları ve sivil toplum öncüleri bazı yer

lere ikna ziyaretlerine götürülüyor. 

Bu konularda, artık, Türkiye'nin ve bu arada, mutlaka bütün İllerimizin ve Sakarya'nın da iyi 
olana layık görülmesinin gerekliliğine inanıyor, işaret ediyor, bu düşüncelerle bu her iki bütçenin ve 
genel olarak merkezî yönetim bütçesinin Türkiye'mize hayırlar getirmesini diliyorum. 

Sizin ve vatandaşlarımızın gelmekte olan Kurban Bayramı'm kutluyor, hepinize saygılar sunu
yorum efendim, (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler ediyoruz Sayın Kutluata. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına son söz, Manisa Milletvekili Sayın Ahmet Orhan'a ait. 
Sayın Orhan, buyurunuz. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz on dakikadır. 

MHP GRUBU ADINA AHMET ORHAN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 2008 yılı 
bütçesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Gelişmekte ve büyümekte olan yurdumuzun, kamu nezdinde de tartışılan unsurlarının başında, 
uzun yıllardan bu tarafa, maalesef Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gelmektedir. Sürmekte olan 
bu tartışmaların en büyük ve belirleyici nedeni, şüphesiz, ülkemizin artan enerji ihtiyacıdır. Bu ihti
yaç, çoğu kez iyi planlar yapılamadığı, günübirlik yaşama alışkanlığına sahip olmamız nedeniyle 
acele çözüm üretme mecburiyetini doğurmaktadır. 

Hepinizin çok iyi bildiği gibi, yurdumuzda enerji konularını ihtiva eden birçok adli soruşturma 
yapılmış, hatta, yargılamalar sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti bakanlarını bile hedef alan cezalara 
hükmolunmuştur. Adli mekanizmanın işlemesinin sistemimizin kendisini test etmesi bakımından 
faydalı olduğu düşünülse bile, kamu vicdanında açtığı derin yara ve tahribat toplumumuzu temelden 
sarsmış ve sarsmaya devam etmektedir, 

Toplumumuzda yaşananlar sonucunda güven bunalımı noktasına varan tahribatlar ortaya çık
mıştır. Hatta, bu güvensizlik öyle boyutlara ulaşmıştır ki, söz konusu kademelerde dürüst insanlann 
olabileceğine inananlar, maalesef çok azalmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin nükleer enerjiyle ilgili ihtiyaçlarının karşılan
ması için kurulmuş olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, kişilerin ve çevrenin güvenliğini sağlamak 
için radyasyon üreten veya yayan iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının alınması, satılması, imal, ithal 
ve ihraç edilmesi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, depolanması ve atıkların ortadan kaldırıl
ması gibi faaliyetlerin kontrol edilmesi, lisanslanması ve denetlenmesi hizmetlerini yürütmektedir. 

Nükleer enerji Türkiye'nin gündeminde hep olmasına rağmen bu konuda bir hayli zaman kay
bedilmiştir. Türkiye enerji ithalatı yapan bir ülkedir. Bu İhtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu durum, 
sadece ekonomik olmakla kalmayıp siyasi ağır sonuçlar ortaya koyduğu ve bağımsızlığımızın nere-
deyse ipotek altına alınmaya çalışıldığı sonuçlarla Türk milletini karşı karşıya bırakmaktadır. 

Bugün için nükleer güç santralleri yabancı teknoloji ve finansman gerektirse bile, ülkemizde tü
ketilen enerjinin çeşitliliği ve söz konusu teknolojinin bîr an önce özümsenmesine ihtiyaç vardır. Bu 
süreç doğru yönetilerek, söz konusu nükleer güç santrallerinde üretilen enerjiden öncelikli fayda
lanma hakkımız mutlaka korunmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye'de bor ürün ve teknolojilerinin 
geniş bir şekilde kullanımını sağlamak için 2003 yılında 4865 sayılı Yasa'yla kurulmuştur. Ensti
tüde, dünya bor rezervinin yüzde 72'sini topraklarında bulunduran ülkemizin bor cevherlerinin üre
timinden satışına kadar bütün faaliyetlerini gözden geçirmek suretiyle yeni ürünler geliştirerek, Türk 
sanayisinin hizmetine sunmak amaçlanmıştır. 

Enstitünün, bugün, kuruluşundan bu yana bazı gelişmeler sağlanmış olsa bile hayatımıza yan
sıyan genel manada gelişmeler maalesef yapılamamıştır. Bor içeren uç ürünlerin süratle geliştiril
mesi gerekmektedir. Klasik kullanım alanları dışında, geleceğin yakıtı olarak görülen hidrojenin 
depolanması gibi hassas bir konuda bordan istifade edilmesi, uzay ve havacılık sanayisinde sürtün
meye, aşınmaya ve ısıya dayanıklı malzemelerin üretiminde ve roket yakıtı katkı malzemesi olarak 
kullanılması bu madeni daha da önemli kılmaktadır. 

Yurdumuz dışındaki dünya rezervinin, bugünkü tüketim hızıyla yarım yüzyılda bitecek olmasına 
rağmen, ülke rezervlerimizin en az dört asır ihtiyaca cevap verebileceğinin bilinciyle, stratejik ma
denimize titizlikle sahip çıkmak ve geliştirme mecburiyetimiz vardır. 

Değerli milletvekilleri, cumhuriyetimizin stratejik kuruluşları arasında önemli yeri olan MTA, 
22 Haziran 1935 tarih ve 2804 sayılı kuruluş Kanunu ile tesis edilmiştir. 20'nci yüzyıl sonlarında, 
özellikle Sovyetler Birliği'nin devrini tamamlaması sonucunda daha bir şiddetle tüm dünyayı saran 
küreselleşme rüzgârları sonucunda ülkemiz de bundan payını almış olup öncelikle kamu iktisadi ku
ruluşları bundan en çok etkilenen yapılar olmuştur. 

Ülkemizin yapısal dönüşüm projeleri içerisinde öncelikli uygulamalar arasında özelleştirme en 
üst sırada yer almış, uzun süren strateji tartışmaları, farklı denemeler sonucunda, uzun yıllar mille
timize hizmet veren KıT'lerîn elden çıkarılmasıyla sonuçlanmıştır. Maalesef, özelleştirme uygula
malarının sonuçlarıyla ülkemiz henüz yüzleşmemişttr. Bunun ekonomik ve hatta sosyolojik 
sonuçlarım layıkıyla değerlendirmemiştir. Zaman zaman birçoklarımızın da seslendirdiği şekliyle 
hazînenin üzerindeki bu kurumların yüklerinden kuttu lunmuştur. 

Ancak, yalnızca petrol ve petrol ürünlerinde kaçak miktarının 10'larca milyar Amerikan dolar
lık seviyeye ulaşması üzerinde, ayrıca dikkatle değerlendirme yapmak durumundayız. Petrol, petrol 
ürünleri ile alkollü içecekler üzerinde vergi gelirleri kaybı suretiyle devletimizin uğradığı zararların 
ortadan kaldırılması için tedbirlere ihtiyaç vardır. 
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Bu dönüşüm ve devlet kurumlarını gözden geçirme, yeniden yapılandırma arayışları, MTA gibi 
kurumlan da maalesef olumsuz yönde etkilemiştir, kendisine kanunlarla verilmiş olan görevleri et
kinlikle yapmasına izin vermemiştir. 

3213 ve 5177 sayılı Maden Kanunu, bin yıldan bu yana Türk'e vatan olmuş, uğruna milyonlarca 
şehit vererek kan pahasına muhafaza ettiğimiz güzel yurdumuzun madenlerinin, milletimiz lehine, 
refahına yeterince katkı sağlayacak şekilde çıkarılıp değerlendirilmesini temin edememektedir. 

8u noktada, 1970'li yıllarda MTA tarafından başarılı bîr şekilde sondaj çalışmaları yapılan Tur
gutlu Çaldağ nikel maden sahası enteresan bir örnektir. Söz konusu nikel madeni ruhsatı, yabancı 
menşeli bîr şirketin elinde olup geçtiğimiz yıllarda sondaj çalışmaları yenilenmiş, maden rezervinin 
Öngörülenin üzerinde olduğu tespit edilerek yetkili kurumlardan alman redevans işletme ruhsatıyla 
çalışmalar yürütülmüştür. Ortada, çeşitli değerlendirmelere göre milyarlarca dolarlık nikel rezervi 
söz konusudur, 

Firma, 350 milyon dolarlık yatırım bedeli, yine kendi ifadeleriyle, 10 milyon dolar işçilik, 
45-50 milyon dolarlık işletme giderleriyle, yıllık 400-450 milyon dolar dış satıma ulaşacak bir değer 
ortaya koymaktadır. Ülkemize kalacak olanlar ise 10 milyon dolar işçilik, 50 milyon dolar işletme gi
derlerinin bir kısmı ve kanunun öngördüğü yüzde 2'lik ocakbaşı fiyatlarıyla devlet payıdır. 

Ya gidenler: Bir daha yerine konamayacak madenlerimiz, cevher zenginleştirmede kullanılacak 
sülfürik asit tesislerinin yarattığı riskler, 100 bin nüfuslu bir şehrin bir yıllık su ihtiyacına denk su kul
lanımı sonucunda Gediz Ovası'nda tarımsal faaliyetler üzerinde oluşabilecek riskler; tüm bunların 
yanı sıra, kesilmek durumunda olan 200 bin adet mertebesinde yetişkin çam ağacı. 

Esasen, tespit edilmiş madenlerimizin çıkarılıp değerlendirilmesi, borç batağında inleyen yur
dumuzda büyük bir güvencenin oluşturulabilmesi için çok faydalı olacaktır. Mutlak suretle, dünyada 
sınır aşan sermaye hareketlerinde 5 büyük şirket içerisinde ilk 2'sinin madencilik firmaları olduğu 
gerçeğini görerek, onların sermaye ve teknik birikimlerinden faydalanırken, bir ortağa yakışır pay
larla yurdumuzu yararlandırma becerisini göstermeliyiz. Gerek çevreye verilebilecek zararları orta
dan kaldırmak gerekse atalarımızın bize tertemiz emanet edilen değerlerimiz olan madenlerimizi 
hakkıyla milletimizin istifadesine sunmak durumundayız. 

Değerli milletvekilleri, son günlerde yurdumuzda, petrol kaynaklarıyla ilgili çeşitli görüş ve ön
görüler, televizyon ve gazetelerde yer almaktadır. Bu görüşler, esasen, yurdumuzda petrol ve doğal 
gaz rezervlerinin ciddi seviyelerde olduğu yönündedir. Ancak, yurdumuzda söz konusu aramalarda 
yabancı sermayeli firmaların aldıkları ruhsat ve yaptıkları çalışmalara rağmen var olan rezervleri ka
rartan yaklaşımla işletilmesini engellediği iddiaları yaygındır. Tabii ki bunlar, iddia durumunda olup 
tartışılabilir tahminlerdir. Böylesine iddiaların gere eki i liginin kontrol edilmesi, gerçeklere dayalı re
zerv tespit çalışmasının titizlikle yapılmasına ihtiyaç vardır. Milletimizin spekülasyonlar sonucunda 
devletine güvenini kaybetmemesi ve en büyük açığımızın enerji konusu olduğu gerçeğini akıldan çı
karmadan petrol aramalarına hız verilmelidir. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yalnızca bürokratik iş
lemleri yapan bir kurum olmaktan çıkarılarak, kuruluş kanununun amir hükmünü yerine getirecek 
şekilde desteklenmesine ihtiyaç vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatılmıştır) 
BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. 
AHMET ORHAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, izninizle, son günlerde vatandaşları

mızdan yoğun olarak aldığımız şikâyetlerle ilgili Sayın Bakanı bilgilendirmek isterim. Özellikle ta-
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rımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik bedellerini, çiftçilerimizin bu sene yaşadıkları ciddi gelir 
kayıplan sebebiyle... Bildiğiniz gibi, üçüncü çeyrekteki kalkınma hızının tanmsal faaliyetlerdeki 
eksi seviyelerde olduğu gerçeğini de göz önüne alarak... Çiftçilerimiz, Ödeyemediği elektrik borç
lan sebebiyle icra takibine uğramaktadırlar. Bunlara, içinde bulunduğumuz şartlan gözden geçirerek, 
yardımcı olacak çözümleri bulmanızı temenni ediyorum. 

Bu duygularla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı söz konusu kuruluşlann bütçeleri
nin hayırlı olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Orhan. 
Sayın milletvekilleri, birleşime kırk beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.05 

• 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.53 

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

* 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36'ncı Birleşiminin Dör
düncü Oturumu açıyorum. 

2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap 
Kanunu Tasarısı'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Şimdi, on üçüncü turda yer alan bütçeler üzerinde söz sırası, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu 
adına Erzurum Milletvekili Sayın Muhyettin Aksak'a ait. 

Buyurunuz Sayın Aksak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Söz süreniz beş dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Millî Savunma Bakanlığının 2008 mali yılı bütçesiyle ilgili AK Parti Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adma, yüce milletimizi ve onun saygıdeğer temsilcilerini 
saygıyla selamlıyorum. 

Güzel ülkemiz Türkiye'mizin savunması, yani Millî Savunma Bakanlığımızın bütçesi, diğer 
bütçelerden ve faaliyetlerden ayrıcalıklı özellik taşımaktadır. Aklınıza gelebilecek tüm faaliyetlerde 
kaynak taleplerini millî gelirle doğru orantılı olarak planlama imkânı varken, savunma faaliyetle
rinde durum çok farklıdır. Dünyadaki bütün devletlerin durumu ve ülkemize bakışları, komşu ülke
lerin içinde bulunduktan durum ve güvenlik konusunda ülkemiz üzerindeki etkileri, bölgede istikrar 
unsuru oluşu, milletin birlik ve beraberliği, ülke bütünlüğüne yönelik tehdit ve risklere paralel plan
lanması zarureti vardır. 

Tahsis edilen kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal 
ve yönetsel sistem ve süreçleri ömek seviyede uygulayan Millî Savunma Bakanlığının 2008 yılı 
bütçe teklifini incelediğimizde, toplam 13 milyar 272 milyon 707 bin YTL'lik bir bütçeyi görmek
teyiz. Bu bütçe 2007 yılına göre yüzde 1,69 artışla belirlenmiştir. Bu bütçenin 2008 yılı hedeflerine 
göre gayrisafı millî hasıla içerisindeki payı 1,9'dur. 2008 yılı merkezî yönetim bütçesi içerisindeki 
payı ise yüzde 6'dır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu harp, silah, araç ve gereç ve mühimmatın mümkün 
olan azami ölçüde yurt içi imkânlarla karşılanması gayreti ve ar-ge faaliyetlerinin ağırlıklı olarak yer 
alması nedeniyle millî sanayimize önemli katkılar sağlamaktadır. 

Savunma harcamalarının ana amacı, ülkemize yönelebilecek her türlü tehdide karşı caydırıcılığı 
sağlayacak, küçülerek etkinleşme ve büyüme temel prensibi çerçevesinde, nicelikten çok niteliğe 
önem veren, vurucu gücü yüksek ve mobilitesi fazla kuvvetlere sahip olmaktır. 

Savunma sanayisi atanında etkin ve verimli ve modem teknoloji kullanan ve dış bağımlılığı as
gari düzeye indiren bir yapıda iç ve dış piyasada rekabet edebilen kalitede üretim yapabilen Makine 
ve Kimya Endüstrisi Kurumunda ulusal savunma sanayimize önemli kazan ımlarda bulunulmaktadır. 
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Savunma amaçlı alım ve harcamalar, ülkenin bekasıyla ilgili tehdit ve riskleri bertaraf etmeye 
yönelik olduğundan Millî Savunma Bakanlığı bütçesi hazırlanırken ülkede savunma ve refah den
gesinin sağlanması esas alınmaktadır. Savunma harcamalarının denetim ve kontrolünde, diğer ba
kanlık bütçelerinde olduğu gibi, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi de, gerek planlama gerekse harcama 
aşamasında Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine tabi bulun
maktadır. 

Ülkemizin iç ve dış tehditlere karşı savunmasını üstlenmiş ve Türkiye'mizin gücünün sembolü 
hâline gelmiş Mehmetçiğimizin bağlı bulunduğu bir Bakanlıktır. Yeryüzünde hiçbir ülke yok ki, or
dusuna peygamberinin ismini versin. Şanlı ordumuz, tarih boyunca milletimizin vermiş olduğu bu pa
yeye layık olmuş, asil mîlletimizi canlan pahasına savunmuş ve üzerinde yaşadığımız cennet 
vatanımız uğruna canlarını vermişlerdir. 

Bölgenin barışı ve huzuru Türkiye'den geçmektedir. Türkiye'nin huzursuz olduğu hiçbir or
tamda, bölgede huzurdan bahsedilemez. Onun içindir ki Türkiye, yıllardır bu bölgede hem İslam ül
keleri üzerindeki etkisi hem de Orta Doğu'daki etkin konumu itibanyla istikrarın merkezidir. 

Evet, arkadaşlar, bir gaye üzerinde herkes çalışır. Vaktini, parasını, emeğini verir, ama herkes ca
nını veremez. Bunun içindir ki, Millî Savunma Bakanlığı bütçesini şekil itibarıyla konuşuyoruz, fakat 
İçerik itibanyla buradaki rakamlar bir bütçe disiplininde yazılmış rakamlardır. Zira, askerimizin her
hangi bir acil ihtiyacı olması durumunda, devletimizin bütün bütçesi dâhil, bu aziz millet, geçmişte 
örnekleri olduğu gibi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. 
MUHYETTÎN AKSAK (Devamla) - ...bu ihtiyaçtan her zaman malıyla mülküyle karşılaya

cak erdemliktedir. 
Mehmetçiğimize her şey azdır. Gazilerimize ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Şehitlerimiz, inan

cımızda ve gönlümüzde yaşıyorlar. Onlar ölü değillerdir. Milletimiz iyi biliyor ki yediğimiz ekmekte, 
içtiğimiz suda, aldığımız nefeste şehitlerimizin hakkı vardır. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyor, şehit ailelerimizin acılarını paylaşıyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Millî Savunma Bakanlığımızın 2008 yılı bütçesinin milletimize, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimize ve Millî Savunma Bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygılanmla 
selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Aksak. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Çorum Milletvekili Sayın Murat Yıldınm. 
Buyurunuz Sayın Yıldınm. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MURAT YILDIRIM (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Savunma Sanayii Müsteşarlığının 2008 bütçesi hakkında AK Parti Grubumuz adına söz almış 
bulunuyorum. Sizleri ve milletimizi saygıyla selamlarım. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığımız, savunma ve güvenliğe yönelik TSK ve diğer kurumlarımı
zın sistem ihtiyaçlarını karşılamak, savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik strateji ve yöntem 
belirlemek misyonuna sahiptir. 
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20'nci yüzyılın savunma sistemleri 21'inci Yüzyılda geçerliliğini kaybetmiştir. Tehdit algısı bu 
yüzyılda evrim geçirmiş, savunma güvenlik konularında konsept değişmiş, savaş dışı alanlarda savaş 
dışı araçlarla yapılan saldınlar yoğunlaşmıştır. Ülkeler de güvenlik ve savunma ihtiyaçlanm buna 
göre şekillendirmektedirler. 

Parti olarak milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, devletimizin be
kası ve üniter yapımızın korunması birinci önceliğimizdir. Ülkemiz, çeyrek asrı aşkın bir sûredir te
rörizmle karşı karşıyadır. İnsanlarımızın canına kasteden, anaları yavnısuz, eşleri kocasız, çocukları 
babasız bırakan terör örgütünün, hem iç hem de dışarıdaki destekçileri vasıtasıyla milletimize karşı 
örtülü bir savaş yürüttüğü aşikârdır. 

Asimetrik, kural dışı savaşın bu denli çevremizi kuşattığı birortamda ülkemizin sırf silah eksenli 
mücadeleyle başantı olması mümkün değildir. İktidarımız, her zaman, millî güvenliği geniş açıdan 
ele almış, güvenliğin askerî, diplomatik, kültürel, siyasi ve toplumsal boyutlarını bir bütün içerisinde 
değerlendirmiştir. İktidarımız döneminde terörle mücadele konusunda Türkiye'nin haklı konumu, 
uluslararası platformlarda etkin bir şekilde savunulmuştur. Diplomatik girişimlerle tezlerimiz dünya 
kamuoyuna kabul ettirilmiştir. Gelinen noktada gerek ABD'nin gerekse Avrupa Birliği ülkelerinin 
bölgemizdeki terör gerçeğine bakışları değişmiştir. Bu, İktidarımızın başarısıdır. 

Savunma ve güvenlik dediğimizde öne çıkan konulardan biri de meşruluğun terk edilmemesi, 
demokratik kazanımlar ve insan hakları gibi konuların ikinci plana itilmemesidir. Savunma ve gü
venlik ihtiyaçları demokratikleşme ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve korunmasıyla uyum içerisinde 
yürütülmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; savunma ve güvenliğin en önemli ayaklarından biri de 
ekonomik gerçeklerdir. Stratejisini akılcı, dinamik, asgari maliyetle azami faydayı elde etme pers
pektifiyle şekillendiren AK Parti İktidarı, yaptığı çalışmalarla ülkemizin savunma sanayisini birçok 
alanda dışa bağımlılıktan kurtarmıştır. 2003 yılına kadar ordumuz ihtiyaçlarının yalnızca yüzde 25'i 
yerli kaynaklarla karşılanmaktaydı. Geldiğimiz noktada bu oran yüzde 40'ların üzerine çıkmıştır. 
Savunma sanayimiz yaklaşık 500 milyon dolar ihracat, 2 milyar dolara yakın üretim kapasitesiyle İk
tidarımız döneminde önemli bîr yükseliş göstermiştir. 

Araştırma, geliştirme, yerli üretim, uluslararası konsorsiyumlar yoluyla üretim ve tedarik ala
nında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Savunma Sanayii Müsteşarlığımız, ülkemizin çok genç ku
rumlarından biri olmasına rağmen geldiği nokta gerçek bir başarı öyküsüdür. Mevcut durum itibarıyla 
genel bir değerlendirme yapacak olursak, deniz araçlarından hava araçlarına, zırhlı araçlardan roket 
sistemlerine, yazılımdan elektronik alt sistemlere kadar TSK'nın hemen hemen tüm kategorilerde 
teçhizat ihtiyaçlarını karşılayabilme noktasına ulaşmış geniş bir savunma sanayisi altyapısına sahip 
olduğumuzu ifade edebiliriz. 

Hükümetimiz, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinde yer alan "Yurtta barış dünyada barış" il
kesini esas alarak, gerek bölgesinin gerekse küresel istikrarın teminatı noktasına gelmiştir. Ülkemiz, 
Yunanistan, İran, Suriye, Rusya gibi ülkelerle imzaladığı anlaşmalar sayesinde dogu-batı enerji ko
ridorunun kilit ülkesi olmuştur. Bu anlaşmalar, Türkiye'yi, savunma ve güvenlik açısından da bölge
nin en stratejik ülkesi hâline getirmiştir. Bu vesileyle, Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, 
Savunma Bakanımız Sayın Vecdi Gönül'ü ve bürokratlarımızı kutlar, çalışmalarında basanlar dilerim. 

Türkiye'nin, 2003 yılından itibaren her alanda olduğu gibi savunma sanayisi alanında da yap
tığı çalışmalar milletimizin göğsünü kabartmaktadır. 
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Bu duygularla, 2008 bütçesinin milletimize hayırlı olmasını diler, yüce heyetinizi saygıyla se
lamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yıldırım. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Sayın Taner Yıldız. 

Buyurun Sayın Yıldız, (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakikadır. 
AK PARTt GRUBU ADINA TANER YILDIZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben 

de heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tabii, enerji, en basit ifadesiyle iş yapabilme yeteneği, erki demektir ve her alanda gereklidir. 

Özellikle, Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı bütçelerini beraber görüştüğümüz şu ortamda, as
lında birbirinden ayrılmaz İki tane sektördür. Birbirlerinin varlığının dışında, aslında yok olduklarında 
Önemi daha fazla dikkat çeker. 

Dünya tarihine baktığımızda, enerjinin primer enerji kaynaklarının gelişimiyle savaşların geli
şiminin örtüştü günü görürüz. Odun, kömür, petrol, doğal gaz ve en sonunda da hidrojen enerjileri
nin birinden diğerine geçmelerinin eğrileri, dünya savaş eğrileriyle aslında çakışmaktadır. Eğer, sîz, 
savunmanızı, olmadığı anda mutlaka enerjiyle alakalı bir ilinti bulmak zorundasınız. 

Dünyadaki dağılımına baktığımızda, üretim kaynaklarının, primer enerji kaynaklarının dünya enerji 
üretimindeki oranlarına baktığımızda, aslında bunun geçiş dönemlerinin olduğunu hemen fark edebi
liriz, Yüzde 36'yla kömür ve linyit şu anda hâlihazırda, yüzde 27*yle petrol, yine yüzde 27*ler civannda 
doğal gaz, yüzde 8'ler civannda nükleer ve yüzde 3,3'ler civarında yenilenebilir enerji kaynaklan de
diğimiz su, rüzgâr, jeotermal, nehir tipi ve rezervuariı tipler olmak üzere santralleri görebiliriz. 

Bütün bunlara baktığımızda, aslında bunlann değişimini ayarlayabilmek ve birbirlerine geçiş
lerini düzenleyebilmek, her zaman ülkelerin temel problemlerinden bir tanesi olmuştur ve ülkemizde 
geçmişte enerji sektörünün ana prensibi arz güvenliği İken ve bunun sağlanması iken, şu anda reka
betçi fiyatlarla enerji arzı ile risk yönetimi ön plana çıkmıştır, bunlann düzenlenebilmesi, bunların re-
giile edilebilmesi ön plana çıkmıştır. Yeni prensibin uygulanmasında ülke altyapılarının ve talep 
artış lan n in önemli etkisi olmuştur. Türkiye'nin, hepimizin de bildiği gibi, özellikle son yirmi çey
rekteki büyümesi enerji sektörünü en fazla tahrik eden unsurlardan bir tanesidir. Ekonomik ve sos
yal hayatta önemli bir etkisi olan elektrik enerjisinin tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli ve 
sürdürülebilir hâlde verilmesi önemlidir. 

En son geldiğimiz ortamda Türkiye'deki kurulu gücüne göre güç dağılımlarına baktığımızda, ku
ruluşlara göre dağıttığımızda şunu görürüz; EÜAŞ'ın, şu anda serbesti eşmeyi e alakalı temel bir ter
cihini yapmış olan enerji sektörünün, EÜAŞ'ın oranının şu anda yüzde 59'lar civannda olduğunu ve 
23.873 megavat civarında bir güce karşılık geldiğini, otoprodüktörlerin 3,612 megavatla yüzde 9Tar 
civarında bulunduğunu, serbest üretimin ne yazık ki yüzde 9'lar civannda bulunduğunu, yap-işi et 
santrallerinin yüzde 15'ler civannda ve yap-işlet-devretlerin ise yüzde 6'lar civannda olduğunu dü
şünürsek, aslında katedeceğîmiz mesafenin ve hedeflerimizin çok geniş olması gerektiğini bir kez 
daha anlamış oluruz. 

Enerji Bakanlığının yapacağı tasarruflarda, özellikle hem piyasanın serbestleşmesinin, liberalle^ 
meşinin dikkate alınacağı hem de arz güvenliğinin ön planda tutulacağı düşünülürse, aslında bu değişi
min çok iyi idare edilmesi gerekir. İngiltere gibi ülkelerde, gelişmiş olan ülkelerde ve büyüme hızlan 
yüzde 1,1 '1er civarına düşmüş ülkelerde dâhi bu değişim olabildiğince kolay değildir. Kanun bazında bile, 
9 kez bu değişimi idare etmek için, bu değişimi, tabiri caizse, değiştirmek için değişiklik yapmışlardır. 
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Ben, aslında -enerji sektörü çok geniş bir sektör ama- özellikle rüzgâr enerjisiyle alakalı, ka
muoyu algılamasıyla alakalı bir konuya değinmek istiyorum. Şu anda enerji sektörünün, beklenti 
olarak, çok ciddî yatırım öncelikleri vardır. Lisans müracaatlarına baktığımızda, 78 bin megavat ci
varında bîr rüzgâr santrali müracaatının olduğunu görüyoruz. Şu anda kurulu gücümüzün 40 bin me
gavatlar civannda olduğunu düşünürsek, bu, fevkalade uç noktadaki bir taleptir. O yüzden, su anda, 
reel ortamda, gerçekten lisansını almış 1.810 megavat civannda bîr rüzgâr santralinin yapımım gö
rüyoruz ve 5.500 megavatlar civannda da lisans müracaatı yapılmış hâlini görüyoruz. 

{Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlayınız. 

TANER YILDIZ (Devamla) - Bunların hem teknik açıdan değerlendirilmesine baktığımızda 
hem de yerli kaynaklarımızın harekete geçirilmesini dikkate aldığımızda, son derece dikkatli bir rea-
lizasyon yapmamız gerektiği ortadadır. 

Ben, bütün bu duygu ve düşünceler içerisinde, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yıldız. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Siirt Milletvekili Sayın Afif Demirkıran. 

Buyurun Sayın Demirkıran. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Söz süreniz beş dakikadır. 

AK PARTt GRUBU ADINA AFıF DEMİRKIRAN (Batman) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2008 mali yılı büt
çesi hakkında AK Parti Grubu adtna söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kamu tüzel kişiliğini 
haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir düzenleyici kurum olarak 2001 yılında faaliyete geçmiştir. 

2003 yılına kadar elektrik ve doğal gaz sektörlerinde faaliyet gösteren EPDK'mn görev alanı, 
2003 yılında petrol ve 2005 yılında da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarının dâhil edilme
siyle genişletilmiştir. 

EPDK'nın amacı elektriğin, doğal gazın, petrolün veLPG'nin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük ma
liyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulmasını teminen, rekabet orta
mında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir 
enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. 

EPDK, enerji sektörünün dört temel yasasında -elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG- faaliyet gös
teren ve gösterecek olan tüm şirketleri lisanslamakta, faaliyetlerini düzenlemekte ve piyasa işleyiş 
kurallarını belirlemektedir. 

Bugüne kadar EPDK, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında toplam 12.461 megavat elektrik 
Üretim tesisine lisans vermiştir. Aynca, EPDK'ya yüksek miktarda rüzgâr santrali başvurusu yapıl
mıştır. Biraz önce arkadaşımız ifade etti, 78 bin megavat. Tabii, mükerrerlikler de var, ancak çok 
yüksek bir ilgi söz konusudur. Bu yüksek ilginin oluşmasının iki temel unsuru olduğunu ifade ede
biliriz. Bunlardan ilki, Yenilenebilir Enerji Kanunu'yla sağlanan garanti ve teşvikler, diğeri ise Ba
kanlığımızın, ülkemizin rüzgâr potansiyelini gösteren rüzgâr haritasını hazırlamış olmasıdır. 
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EPDK tarafından, ayrıca 2003 yılından bu yana 51 adet doğal gaz dağıtım bölgesinin dağıtım iha
lesi gerçekleştirilmiş olup, bugüne kadar 33 dağıtım bölgesine doğal gaz dağıtımına başlanılmıştır. 

EPDK, Petrol Piyasası Kanunu çerçevesinde de yaklaşık 20 bin adet şirkete lisans vererek pet
rol piyasasını kayıt altına almış ve 2004 yılından bu yana atılan adımlar sayesinde, akaryakıt fiyat
larının serbestleşt irilmesinin yanı sıra ithali, dolaşımı ve kullanımı çeşitli kriterlere bağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, ulusal marker uygulaması İle de petrol piyasasındaki kaçak ve standart dışı 
ürün satışı önemli miktarda azalmıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının İşletmeye geçilme* 
siyle petrol piyasası gelişme açısından çok önemli bir sıçrama noktası olmuş ve EPDK'ya Adana 
Yumurtalık bölgesinde faaliyet göstermek üzere dört adet rafineri müracaatı yapılmıştır ve bunlardan 
bîr tanesi 7 Aralık 2007 tarihinde lisansa bağlanmıştır. 

LPG sektörü de çok büyük bir alandır Türkiye'de. 14 milyon hane, 1,5 milyon araç LPO kul
lanmaktadır. Aşağı yukarı 5 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Onun için burada da güven
lik, eğitim ve denetim çok önemlidir ve bugüne kadar EPDK, dağıtım, depolama, otogaz bayiliği, tüp 
İmalatı alanlarında yedi bin dört yüz yetmiş bir adet firmaya lisans vermiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ülkemiz için stratejik önemi haiz bir kurumda Ulusal Bor 
Araştırma Enstitüsüdür. Enstitü katma değeri yüksek yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilme
sini teminen, bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve koordine etmek üzere 4865 sa
yılı Yasa'yla 2003 yılında, yani AK Parti İktidarı döneminde kurulmuştur. Kısa adı "BOREN" olan 
Enstitü kamu tüzel kişiliğine haiz olup, İdari ve mali özerkliğe sahiptir. Bilindiği gibi bor mineral
leri ve bileşikleri çeşitli endüstri dallarında çok farklı malzeme ve ürünlerin üretiminde kullanıl
maktadır. Cam, nükleer, seramik, elektrik, elektronik ve bilgisayar, otomobil, ilaç ve kozmetik, kimya, 
temizleme, beyazlatma ve kâğıt sanayisi bor mineralinin kullanıldığı başlıca sahalardır. Ayrıca, bor 
mineralleri askeri ve zırhlı araçlarda, iletişim araçlarında, metalürji alanında, tıp biliminde ve koru
yucu malzemelerde çokça yararlanılan bir mineral hâline gelmiştir. Bunun dışında bor mineralleri gü
nümüzde, inşaat-çimento sektöründe, enerji sektöründe, tekstil sektöründe, tarım sektöründe de sıkça 
kullanılagelmektedir. Dünya bor rezervlerinin, değerli arkadaşlar, yüzde 72'si Türkiye'de bulun
maktadır ve birinci sıradayız. Bizi yüzde 13'le Amerika takip etmektedir. Ondan sonra da Rusya ve 
Çin gelmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - LUtfen sözünüzü tamamlayınız, 
AFİF DEMtRKIRAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Türkiye'deki bor cevheri dünyaya birkaç yüzyıl yetecek kadar mevcuttur. Tabii ki 2002 yılına 
kadar pazardan sadece yüzde 17'yken bizim payımız, AK Parti İktidarımızın almış olduğu önlemler 
sonucunda pazar payımız yüzde 30'a ve birinci sıraya çıkmış bulunuyoruz, Amerika'nın önüne geç
miş bulunuyoruz, 

Hükümetimiz, bor madeni sahasında ülkemizi baş aktör pozisyonuna getirecek tüm yeni açı
lımları desteklemektedir. Bu bağlamda, bor teknolojisi alanında üretimin artırılması, üretim yön
temlerinin geliştirilmesi ve bor minerallerinin yeni alanlarda kullanımını sağlayacak tüm projeler 
teşvik edilmektedir. 

Sonuç olarak, Hükümetimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin küreselleşen 
dünyada söz sahibi olan bir ülke pozisyonunu kazanması için gerekli adımlan kararlılıkla atmakta-
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dır. Bu irade çerçevesinde, ülkemizin iki önemli kurumu olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün daha etkin ve daha verimli bir biçimde faaliyetlerinin devam ede
bilmesi için tam destek verileceğine dair inancım sonsuzdur. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Ulusal Bor Araştırma Ensti
tüsünün 2008 mali yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Demİrkıran. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına sıra, Karabük Milletvekili Sayın Cumhur Ünal'ın. 

Buyurun Sayın Ünal. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz beş dakikadır. 

AK PARTİ GRUBU ADİNA CUMHUR ÜNAL (Karabük) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesi hak-
kında AK Parti Grubu adına görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisimizi 
saygıyla selamlıyorum. 

1935 yılında 2819 sayılı Yasa'yla kurulmuş bulunan Elektrik tşleri Etüt İdaresi Genel Müdür
lüğü, ülkemizin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, bîyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklan 
öncelikli olmak üzere, tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerjinin etkin ve verimli tü
ketilmesi amacıyla, ölçüm ve fizibilite çalışmalarıyla -hidrolik ve rüzgâr başta olmak üzere- yenile
nebilir enerji kaynaklarımızı belirlemekte, bu kaynaklardan azami yararlanabilmesi için tanıtım 
amaçlı pilot uygulamalar geliştirilmekte, sanayi ve binalar için enerji yöneticisi eğitimi programları 
uygulamakta, enerji etütleri yapmakta, toplumumuzda enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin ge
liştirilmesi yönünde geniş katılımlı bilinçlendirme etkinlikleri yürütmektedir. 

Ayrıca, 3096 saydı Yasa kapsamında hazırlanan HES projelerinin tesis, işletme denetimi ve da
nışmanlık hizmetleri 4623 sayılı Yasa kapsamında başvurulan HES projelerinin değerlendirilmesi 
ve kamulaştırma işlemleri Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu 
kapsamda, Genel Müdürlük 2003 yılından bu yana yüz otuz adet projeyi tamamlayarak 2,34 milyar 
kilovat saatlik ilave HES potansiyeli belirlemiştir. 

Ayrıca, 2006 yılında ülkemizde orta vadede yaygınlaşmasını arzu ettiğimiz pompajlı HES sis
temleriyle birlikte, elektrik üretiminde derelerimizden de yararlanmasına imkân tanıyacak potansi
yel belirleme çalışmaları başlatılmıştır. Ülkemizin 26 akarsu havzasındaki ve göllerimizdeki su 
gelirlerinin ve kalitesinin izlenmesi amacıyla yurt şadıma yayılmış ve modem araçlarla donatılmış 
1.270 adet hidrometrİ istasyonu ve İt adet etüt merkezi İle hidrometrik ölçümler ve analizler bu 
Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilmekledir. 

Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilerek 2006 yılında yayınlanmaya başlanan Rüzgâr Ener
jisi Potansiyeli Atlası, kısa adıyla REPA ile ekonomik olabilecek en az 46 bin kilovat saatlik rüzgâr 
potansiyeline sahip olduğumuzu memnuniyetle öğrendik. 

Bu yıl, EPDK tarafından toplanan rüzgâr başvurularının 78 bin megavata ulaşmış olması da bu 
Önemli potansiyelimize yatırımcı bakışının sevindirici bir göstergesidir. 

Biyodizel konusunda, Genel Müdürlüğün 2003 yılından bu yana ortaya koyduğu pilot tesisler, 
tip projeler, tanıtım ve bilinçlendirme etkinlikleri semeresini vermiş, ülkemizin üretim kapasitesi 
yılda 800 bin tonu aşmıştır. 
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Diğer taraftan, kırsal bölgelerimizde, enerji amaçlı, odun, tezek ve bitkisel atık kullanımı yılda 
yaklaşık 6 milyon ton petrol eşdeğeri büyüklüğündedir ve bu miktar 2006 yılındaki Türkiye elektrik 
tüketiminin yarısına yakındır. 

Genel Müdürlük, bitkisel atıklarımızdan, modern tekniklerle elektrik, ısı veya akaryakıt eldesi 
konularında TÜBİTAK işbirliğiyle uygulamalı ar-ge çalışmaları yürütmekte, aynı zamanda da sa
nayi iş birlikleriye bu tür örnek tesislerin kurulması için çalışmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği konularında çıkarttığımız yasaların taslak
ları, kamu, özel ve sivil toplum kesimlerinin katılımıyla Genel Müdürlük tarafından hazırlanmıştır. 

1 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve bir devrim niteliği taşıyan Enerji Verimliliği Kanunu 
kapsamında, sanayimizde, binalanmızda, ulaşımımızda ve enerji sektörümüzde AB normlarına ve 
Türkiye pratiklerine uygun düzenlemeler getirilmiştir. 

Diğer taraftan, Genel Müdürlük, sanayide ve binalarda enerji yöneticisi eğitimlerine ve enerji etüt
lerine devam etmekte, toplumumuzun tüm kesimleri tarafından enerjinin kolay algılanmasına, enerji kül
türünün ve verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunabilecek çalışmalar yürütmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
CUMHUR ÜNAL (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilinmeyen enerji kay

naklarımızı bilinir hale getirmek, bu kaynaklardan en uygun yararlanma yollarını Örnek projelerle gös
termek ve enerjiyi etkin ve verimli kullanmak yönünde ar-ge çalışmalarını da kapsayan mühendislik 
ağırlıklı çalışmalar yapan Genel Müdürlükte 232'si teknik personel olmak üzere toplam 804 perso
nel bulunmaktadır. 2008 yılı bütçe talebi 35 milyon 903 bin YTL olup bu miktarın 4 milyon 400 bin 
YTL'si yatırım harcamalarıdır. 

Sonuç olarak, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, kapsamına aldığı görevlerdeki et
kinliklerini insan gücü ve bütçe imkânları ölçüsünde ve diğer kuruluşlarla iş birliği ortamlarını ge
liştirmek suretiyle giderek artırma çabası içerisindedir. 

Bu vesileyle, 2008 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyo
rum, yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ünal. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Zonguldak Milletvekili Saym Polat Türkmen. 
Buyurunuz Sayın Türkmen. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADıNA POLAT TÜRKMEN (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 2008 yılı MTA Gene! Müdürlüğü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bütçesi üzerinde ko
nuşmak üzere söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Madencilik, ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynar. Maden ürünleri bütün sektörlerin temel 
girdisidir. Yüz elli yıllık madencilik geçmişine sahip olan Zonguldak, Türkiye'de madencilik kültü
rünün oluşmasına, ülke kalkınmasına öncülük etmiştir. Bu vesileyle, ülke kalkınması için canlarını 
veren maden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Yavaş konuşuyorsun Polat Bey, Zonguldak'ta... 
POLAT TÜRKMEN (Devamla) - Bugün dünyada yıllık 1,5 trilyon Amerikan dolan değerinde 

maden üretimi yapılmaktadır. 
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Ülkemizin jeolojik yapısı maden çeşitliliği açısından avantaj oluştururken maden arama faaliyet
lerini de zorlaştırmaktadır. Anadolu'nun bereketi madencilik açısından da eşsizdir. Ülkemiz maden çe
şitliliğinde dünyada 10'uncu sıradadır, maden üretimi değerinde ise 130 ülke arasında 2 8'inci sıradadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; on yıllardır üstünde yaşadığımız toprakların altındaki kıy
metleri maalesef bilemedik. AK Parti Hükümeti göreve geldiği günden itibaren millî bir maden po
litikası oluşturdu, "Yerli kaynakların tespiti ve kullanılması" esas kabul edildi. 

MTA, geçmiş yıllarda 20-25 bin metre toplam arama sondajı yapıyordu, şimdi yıllık 140 bin 
metre arama sondajı yapıyor, 

Yirmi beş yıldır kömür rezervimiz 8,3 milyar ton olarak biliniyordu. Bizim dönemimizde yapılan 
çalışmalarla -bu çalışmalar devam ediyor- kömür rezervinin 9,7 milyar ton olduğu tespit edilmiştir. 

Yine, bu yüzyılın en stratejik madeni olan bor arama çalışmaları sonucu 1 milyar ton yeni rezerv 
bulundu, 

MTA'ntn bütçe imkânlarını her yıl artırdık, özveriyle çalışan kurumumuz bu muhteşem sonuç
lan elde etti, 

Ülkemizin nereden nereye geldiğini görüyoruz. AK Parti iktidarı döneminde yer altı kaynakla
rının tespiti ve yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırılması, enerji, sanayinin 
hammadde talebinin yerli ve ekonomik olarak karşılanması politikası neticelerini vermeye başla
mıştır. Üretilen hammaddelerin yurt içinde işlenerek nihai ürünlere dönüştürülmesi millî hedefimiz
dir, Cari fiyatlarla gayrisafı millî hasıla içindeki madencilik sektörünün payı, 2002 yılında 1,93 milyar 
dolar iken, 2006 yılında bu rakam 5,89 milyar dolara çıkmıştır. Dört yılda 5 kat artış sağlanmıştır. Bu, 
alkışlanacak bir başarıdır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Türkiye, tarihinde eşine ender rastlanan bir büyüme 
dönemi geçirmektedir. Son beş yılda Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 7 oranında büyümüş
tür. Türkiye, artık, dünyanın hızlı büyüyen ve gelişen ülkelerindendir. Bu hızlı büyüme, önümüzdeki 
yıllarda da artacaktır. Türkiye'nin enerji ihtiyacı da bu sebeple hızla artmaktadır. Özellikle elektrik 
enerjisinde meydana gelen talep artışı dikkat çekicidir. Yerli, güvenilir çeşitli kaynaklan kullanmayı 
hedefi emeliyiz. Özellikle elektrik üretiminde kaynak çeşitliliği önem arz etmektedir. Bu alanda en 
büyük eksikliğimiz nükleer enerjidir. Türkiye, mutlaka, çevre, kaynak güvenliği, dışa bağımlılık ve 
kaynak çeşitliliği gibi enerji planlaması kriterlerini dikkate alarak, enerji üretiminde en ileri tekno
loji olan nükleer enerjiden yararlanma yoluna gitmeliydi. Maalesef, Türkiye'de, geçmişte her alanda 
olduğu gibi nükleer enerji alanında da geç kalınmıştır. AK Parti Hükümeti, bu noktada, geçtiğimiz 
günlerde büyük bir feraset ile gerekli yasal düzenlemeyi yapmıştır. Sayın Başbakanımıza ve Enerji 
Bakanımıza, milletimiz adına teşekkür ediyorum. Ana muhalefet partisi, maalesef her yeniliğe ve 
gelişmeye karşı çıktığı gibi, nükleer santrallerin kurulmasına da karşı çıkıyor. 

Sayın milletvekilleri, nükleer santrallerin sadece enerji üretimiyle sınırlı düşünülmesi çok yan
lış bir bakış açısıdır. Ülkemizde kurulacak nükleer santrallerle nükleer teknolojiyi edinme boyutu 
düşünülmelidir. 

Bilindiği gibi, nükleer çalışmalar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yürütülmektedir. 
Türkiye'nin bundan sonraki hedefi, nükleer teknolojiye hâkim olarak bu alandaki tesisleri kendi im
kanlarıyla kuracak noktaya gelinmesidir. Yerli rezervlerin kullanılması ve kullanılabilir rezervlerin 
tespiti çalışmalarına hız verilmelidir. Kurum, bunun millî bir görev olduğu şuuruyla yıllardır özve
riyle çalışmaktadır. 
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2008 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, yüce Meclîsimize ve milletimize saygılar sunuyo
rum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKA» - Teşekkür ederiz Sayın Türkmen. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına son söz, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Ocakden'e ait. 
Buyurun Sayın Ocakden. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET OCAKDEN (Bursa) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol tşleri Genel Müdürlüğünün 2008 yıiı bütçesi 
üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Enerjide sadece bugünü değil, yarının Türkiye'sini şekillendirecek adımlar atılıyor. Türkiye kü
resel ölçekte bir enerji koridoru, bir enerji terminali hâline geliyor. Türkiye, coğrafi konumu İtiba
rıyla kaynaklar açısından ya kaynak coğrafyası olacaktı ya da geçiş coğrafyası. Türkiye bugün bir 
geçiş coğrafyası olmuştur. 

Bir rüya gerçekleştirilmiş ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesi bitirilmiştir. Şu anda buradan her gün 
1 milyon varil petrol akıyor. Bu bir basan öyküsüdür. İkinci proje Şahdeniz Doğal Gaz Projesi'dir. 
Bu proje de başarıyla bitirilmiştir. Yine, aynı bölgenin doğal gazı Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden 
geçerek, dağları tepeleri aşarak Türkiye'ye geliyor ve Horasan'da bizim "network"ümüze katılıyor. 
Şimdi bu gazı da kullanmaya başladık. Daha Önceleri bunlar hayaldi, bu hayaller gerçekleştirilmiştir. 
Şimdi bu gaz, 18 Kasımda Meriç üzerinde Sayın Başbakanımız ve Yunan Başbakanının katıldığı gör
kemli bir törenle Yunanistan'a ulaştırılmış bulunuyor, oradan da İtalya'ya taşınacak, 

Bunun dışında, yine başarıyla sürdürülen çalışmalardan birisi olan ve "Anadolu Boru Hattı" ola
rak tanımlanan Samsun-Ceyhan boru hattıdır. Bu da başarıyla yürüyor, inşallah o da gerçekleşecek. 

Aynca, Arap gazı Mısır'dan Suriye'ye kadar geldi. Humus'tan Kilis'e kadar olan 230 kilomet
relik bölümünü Suriye yapıyor. Kilis'teki hattı Türkiye yaptı. Orayla birleşince Mısır gazı da bura
dan gelmiş olacak. 

Yüzyılımızın en stratejik konusu olan enerji güvenliği, gerek ABD ile Rusya arasında gerekse 
Avrupa Birliği ekseninde "büyük oyun" diye tanımlanan müthiş bir satranç partisine sahne oluyor ve 
nefes kesici hamleler birbirini izliyor. 

Avrupa Birliğinin petrol ve doğal gaz ihtiyacının artması, bu kaynak rezervlerinin yoğun olarak 
bulunduğu Rusya, İran ve Cezayir gibi ülkelere bağımlı kalması sonucunu doğurmuştur. Bu durum, 
enerji arzı güvenliği açısından Avrupa Birliği için yeni açılımları zorunlu hâle getirmiştir. Avrupa Bir
liğinin politika seçenekleri arasında çoklu boru hatları projelerinin uygulanmasıyla enerji ithalatında 
arz kaynaklarım ve tedarik yollarını çeşitlendirme zorunluluğu doğmuştur. Kuşkusuz bu durum, aynı 
zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin önemli referans noktalarından birisini oluşturacaktır. 

Kısacası, enerjide her yol Türkiye'ye çıkmaktadır. Enerji konusu Avrupa Birliği sürecinde Tür
kiye'nin mutlaka en iyi biçimde yararlanması gereken bir kart. Mesela, Azeri gazını Türkiye-Bul-
garistan-Macaristan- Avusturya boru hattıyla Avrupa'ya taşıyacak olan "Nabucco Projesi" 
Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde bir kilometre taşı özelliği taşıyor. Bilindiği gibi, Avusturya, 
Türkiye'yi Avrupa'da istemeyenlerin başını çeken ülkelerden birisidir. Dolayısıyla, Türkiye'nin bir 
enerji koridoru olması AB için hayati bir öneme sahiptir. İşte bu yüzden Türkiye'nin giderek ener
jide stratejik bir oyuncu hâline gelmesi, Avrupa'daki Türkiye karşıtlarının hamlelerini zayıflatan çok 
önemli bir karttır. Avrupalı dostlarımız da önümüzdeki yıllarda daha iyi anlayacaklar ki, Türkiyesiz 
bir Avrupa enerji güvenliği açısından savunmasız kalmaya mahkûmdur. 
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Değerli milletvekilleri, bazı muhalefet partisi sözcülerinin Enerji Bakanlığı bütçesiyle ilgili yap
tıkları konuşmalar karşısında kelimenin tam anlamıyla bir hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek isti
yorum. Bütün dünyada enerji kaynakları üzerine birçok küresei aktörün yer aldığı büyük bir satranç 
oyunu oynanıyor, ama bizim muhalefet sözcülerimizin böyle bîr problemi yok, vizyonu da yok. 

FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Vizyondan bahsedemezsin! Vizyon deme yani, 
ayıp oluyor! 

MEHMET OCAKDEN (Devamla) - Onların bütün derdi, AK Parti İktidarının küresei aktörle
rin yer aldığı bu enerji satrancında attığı başarılı adımlan gölgelemek ya da görmezden gelmektir. 

FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - "Vizyonu yok." diyor! 

MEHMET OCAKDEN (Devamla) - Gerçi, Türkiye'deki muhalefet anlayışının daha çok siyasi 
rant hesaplarına dayalı olduğu dikkate alındığında muhalefet partisi sözcülerinin bu tür büyük pro
jeleri anlamalarını bekleyemeyiz. [MHP sıralanndan alkışlar (!)] 

KADİR URAL (Mersin) - Bravo Hocam, çok güze1{!) 
MEHMET OCAKDEN (Devamla) - Çünkü onlar, büyük projelere büyük Türkiye rüyalarına al ı-

şık değiller. 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Siz bilirsiniz, biz bilmeyiz tabii (!) 
MEHMET OCAKDEN (Devamla) - Onlar, Türkiye'nin AB projesini felaket projesi olarak gö

rüyorlar. 
MUHARREM VARLI (Adana) - Siz anlamışsınız ya yeter (!) 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Çok doğra(!) Sîz bilirsiniz biz bilmeyiz(!) İşine bak! Sen 

kendini anlat, bırak muhalefetle uğraşmayı! İcraatını anlat sen. Hükümetle ilgili icraatını anlat. Mu
halefetle uğraşma! 

MEHMET OCAKDEN (Devamla) - Onlar, daha çok kapalı Türkiye hayalleri kurdukları için 
Türkiye'nin çağdaş demokratik rotasını da tehlikeli buluyorlar. 

HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - Saygılı davran! İşine bak! 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Siyaset anlayışın bu senin! 
KADİR URAL (Mersin) - Tebrik ediyoruz sizi (!) 
MEHMET OCAKDEN (Devamla) - İşte bu yüzden Bakö-Tiflİs-Ceyhan boru hattı gibi büyük 

bir rüyanın gerçekleşmesi bile onlar için bir anlam taşımayabilir. 
KADİR URAL (Mersin) - Satranç oyununun neresindesiniz, satranç oyununun? 

MEHMET OCAKDEN (Devamla) - Siyasi ve ekonomik istikrar içinde enerjide Önemli proje
lere imza atan Türkiye'nin yeni dönemde de demokratik dünyada başını daha dik tutacağına olan 
inancımı yineliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. [AK Parti sıralanndan alkışlar, MHP sıralann
dan alkışlar(!)] 

MUHARREM VARLI (Adana) - Fox*a... Fox'a... 
KADİR URAL (Mersin) - Bravo (!) Bravo (!) Alkış (!) 

MUHARREM VARLI (Adana) - Fox TV'ye... 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ocakden. 
Şahsı adına, lehinde, Düzce Milletvekili Sayın Metin Kaşıkoğlu. 

- 2 8 8 -



TBMM B: 36 11 . 1 2 . 2007 0 : 4 

Buyurunuz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz beş dakikadır. 

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Savunma Bakan
lığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2008 mali yılı bütçesi üzerinde şahsım adına bütçe le
hinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Her ne kadar on üçüncü turda gerek Millî Savunma Bakanlığımızın gerekse Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığımızın bütçesi söz konusu ve bu görüşmeleri yapıyor isek de bağlı kuruluşlarıyla bir
likte, sürenin azlığı noktasından yola çıkarak, izin verirseniz, görüşlerimi yalnızca bu kısa süre 
içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı noktasında ifade etmek İsterim. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, ülkemizin doğal kaynaklarını akılcı bir şekilde kulla
narak yeni teknolojilerle enerji üretimini çeşitlendirmiş, aynı zamanda alternatif enerji kaynaklarını 
insan ve çevre sağlığını da dikkate alarak üretim portföyümüze kazandırmıştır. Böylelikle sürdürü
lebilir enerji arzını sağlama yönünde ciddi ilerlemeler kaydetmiş, sektörlerde yeni yasal düzenleme
ler yapılarak doğal kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda ülkemizin 
jeopolitik konumu en iyi şekilde değerlendirilmiş, ulusal çıkarlarımız doğrultusunda yenilenebilir 
yerli ve yeni kaynaklar dışa bağımlılığımızı bugün itibarıyla belki de tarihin en alt düzeyine indir
geyerek rekabet gücümüzü biraz daha ön plana çıkarmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleş
meyle birlikte bir de buna eklenen küreselleşme sonucu artan ticaret ve üretim imkânlarına bağlı ola
rak doğal kaynaklara ve enerjiye olan talep giderek artmaktadır. Özellikle enerji, önümüzdeki zaman 
zarfı içerisinde gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanmak üzere modern toplumların belki en önemli 
ihtiyaçlarından birini kesbedecektir. İşte bu nedenle, Hükümetimiz, ülkemizin geleceği açısından 
enerji güvenliğini birinci öncelikli gündem maddesi olarak ele almış ve ana enerji politika ve strate
jilerinde büyük bir dönüşümü gerçekleştirmiştir. Hükümetimiz pek çok konuda olduğu gibi enerji 
konusunda da çok önemli adımları hayata geçirmiştir. AK Parti İktidarından önce kalıcı ve entegre 
bir enerji politikasından söz etmek mümkün değil iken, iktidara gelmemizle birlikte, Petrol Piyasası 
Kanunu'nun çıkarılması, Bor Enstitüsünün kuruluş kanununun çıkarılması, Uluslararası Hidrojen 
Enerjileri Teknoloji Merkezinin kurulması, yine Maden Kanunu'nda yapılan çok köklü, reform ni
teliğindeki değişiklikler, yine günümüz enerjisinde çok önemli bit yer kaplayan LPG piyasasıyla il
gili olarak çıkarılan kanun, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi amaçlı kullanımına 
ilişkin çıkan imiş olan kanun, Enerji Verimliliği Kanunu, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 
Sular Kanunu ve en son çıkan ve gerçekten enerji arzında çok önemli birpaya sahip olan nükleer güç 
santrallerinin kurulması, işletilmesiyle enerji satışına ilişkin kanun ve şu anda, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin gündeminde, komisyonlarda bekleyen Türkiye Petrolleri Kanunu, gerçekten enerji 
noktasında piyasanın Önünü açmış ve büyük bir canlılık meydana getirmiştir. 

Bugün iktidarımız, Türkiye'yi dünya enerji ticareti merkezi konumuna getirme çalışmalarında 
elde edilen başarıların da doğal olarak haklı gururunu yaşamaktadır. Bu, hepimizin en doğal hakkıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin ve insanımızın kalkınma ve refahının artırıl
ması için temel ihtiyacımız olan yeterli, sürekli ve ucuz maliyetli enerji ihtiyacı vardır. Bu istika
mette, Hükümetimiz ve Bakanlığımız, AB müktesebatına uyum ve enerji sektöründe piyasa 
mekanizmasının oluşturulmasına yönelik önemli adımları atmıştır. Enerji planlamasında yerli kay
nağın arama ve üretim seferberliğini de başlatmış bulunmaktadır. Enerji maliyetlerini de oldukça 
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düşük tutmuş, hepimiz biliyoruz ki bugüne kadar AK iktidar döneminde elektriğe tek kuruş zam dahi 
yapılmamıştır. Bu, geçmiş iktidarlar döneminde çok da eşine benzerine rastlanır bir olay olmadığı he
pimizin takdirindedir. 

HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - O tarafa bak! 

METİN KAŞIKOĞLU (Devamla) - Bu taraf biliyor. Belki size de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - O tarafa bak, oraya anlat. 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 

ABDÜLKADtR AKÇAN (Afyonkarahİsar) - Soruşturmaları da biliyor, soruşturmaları! 

KADİR URAL (Mersin) - Nerede yaşıyorsunuz siz? Hangi memlekette yaşıyorsunuz? 

METİN KAŞIKOĞLU (Devamla) - Bugün olduğu gibi gelecekte de dünya enerji talebinde pet
rol, elbette ki en fazla tüketilen enerji kaynağı olma Özelliğini koruyacaktır. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Ne kadar zaman? 
METİN KAŞIKOĞLU (Devamla) - En büyük talep artışının ise doğal gaz kullanımında olması 

beklenmektedir. Nitekim, dünya petrol ve doğal gaz rezervinin yaklaşık yüzde 75*i Orta Doğu, Av
rupa, Rusya ve Orta Asya ülkelerinde bulunmaktadır. İşte, Türkiye, gerek coğrafi gerekse jeopolitik 
konumuyla Orta Doğu ve Orta Asya'nın üretiminin dünya pazarlarına ulaşmasında hem bir köprü 
hem de bir terminal olma noktasında önemli bir konumda bulunmaktadır. 

Değerli Başkan, sevgili arkadaşlar; özet olarak şunu ifade etmek istiyorum: Ülkemizin yer altı 
ve yer üstü arama üretim alanlarının belirlenmesi yönündeki yoğun ve hızlı çalışmalarıyla yatırım
lardaki bu büyük artışlar ülkemizin yeni petrol, doğal gaz, enerji üretimi zenginliklerine kavuşması 
için güzel fırsatlar sağlayacaktır, 

Bu vesileyle, tekraren, Bakanlığımızın 2008 mali yılı bütçesinin ülkemize ve halkımıza hayırlı 
olmasını temenni ediyor, yüce heyetinizi en kalbî duygularımla selamlıyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaşıkoğlu. 
Sayın milletvekilleri, şimdi Sayın Seyhan, İç Tüzük'ün 69'uncu maddesi uyarınca söz istemiş

tir. Bir dakika söz veriyorum kendisine. 

Buyurunuz. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, ne oldu? 

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR VE AÇIKLAMALAR (Devam) 

2.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan 'in, Bursa Milletvekili Mehmet Ocakden 'in konuşmasında 
partisine sataşması nedeniyle konuşması 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Değerli İktidar Partisi Sözcümüz, konuşan... 
MUHARREM VARLI (Adana) - TGRT sözcüsü... 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - .. .muhalefet adına konuşan milletvekillerini siyasi rant he

sabı yapmakla, muhalefet partisini yenilikçi olmayan, yeniliğe karşı olmakla, vizyonu olmayan par
tiler olarak değerlendirmekle, hem şahsıma hem partime gerçekten büyük haksızlık etmiştir. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Partilere... 

ABDURRAHMAN DODURGALI (Sinop) - Niye siz alındınız? 

TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Hilafeti kaldıran muhalefet partilerinin, saltanatı kaldıran mu
halefet partilerinin, cumhuriyet aydınlanma devrimini yapan partilerin, hiçbir zaman Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yenilikçi olmadığım söylemek mümkün değildir. (CHP sıralarından alkışlar) 

AHMET YENl (Samsun) - Bugünden bahset! Ne yapıyorsunuz? 

TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Bu, yeniliktir. Eğer yenilik arıyorsanız Samsun-Ceyhan'm 
kaynağı yok, onu sorun Bakana. Övdüğünüz Nabucco'nun kaynağı yok. Bu mu yenilikçilik? Bu mu 
modernlik? 

AHMET YENİ (Samsun) - Bakan cevap verir. 

TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Hiçbirinin kaynağı yok değerli arkadaşlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ABDURRAHMAN DODURGALI (Sinop) - Bugünden bahset sen! 

BAŞKAN - Lütfen sözünüzü bitiriniz Sayın Seyhan. 

TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, kaynağı olmayan boru hatlarını burada 
sadece gerçek dışı açıklamalarla gündeme getiriyorsunuz. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, arkadaşımız vizyon konusunda alınganlık gös
teriyor, ama, ilgisiz konulara giriyor. Bir dakika süre veriyorsunuz, bir dakika daha veriyorsunuz! 

TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Elektrik kesintisine muhtaç olan ülkede siz vizyon sahibi 
oluyorsunuz, muhalefeti vizyon sahibi olmamakla suçluyorsunuz. Gerçekten, Türkiye kamuoyu 
bunun karşılığım verecektir. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Seyhan. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Atılgan İç Tüzük 60'ıncı maddeye göre yerinden çok kısa bir söz is
temiştir; o sözü kendisine veriyorum, 

$.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan 'm, Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım 'm konuşmasında 
şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

KÜRŞAT ATILGAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığı büt
çesi görüşülürken Bakanın konuşması esnasında tutanakları incelediğimde bir konunun bana sataşma 
olduğunu değerlendirdim. Tutanaklara doğru olmayan bir şeyi düzeltmek için söz almış bulunuyo
rum. Bakan bir yerde diyor ki: "Oger'i de söyleyeyim size. Oger'i mi söyleyeyim? Belki sayın mil
letvekilimiz daha iyi söyler." Bu lafıyla beni kastettiğini anlıyorum. Ben Oger'i falan tanımam. Oger'i 
kimlerin tanıdığını Sayın Bakan, eğer, basını şöyle bir tararsa çok iyi görebilir. Sadece Türk Telekom 
bünyesinde spordan sorumlu üç ay süreyle danışmanlık yaptım Telekom Spor Derneği AŞ'nin. Do
layısıyla, sporla telekomünikasyon arasındaki ilişkiyi ne derece bildiğini ve vizyonunu göstermesi açı
sından da çok manidar bir durum olduğunu belirtmek İçin söz aldım. 

Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.(MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Atılgan. 
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V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

L- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/426) (S.Sayıst: 57) (Devam) 

2. - 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kap
samındaki İdare ve Kurumların 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına AH Genel Uygunluk Bildi
rimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/267, S/191) (S.Saytsı: 58) (Devam) 

J) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (Devam) 
!.- Millî Savunma Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönelim Bütçesi 
2.- Millî Savunma Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
K) SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLİĞİ (Devam) 
L- Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2008 Yılı Merkezi Yönelim Bütçesi 
2.- Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
L) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Devam) 
!.- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2008 Yık Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
M) ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (Devam) 
/.- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.' Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
N) ULUSAL BOR ARAŞTİRMA ENSTİTÜSÜ (Devam) 
1.- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2,- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
O) ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 
} . - Elektrik İşleri Etüt idaresi Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2,- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 

Ö) TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU (Devam) 
!,' Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
P) MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 
l.~ Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2.- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
R) PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 
1. - Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2. - Petrol işleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Hükümet adına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Meh
met Hilmi Güler söz alacaktır. 

Süreniz yirmi dakikadır. 

Buyurunuz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ENERJİ VE TABtl KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bakanlığımın bütçesiyle ilgili konuşma metni kırk dört sayfa olarak dikkatlerinize, değerlendir
menize sunulmuştur ancak ben bugün, Savunma Bakanlığımızın bütçesiyle birlikte Bakanlığımın büt
çesi de görüldüğü için, bunu bir vesile kabul ederek, enerjinin güvenlik boyutuyla, arz güvenliğiyle 
ve aynı zamanda ülkemizin bekasıyla ilgili bu büyük resmi sizlere sunmak istiyorum çünkü bütçeyle 
ilgili detaylar zaten konuşma metnimde arz edilmiştir. O bakımdan, ben burada işin felsefesiyle bir
likte, enerji politikamızda uyguladığımız temel meseleleri gündeminize getirmeye çalışacağım. 

Enerji aslında günümüzde enerjiden çok daha fazla bîr şey. Onun için, olayı çok farklı bir şekilde 
ete almamız lazım ve dar bîr bant aralığında değerlendirirsek hem ülkemize hem konuya haksızlık 
etmiş oluruz. Bu bakımdan, enerjinin güvenlik boyutu başta gelmektedir. Bunu enerjinin güvenliği 
bağlamında ele alacak olursak, güvenliğin ekonomisi ve ekonominin güvenliğiyle birlikte değerlen
dirmemiz gerekir. Bunun için de, başta güvenlik olmak üzere, dış politika, işin ekonomik boyutu, sos
yal boyutu, yatırım boyutu, işletme boyutu, servis boyutu bir bütünlük arz etmektedir. Onun için de, 
göreve gelmeden önce bu meseleyi derinliğine ele almıştık. Aslında bu, sadece Hükümetimizin döne
miyle ilgili bir çalışma değil. Yaklaşık otuz yıldır bu konuda ben çalışmaktayım. Arkadaşlarımızla 
da, ar-ge çalışmalarıyla, göreve gelmeden Önce, hükümet olmadan önce, daha partinin kuruluşun
dan itibaren ar-ge projeleriyle olayı ele aldık Sayın Başbakanımızın liderliğinde. Dolayısıyla, bu me
sele sadece beş yıllık bir mesele değildir, ülkemizin geçmişiyle ilgili bir konudur çünkü olaylar... 
Yani, biz hayatı ileriye doğru yaşarız ama geriye doğru anlarız. O bakımdan, olayın geçmiş boyutunu 
da mutlaka bir bütün halinde ele almamız gerekiyor. Bu bakımdan, göreve geldiğimizde bu projelerle 
birlikte neler yapabileceğimizi önce planlamıştık. Buda, Türkiye'nin envanterini çıkartmaktı çünkü 
petrol var mı yok mu; efendim, yenilenebilir enerjiyi ele alalım mı almayalım mı? Bunlar nedir? 
Bunlann hepsinin mutlaka ölçülebilir bir bütün hâlinde ele alınması gerekiyordu. Bunun için de biz, 
önce, parayla yapılacak işler ve parasız yapılacak işler diye olayı basit olarak ele aldık. 

Bunlardan en önemlisi, parasız yapılacak işlere hemen öncelik vermek ve yanlışları düzeltmekti. 
Yanlış yöne döşenmiş raylar vardı. Bunlar doğal gaz anlaşmalarıydı. Bu doğal gaz anlaşmalarını ma
saya yatırdık ve burada hem fiyat indirimi aldık hem kullanmadığımız gazın parasını ödemek zo
runda olduğumuz için -buna "Al ya da öde", "take or pay" deniyordu- bunu sildirdik -40 milyar 
metreküplük- yoksa, bu doğal gaz hem elektrik üretiminde kullandığımız için hem de şehirlerin hava 
kirliliğiyle mücadelesinde çok önemli bir konu olduğu için pahalı diye de kullanılmıyordu. Biz, hem 
bunun fiyatını düşürdük pazarlıklarla -çok çetin pazarlıklardı, bunları ileride tarih yazacaktır- hem 
aynı zamanda miktarı, 40 milyar metreküplük -a] ya da öde- kullanmadığımız gazın parasını ödemek 
zorundaydık, onu sildirdik. 

Neticede, bunun, elektrik üretiminde de kullanıldığa için, fiyatlara müthiş bir etkisi oldu ve biz, 
beş yıl boyunca hem yerli kaynaklara ağırlık verdiğimiz için hem bu yanlış anlaşmaları düzelttiği
miz için, doğal gazın fiyatı düştüğü için elektriğe -beş yılı geçti- zam yapmadığımız gibi indirimler 
yaptık. Bunun ekonomiye katkısı oldu, (AK Parti sıralarından alkışlar) bunun sanayiye katkısı oldu, 
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ihracata katkısı oldu, enflasyonun düşüşüne katkısı oldu ve dar gelirli vatandaşımızın bütçesine kat
kısı oldu. Bunun sosyal boyutu da vardı. Daha evvelden asgari ücretin -maaş olarak, net maaşın-
yüzde 20'si elektriğe gidiyordu, şu anda yüzde S'i gidiyor. 

MUHARREM VARLI (Adana) - Büyük rakamlar! 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Bu, çok 
önemli bir şey. Bu, üstelik, bütçeye yük olmadan olmuştur, sübvan siy onsuz olmuştur ve mesela 
IMF'den aldığımız kredileri düşünün. 6,4 milyar dolar biz kredi aldık, 6,4. Bu, borçtu neticede. Bizim 
ise, enerji politikasındaki bu fiyat ayarlamalarından dolayı 15 milyar dolar katkımız oldu ekonomiye, 
ihracata katkımız oldu, turizme katkımız oldu, sanayiye katkımız oldu. Bunlar hiçbir zaman göz ardı 
edilmemelidir ve aynı zamanda da aldanmişlik duygusundan bizi kurtardı. Bu, en büyük kazançlar
dan, psikolojik katkılardan bir tanesidir. Bunların hiçbirinden söz edilmedi burada. Türkiye'yi jeo
politik ve jeostratejık olarak hep tarif ederdik konumunu; bunun altını, biz, projelerle daha iyi bir 
şekilde doldurduk. Bu, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Şahdeniz Projesi, şu anda yürütmekte olduğumuz Na-
bucco Projesi, bunlar Türkiye'nin stratejik boyutuna, jeopolitik boyutuna farklı anlamlar, daha büyük 
derinlikler kazandırdı ve dolayısıyla, ülkemiz olmadan bir enerji denklemi çözülemeyecektir, bunu 
da çok rahat bir şekilde ortaya koyduk. Dış politikanın altında bir noktaydı, şemsiyenin altındaydı, 
şimdi dış politikayı neredeyse şekillendirecek faktörlerden bîr tanesi oldu. 

Bu projeleri başarıyla yapıyoruz ve bu projelerin BOTAŞ gibi eleştirilen bir kuruluş tarafından 
gerçekleştirilmesi ve dünya çapında basanlara imza atılması, ayrıca arkadaşlarım İçin de bir teşek
kür vesilesidir, bunu da burada ifade etmek istiyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bizim göreve geldiğimizdeki amaçlarımızdan bir tanesi de enerji gibi çok 
kompleks bir konuyu kolay anlaşılabilir bîr hâle getirmekti ve bu noktaya başarıyla ulaştık ve şimdi, 
özellikle yatırımlarda tabana yaydık bunu, Türkiye'de, Anadolu'da tabana yaydık. Herkesin bir enerji 
projesi var. Rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, kömürle ilgili yatırımlar, bu noktada herkesin bir enerji 
projesi var ve yakında, inşallah, bunlan açmaya yetişemeyeceğiz. 

Rüzgâr haritasını çıkardık. Daha evvelden değişik rakamlar söyleniyordu, yatırımcılar dağ tepe 
dolaşıp bu dataları alıyordu, Ölçüleri alıyordu; biz, bütün Türkiye'nin enerji haritasını çıkardık, rüz
gâr enerjisi haritasını çıkardık, atlasını çıkardık. Dolayısıyla, vatandaşlarımız, kasabasında, köyünde, 
rüzgârın hangi noktada kaç metre/saniye estiğini gördü. 

Dolayısıyla, artık, rüzgâr eserken biz es geçmeyeceğiz. Artık su akarken Türk bakmayacak. Bu, 
bizi çok üzen bir ifadeydi. Şimdi, bütün akarsulanmızdan nehir tipi türbinlerle elektrik üretmek üzere 
projeleri yaptık. Bu Yenilenebilir Enerji Yasası, adı vardı, kendisi yoktu, bunu biz hayatımıza dahil 
ettik. 1.300 proje hazırlandı ve bunların çoğuna kazma vuruldu ve bunlar da, inşallah, bu sular artık 
boşa akmayacak. Bunlar bizim varlıklanmızdı ve ülkemizin en değerli unsurlarıydı, hem sulamada 
hem sulamada hem tarımda hem enerjide hem içme suyu olarak kullanacağımız kaynaklarda. Pet
rolden çok daha önemli bir kaynak bu. Çünkü, petrol fiyatı yükselir, düşer, ama, suyun hiçbir zaman 
değeri düşmeyecektir. Bu bakımdan, bu envanter çıkartmalarıyla birlikte, şimdi de jeotermal üzerine 
gidiyoruz. Yakın geleceğin yıldızı jeotermal olacak ve Türkiye'nin rezerv olarak Avrupa'da 1'İncİ, 
dünyada 7'nci olduğunu tespit ettik. Şimdi bunu uygulamaya geçiriyoruz. Bunun için sondaj maki
neleriyle bin metreden daha derine ineceğiz. Bunu yaparken de Ulu Önder Atatürk'ün Maden Tet
kik Arama Enstitüsü -1935 yılında kurulmuştur- kurulurken söylediği bir ifade hepimiz için çok 
anlamlıdır: "Yer altı zenginliklerimiz için MTA'yi kurduk, çalışacaklardır, onlardan mesut sürpriz-
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ler bekliyorum." diyor. Bu mesut sürprizler kravatla olmaz, masa başında oturarak olmaz; bunlar 
dağlan, tepeleri dolaşarak olur, çile çekerek olur, ayağa postal giyerek olur ve sondaj yaparak olur. 
Şimdi daha derinlere ineceğiz. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bunu yaptığımız zaman, hem yerli 
kaynaklarımız değerlenecek hem çevre dostu, tertemiz bir yakıtı değerlendirmiş olacağız. Bunların 
evvelden sözü ediliyordu, bunun edebiyatı yapılıyordu, ama, biz bunu kuvveden fiile geçirdik. Şimdi 
daha derine ineceğiz. 

Yine, Ulu Önder Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." sözünü ben madenci arkadaşlarımıza "İs
tikbal derinlerdedir." diyorum ve daha derinlere inerek, daha fazla madenleri, daha fazla jeotermal 
kaynakları, petrolü bulacağız ve bunu mutlaka ülkemizin zenginliklerine katacağız. 

Bununla ilgili neler yaptık? Tabii, bunlar parasız olmaz. TPAO'nun bütçesi biz gelene kadar 
50 milyon dolan geçmiyordu. Biz, bunu 8 kat artırdık, yüzde 8 değil 8 kat artırdık. Dolayısıyla, şu 
anda TPAO'cular sadece karada değil denizlerde de bu çalışmalarını sürdürüyorlar. Bununla ilgili de 
inşallah 2015 yılına kadar o mesut sürprizleri gerçekleştirerek, dışa bağımlılığımızı petrol ve doğal 
gazda da İnşallah azaltacağız ve belki de ortadan kaldıracağız. Ama, bu, ancak inançlı kadrolarla ve 
çalışarak olur. Bunun için yoğun çalışmalarımız sürüyor ve bunları yapmaya da devam edeceğiz. 

Tabii, buntan yaparken, aynı zamanda yatınmlan tabana yaymak için yeni kavramlar da oluş
turduk. Bunlardan rüzgâr enerjisi ve jeotermal enerjiyle birlikte küçük hidroelektrik santraller "de
ğirmen türü" dediğimiz "nehir türü" dediğimiz türbinlerle ilgili şirket kuruluşları başladı. Hedefimiz 
3 bin civarında yeni enerji KOBt'sidir. Bu KOBİ'lerde çalışacak vatandaşlanmız. Milletimiz burada 
zenginliklerine yeni zenginlikler katacak. 

Bundan sonraki hedefimiz de şu anda bunu gerçekleştirdik, 14 cins türbin yaptık. Bular "cek, 
cak"lı cümleler değil, yaptık. TEMSAN adlı kuruluşumuz bir otomobilin bagajında taşınabilecek 
kadar küçük, bir tınn taşıyamayacağı kadar büyük 14 çeşit türbin yaptı. Şimdi bunların üretimini ar
tıracağız ve bunlar, nehirlerden elektrik üretecekler. Bunların toplamı 6 Atatürk Barajı yapıyor. Bu 
sulann toplamı, başlattığımız projelerle beraber 6 Atatürk Barajı yapıyor. Bunlar daha evvel boşa 
gidiyordu. Bunları konuşmadan, olayı çok dar bir bant aralığında almak gerçekten haksızlık olur, ça
lışan arkadaşlarıma haksızlık olur. 

Evet, bazı atamalarda vekâletle yürütüyoruz. Bu, bizim hassasiyetimizi gösterir. Biz, onlann bir 
kısmını da yazdık. Şu anda teklifini ettik Sayın Başbakanımıza. Sayın Başbakanımızın da bu noktada 
hassasiyeti var. Tabii, biz bunlan istediğimiz şekilde de doldurabilirdik. Ama, esas düşünmeniz ge
reken farklı bir şey: Peki, bu kadrolar vekâletle yürürken, bu işler nasıl başanlıyor? Bu Bakü-Tiflis-
Ceyhanlar, Şahdenizler, bu nükleer enerjiyle ilgili çalışmalar, bu doğal gazla yapılan çalışmalar. 
Doğal gaz, 9 vilayetle aldık 50 vilayete çıktı. Kolay bir iş değil bu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Bu iş kolay bir iş değil. 

Ayrıca, 4 bin kilometre çelik boru vardı Türkiye'de doğal gazla ilgili biz gelmeden, toplamı bu. 
Şu anda 10.500 kilometreye ulaştı bu, 10.500 Yani bu, az bir çalışma değil. Hani "demir ağlarla 
ördük" diye bahsettiğimiz Türkiye'mizi, şimdi çelik borularla... Hava kirliliğiyle mücadelede bu 
doğal gaz çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunlar, ancak terleyerek olur, inanarak olur, devletine güvenle 
otur. (AK Parti sıralanndan alkışlar) Biz Türkiye'yi, biz ülkemizi, devletimizi, Türk milletini dün
yanın en büyük on ekonomisi arasına dâhil edeceğiz. Bu da ancak çalışmayla olur. Bu, ancak vata
nına güvenerek olur, milletine güvenerek, devletine güvenerek olur. Bu çalışmaları da süratli bir 
şekilde yapıyoruz. 
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ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Adıyaman ne oldu Sayın Bakan? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Bunun 

dışında, enerji tarımı diye bir konsept geliştirdik. Petrol ararken, aynı zamanda, tarımda da hem bi-
yodizel elde etmek hem aynı zamanda biyoetanol elde ederek, biri benzinin yerine, diğeri de maz
otun yerine kullanılacak çalışmalar sürdürdük. Bu gerçekleşirse benzinde yüzde 30, dizelde yüzde 15; 
toplam olarak da 350 bin aileye ilave geçim imkânı sağlayacak. Boş sahaları bu şekilde değerlen
dirmiş olacağız. 

Tabii, bunu yaparken aynı zamanda bir enerji diplomasisi sürdürüyoruz. Bu da yeni bir kav
ramdır. Enerji diplomasisinde gene, gerek İran meselesinde gerek Irak meselesinde gerek Avrupa ve 
Balkanlarda ve Kafkaslarda ve şimdi de Türk cumhuriyetlerinde bunu gerçekleştireceğiz. Daha evvel 
bunların sözü ediliyordu. Biz Azerbaycan'ın petrolünü aldık, dağları tepeleri aşarak Ceyhan'da de
nize indirdik. Her gün 1 milyon varil petrol akıyor arkadaşlar, 1 varil değil, 1 milyon varil; gözünü
zün önüne getirin, sabahtan akşama kadar I milyon varil ve bu tankerlere yükleniyor. 

Şalideniz Projesi: Azerbaycan'ın gazını çıkarttık ve oradan, Hazar Denizi'nden dağları tepeleri 
aşarak bunu millî ekonomimize kattık, bir miktarını da Yunanistan'a verdik, bu İtalya'ya gidecek, 

Nabucco: Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Avusturya ve Macaristan'a gidecek Nabucco Projesi yü
rüyor. Bunları düşünmeden, bunları söylemeden nasıl enerjiyi btı kadar dar bir aralığa sıkıştırabilirsiniz? 

Ve üstelik biz bunları yaparken beş yılda yaklaşık altmış bin ihale yaptık. Bunların içinde çok 
küçükleri de var, maden ruhsatlarının verilmesi de var, bunların içinde çok büyük ihaleler de var. Bu 
altmış bin ihalenin içinde tabii ki yanlışlıklar da varsa üzerine gidiyoruz. Mühim olan şey, üzerine git
mektir, saklamak değildir. Bunun içinde de bir iki tane yanlış varsa onların da gözünün yaşına bak
madan bunu yapıyoruz ve neticede biz bunları tespit ediyoruz. Sayın Başbakanımızın direktifiyle 
yaptık biz bunları. Sayın Başbakanımız bizzat bu işleri takip eden, bu detaylara kadar inebilen, ça
lışkan bir liderdir. Dolayısıyla biz onun ekibi olarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. Mühim olan bun
ları ortaya çıkarmaktır, bunlara izin vermemektir. İyi yaparsa alkışlıyoruz, yükseltiyoruz; kötü yaparsa 
da ona göre de bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Bu şekilde ancak başarılı olabiliriz ve bu şekilde 
çalıştığımız için biz sonuç alıyoruz. Onun İçin bu olayları bir bütün içinde, büyük bir resmin parçası 
olarak, enerji politikamızın parçası olarak görmemiz lazım. 

Elektrikte de, bakınız, ben size birkaç tane de rakam vereyim: 31,8 megavattı aldığımızda, bunu 
40,9'a çıkarttık, yaklaşık 10 bin megavat buna dâhil edildi. Bunların içinde, bizim dönemimizde baş
layıp bitenler, aşağı yukarı 3 bin megavattır; ayrıca da 6 bin 500 megavata da kazma vuruldu, bun
lar da bitmek üzere. Bunları biz isteseydik, daha evvelkiler gibi alım garantisiyle alır, altı ayda 
Türkiye'nin bütün enerji ihtiyacını karşılardık, ama, çocuklarımız, torunlarımız bundan çok büyük 
sıkıntı çekerlerdi. Biz bunu özel sektöre... Zaten kanunun gereği bu, biz istesek de enerji yatırımı ya
pamıyoruz kanunun gereği olarak. Onun için, biz bunu özel sektöre... Bu bir modeldir ve bizden ön
ceki kanun değişikliğinin gereği olarak yapıyoruz. Mühim olan şudur: Bu özel sektörü biz, yatırıma 
teşvik ettik. Dün akşam ben.,. Dün, 2 defa İstanbul'a gidip geldim, 2 defa gidip geldim. En son, 
yani, ikinci gidişimde GAMA'yla General Electrics'in yatırım anlaşmasının toplantısına katıldım; 
dünya devidir ve üstelik bunlar, Türkiye'ye bir kuruş dahi yük olmadan bu yatırımları yapacaklar ve 
enerji yatırımları yapıyorlar. Bu enerji yatırımları gerçekleştiği takdirde Türkiye'miz, tabii ki, gele
ceğe hazırlanmış olacak. Bizim şu andaki derdimiz bugün değil, geçmişi de değil. Biz şimdi ileriye 
doğru bakıyoruz ve geleceği inşa ediyoruz. Bu bakımdan, Özel sektörün son bir-bir buçuk yılda ya
tırıma olan bu hassasiyeti bizi memnun ediyor. İşte, tam rekabetçi bir ortam bu şekilde gerçekleşmiş 
olacak. Biz, altyapıyı yapıyoruz. 
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Madenlere gelince: Madenlerde bu yasaları değiştirerek önemli adımlar attık ve büyük bir artış 
meydana geldi. Bunlardan, başta mermer olmak üzere -mermerde harika bir çalışma yapılıyor- mer
mer işleme makineleri de dâhil, yepyeni bir sektör oluştu, İtalya'yla yarışıyoruz ve Türkiye, burada 
önemli bir noktaya girdi. 

Kömürde yeni sahalar bulduk. MTA, işte o mesut sürprizleri çalışarak yapıyor, sondajlarıyla ya
pıyor. 800 milyon ton yeni kömür rezervi buldu. Buna 600 milyon ton daha ekleyeceğiz yakında. Bunu 
yaptığımız zaman 1,4 milyar ton yapar. Bu bizim büyük bir zenginliğimiz ve kömür bulmaya devam 
ediyoruz. Türkiye'nin altında kömür yatıyor. Trakya başta olmak üzere, biz bunları çıkartıyoruz. 

Şimdi, borla ilgili de, ayrıca I milyar ton da -zaten rezervlerimiz iyiydi- ilave rezerv daha bul
duk bu çalışmalarla. Bor Araştırma Enstitümüzde de güzel çalışmalar yapılıyor. Sözü geçtiği için 
söyleyeceğim, sodyum bor hidrür sentezini başarıyla yaptık ve pilot tesis üretime açılma aşamasında. 

Aynca, Hidrojen Teknoloji Merkezini, dünyanın tek merkezini İstanbul'a kurduk ve orada da çok 
ciddi çalışmalar yapıyor, geleceğin enerjisi bu. Ve sodyum bor hidrürte birlikte olacak hidrojen taşı
yıcı olarak kullanılıyor, bunu da çok şükür başardık. 

Roket yakıtlarında katkı malzemesi olarak kullanılacak el emen ter borun da sentezi yapıldı, pilot 
çalışması şu anda yürütülüyor. Tesisten sonra bunun endüstriyel boyutuna geçeceğiz. 

Hekzagonal bor diye bir bor ürettik. Bunu, motor yağlarında kullanacağız. Bu da özel sektörle bir
likte gerçekleşti. Motor yağına kattığınız zaman sürtünmeyi azaltıyor ve enerji tasarrufuyla beraber ha
yatını uzatıyor, aynı zamanda ömrünü uzatıyor. Bu bakımdan, bu da önemli buluşlardan bir tanesi. 

Çimento yapımında, Türk tipi çimentoyu geliştirdik Devlet Su İşlerinin labora tu varlarında ve 
bunu kullanma durumundayız. Ve maliyetini düşürüyor, çevre kirliliğini önlüyor, önemli katkılarda 
bulunuyor önlenmesinde. 

Mikro besleyici olarak, dört ayrı üniversitenin ziraat bölümlerinde, laboratuvar ölçeğinde değil, 
arazi ölçeğinde mikro besleyiciyi kullandık. Buğdayda önemli artışlar meydana geldi, yoncada önemli 
artışlar meydana geldi. Diğer ürünleri saymıyorum. Bunlarla da biz aynı zamanda hem açlıkla mü
cadelede hem ülkemizin tarımsal zenginliklerine önemli katkılarda bulunacağız. 

Bunun dışında, bina izolasyonu çinko borat ve seramikte kullanılmaları noktasında sanayi uy
gulamalarına başlandı. Bunlar önemli. Biz borda, rezervde dünya birincisi, piyasada dünya ikinci-
siydik. Şimdi, piyasada da dünya birincisi olduk. Ama, amacımız uç ürünleri daha fazla olan yeni 
ürünlere, tıpkı diğer madende olduğu gibi, bunun üzerine gitmek. 

Aynca, bentonit gibi, çabazit gibi, zeolit gibi, perlit gibi ürünlerde de yeni sahalar, yeni çalışmalar 
yapıyoruz. Bu da madenciliğimizde bize önemli katkılarda bulunacak diğer ürünler. Bu bakımdan, 
çalışmaları bir bütün hâlinde ete alıyoruz. 

Burada, bir de altın meselesi var. Altına tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz şu anda rezerv 
bakımından... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayın. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANİ MEHMET HİLMİ GÜLER (Devamla) - Hayhay. 
Eğer, biz, altın konusunda ispatlanmış miktarlara bakacak olursak dünya 9'uncusuyuz, ama eğer 

o rezervleri, mevcutları, görünür olanları ispat edersek dünya 2'ncisî olacağız. Hem alırken hem iş
lerken kazancımız olacak. Bu noktada hassasiyetimiz, millî menfaatlerimiz doğrultusunda olacaktır 
ve ülkemizin bu zenginliğini de biz ülkemizin, milletimizin hizmetine sunacağız. 
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Ben, tabii ki, muhalefetin yapıcı tenkitlerini gayet anlayışla karşılıyorum, onlara da ayrıca te
şekkür ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Güler. 

Hükümet adına, Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Vecdi Gönül. 

Buyurunuz Sayın Gönül. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz on beş dakika. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (tzmir) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; konuşmama başlamadan evvel gerek Bütçe Komisyonunda gerekse Genel Kurulda Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesine özel ilgi gösteren arkadaşlarımıza, konuşma yaparak bizi destekleyen, 
tenkit eden, fikir veren değerli milletvekilleri m izin hepsine teşekkür ediyorum ve bu konuşmalar 
bizim için bir rehber olacaktır. Bunu da arz ediyorum. 

Silahlanan bir dünyada silahsızlanma ancak bir ideal olarak kalabilir. Dünyada trilyonlar sarf edi
lerek silahlanılıyor ve Türkiye, bu silahlanmanın dışında kalamaz. Özellikle bazı araştırmalar gös
termiştir ki, dünya üzerinde 18 çatışma bölgesi vardır. Bu İS çatışma bölgesinin 13'u Türkiye'nin 
etranndadır. Ecdadımız ne demiştir? "Hazır ol harbe ister isen sulh-u salah." Türkiye, eğer Balkan
lar gibi, Kafkaslar gibi, Orta Doğu gibi çatışmaların en yoğun olduğu ve bütün dünyanın dikkatinin 
toplandığı bir bölgede bir istikrar ve barış adasıysa, bir demokrasi ömeği teşkil ediyorsa, bunda siz
lerin savunmaya ayırdığı paraların büyük rolü vardır, 

Bir sayın milletvekili, Millî Savunma Bakanlığına ayrılan bütçenin Millî Eğitim Bakanlığının 
bütçesinin bile çok üstünde olduğunu ve aradaki oranlamanın belki mukayese bile edilemeyeceğini 
söyledi ve "Sosyal harcamalara neden çok para ayırmıyoruz da savunmaya ayırıyoruz?" dedi. 

Ben size, savunma harcamaları ile sosyal harcamalar (millî eğitim harcamaları ve sağlık harca
maları) arasındaki ilişkiyi arz etmek istiyorum: 

Buseneki Millî Savunma Bakanlığı bütçesi 13 milyar 272 milyondur. Buna 1,5 milyar YTL ci
varındaki Savunma Sanayii bütçesini de eklersek, demek ki 14 katrilyonu, 14 milyar YTL'yi bile bul
muyor. Buna karşılık Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 21 milyar 238 milyondur. Demek ki, Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesi tek başına 14 milyar olan Savunma Bakanlığı bütçesinden daha fazladır. Evet, biz 
Hükümete geldiğimiz zaman demin ifade ettiğim tespit doğruydu, Savunma Bakanlığı bütçesi en 
büyük bütçeydi. Ama şimdi, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 21 milyar. Buna 7 milyar 318 milyon
luk üniversite bütçelerini de eklediğiniz zaman 28 milyar 556 milyon yapıyor. 

Sağlık bütçesine gelince: Biz geldiğimiz zaman sağlık bütçesi 2,4 milyardı. Şimdi sağlık bütçesi 
10,5 milyardır. Devletin sağlık harcamaları İse 27 milyardır. Bu harcamalara 4 milyar Sosyal Daya
nışma Vakfının ve ayrıca Devlet Bakanlığımızın, Sayın Nimet Çubukçu'nun Bakanlığının harcama
larım eklemek mümkün ve bir başka sosyal harcamamız daha var, o da 37 milyarlık Sosyal Güvenlik 
Kurumunun bütçeden desteklenmesidir. 

Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman, Hükümetimizin, millî eğitim, sağlık, sosyal da
yanışma ve sosyal güvenliğe ayırdığı paranın tamamı 97 milyar olmaktadır. 14 milyar Millî Savunma 
bütçesi, 97 milyar eğitim, sağlık ve sosyal yardımlaşma bütçesi. Aradaki mukayeseyi takdirlerinize 
bırakıyorum. 
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Temas edilen bir başka husus, Ordu Yardımlaşma Kurumunun bir askeri kurum olduğu şeklin
dedir. Bu, yanlış bir kanaat. Emekli Sandığı bir Maliye kuruluşu mudur veya Emekli Sandığı bir 
başka banka gibi midir? Hayır. Ordu Yardımlaşma da bir emekli sandığıdır ve yalnızca sosyal gü
venlikle görevlidir. Elbette para kazanmak için bazı değerlendirmeler yapmaktadır. 

Bununla ilişkili olarak yine şu iddia edildi: Türk Silahlı Kuvvetlerinin sermayeye sahip olduğu 
için bir siyasî güç olduğu. Bu, fevkalade yanlış. Çok büyük bilgi eksikliği var ve hatta şu tespiti yap
mak mümkün: Türkiye bir geri kalmış veya üçüncü dünya ülkesi midir ki Türk Silahlı Kuvvetleri cor-
ruption'a bulaşsın, sermayeyle güç sahibi olsun! Doğrusu, bunu kabul etmek de mümkün değil, bunu 
eserle karşılamak konusunda, zannediyorum, söz birliği yaparız. 

Bir başka iddia: PKK'nın, PKK'yia mücadelenin orduya havale edildiğidir. Bu iddia da devleti 
tanımamaktan gelen bir husustur. Yani, nasıl bir devlettir ki kendisine silahlı saldırı olacak ve ordusu 
seyirci kalacak! Böyle bir şey düşünülebilir mi? Anayasasına tecavüz edilecek, bizleri buraya geti
ren, hepimizin borçlu olduğumuz kurallara tecavüz edilecek ve silahlı kuvvetlerimiz seyirci kala
cak! Haa, sosyal harcamalar, ekonomik harcamalar elbet belli bir yere varıyor. Şimdi, sizler çok iyi 
biliyorsunuz, son seçimlerde, Hükümeti teşkil eden AK Parti Türkiye çapında yüzde 47 oy aldı. Do
ğuda bu oran yüzde 57'dir, güneydoğuda İse yüzde 54'tür. Türkiye ortalamasının bile üzerindedir. 
Sonra, nasıl bir temsil diye düşünülüyor ki, bizzat oranın halkı silahlı olarak bu mücadelenin içeri
sindedir! Korucular olarak, rahmetle ve minnetle anıyorum, binlerce şehit vermiştir oranın halkı. O 
hâlde, hiçbir şeyi temsil etmeyen, Bekaa Vadisi'nde Marksist bîr demek olarak kurulmuş olan, son
radan Suriye'ye nakletmiş, şimdi de Irak'ta kimin maksadtna hizmet ettiği belli olmayan, asimetrik 
harbin, asimetrik tehdidin bir örneğini vermeye çalışan bir kuruluş hiçbir şekilde mazur görülemez! 
(AK Parti ve MHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye bu konuda çok tecrübelidir. Daha evvel de, Türk Halk Kurtuluş Ordusu Cephesi, Hİz-
bullah, İBDA-C, TİKKO partizan, pek çok silahlı kuvvet, silahlı militan bu asimetrik tehdidin par
çaları olmuşlardır. Hepsini araştırdığınız zaman arkasında bir siyasi yabancı gücün olduğunu 
görürsünüz. 

Bir başka husus, sımr Ötesi harekâtla ilgilidir, gündeme getirilen. Şimdi, sınır ötesi harekâtın 
kronolojisini siz çok iyi biliyorsunuz, ama ben de size hatırlatmak istiyorum. Sınır ötesine, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, sizler kahir bir ekseriyetle 17 Ekimde karar verdiniz. NATO Bakanlar Top
lantısı 24 Ekim, Avrupa Başkanlık Bildirisi 24 Ekim, Amerika Birleşik Devletleri'yle görüşme S Ka
sımdır. Demek ki Amerika Birleşik Devleti eri'yle görüşülmeden tezkere Hükümet tarafından sevk 
edilmiş ve sizler tarafından da kabul edilmiştir. Yani, Amerika Birleşik Devletleri'yle pazarlık id
diaları varit değildir. Türkiye, Önce iradesini ortaya koymuştur, sonra stratejik ortağından ve mütte
fikinden bu şartlar içerisinde nasıl iş birliği yapacağım ortaya çıkarmıştır. 

SÜLEYMAN NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - "Meclis pazarlık yaptı." iddiası yok zaten Sayın 
Bakanım. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Devamla) - Bu görüşmelerde -ben 
de vardım- üç husus ortaya çıktı: Birincisi, bizzat Sayın Başkan tarafından ifade edilen "Nihayet 
bizim dikkatimizi bu terörle mücadeleye, PKK terörüne çekebildiniz, tebrik ederim." dedi. Amerika 
gibi binlerce meseleyle uğraşan bir dünya tek gücünü çekebilmişiz demek ki. 

HAStP KAPLAN (Şırnak ) - Meclisi dışladınız ama Meclisi! Mecliste bunu tartışmak lazımdı. 

ALt KUL (Bursa) -Dinle! 
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AHMET YENİ (Samsun) - Dinlesene! 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Devamla) - İkincisi, "PKK Irak'ın 
düşmanıdır, PKK Türkiye'nin düşmanıdır, PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanıdır," sözü 
Sayın Bush'un bizzat ağzından çıkmıştır. 

KADİR URAL (Mersin) - Sayın Bakanım, beş senedir niye çıkmadı o ağzından ya! 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Devamla) - Ve ulaşılan en büyük 
mutabakat da, daha evvel -buradaki arkadaş]arımızın da tespit ettiği gibi- gecikerek verilen istihba
ratın "real time" olarak anında verilmesi hususudur. 

Sayın Çakmakoğlu, konuşmasında savunma sanayi sindeki gelişmelerden bahsetti. Ben, bu Ba* 
kanlığı ondan miras aldım, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz onun yaptıklarının üzerine 
kovmaya çalışıyoruz. (AK Parti ve MHP sıralarından alkışlar) 

Sizlere dağıttığımız kitapçıkta yalnızca yerli ürünlerimiz var. Mesela, dünyanın en büyük pro
jesi olan Joint Strike Fighter'ı üreten dokuz ülkeden biriyiz. Dünyanın en ileri teknolojisini taşıyan 
savaş uçaklan. O sizin kitapçıkta yoktur. Neler var? Görev bügisayan var. Bunu yapabilmek fevka
lade zor bir iştir. Atak helikopteri, millî tank, millî gemi, kasırga roketleri, panter, fırtına, zırhlı mu
harebe araçları, Stinger (KMS), temel eğitim uçağı, uçak jet motoru gibi ilk defa yapılan işler yanında, 
enteresandır, Türkiye'de ilk defa, piyade tüfeği ve makineli tüfeğin başlatılmasına da karar veril
miştir. Şimdiye kadar hep başka ülkelerin projeleri uygulanıyordu. 

Ben, şunu ifade etmek istiyorum: Sizlerin desteğiyle, Türk Savunma Sanayisi, bu beş senede, 
yüzde 27 katkılardan yüzde 40'lı, yüzde 50'li katkılara yükselmiştir. İlk defa bir millî gemi (Korvet) 
yapılmaktadır, ilk defa millî tank yapılmaktadır, ilk defa bir eğitim uçağı yapılmaktadır. 

Bir başka husus: Sabi ha Gökçen Havaalanı, her nasılsa bizim malımız. Göreve geldiğimiz 
zaman, Sabiha Gökçen'i Ulaştırma Bakanlığına 200 milyon dolara devretmeye hazırdık, ama ataleti 
sebebiyle kabul etmediler. Takip ettiyseniz, televizyonun önünde on dört saat süren bir fevkalade 
şeffaf ihaleyle 3,5 milyar dolara ihale ettik. 200 milyon dolar etmeyen bir havaalanı 3,5 milyar do
lara gitti. Bu, sizlerin desteğiyle oldu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Şunu ifade etmek isterim ki; Savunma harcamalan, en dikkatli yapılan harcamalardan biridir. 
Bakın, bu kadar operasyonlar oluyor, sizden, ilave ve ek Ödenek istemiyoruz. Bize verdiğiniz bütçe
nin içinde kalmaya çalışarak bunları hallediyoruz. Bütün harcamalarımız sizlerin denetimine ve Sa
yıştay denetimine açıktır. Denetim dışı hiçbir harcamamız yoktur, bunun için müsterih otunuz. 

Sayın milletvekilleri, Türk milletinin çelikleşmiş iradesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu ver
diğiniz bütçeyle ve destekleyici konuşmalarınızla bir kat daha hız kazanacaktır. Avrupa'nın ikinci bü
yüklükte, NATO'nun Amerika'dan sonra ikinci büyüklükteki Türk Silahlı Kuvvetleri, en ileri 
profesyonellikle en ileri vatanseverliğin en uygun şekilde birleştiği, iftihar ettiğimiz, dünya çapında 
da prestij sahibi olan bir kuruluşumuzdur. Elbette Türk Silahlı Kuvvetleri hürriyet ve İstiklalimizin 
savunulmasının en temel ve en güvendiğimiz kurumudur. 

Ben, silahlı kuvvetlerin verdiği mücadelede -aynca polislerimizin, jandarmamızın verdiği mü
cadelede- gazi olanlan minnetle, saygıyla, şehit olanlarıysa minnetle ve rahmetle anıyorum, 

Yakınlaşmış olan bayramınızı tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralann-
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Gönül. 
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Şahsı adına, aleyhte, İzmir Milletvekili Sayın Kamil Erdal Sipahi söz İstemiştir. 
Buyurun Sayın Sipahi. (MHP sıralarından alkışlar) 

KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) - Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesi hakkında konuşacağım. 

Güvenlik kavramını 1952'den itibaren NATO çerçevesinde mütalaa eden Türkiye, bölücü terö
rün zirveye çıktığı 1992 yılında ilk defa devrin Genelkurmay Başkanı ağzından iç güvenlik tehdidini 
ülkemiz için birinci öncelikli tehdit olarak görmeye başlamıştır. 

Yumuşama ve caydırıcılığın toplamı olarak ifade edilen güvenlik, AKP döneminde caydtncı 
özelliğini kaybetmiş, yumuşama İse tek taraflı taviz politikasına dönmüştür. 

29 Ekim 1938'de Mustafa Kemal'in hasta yatağında olduğu İçin kendisinin okuyamadığı Nu
tuk *u, Türk ordusunun vazifelerini ifade eden bir veda, bir vasiyettir. 

Bu Nutuk'ta Türk ordusunun görevi, Türk vatanını ve Türklük camiasının şan ve şerefini dışa
rıdan ve içeriden gelecek tehlikelere karşı korumaktır. 

Önce melun ve meşum çuval olayı, son olarak 8 askerin rezilane, onur, gurur kinci teslim olayı 
karşısında AKP'nin tepkisiz ve teslimiyetçi davranışlarıyla Türklük camiasının şan ve şerefine ta
sallutta bulunulmuştur. 

Meclisten çıkarılan sınır ötesi harekât tezkeresi, kırk iki günlük gecikmeyle, ABD'den icazetli, ipo
tekli, onaylı bir direktife dönüşmüştür. Tespit edilen müsait hedeflere, tezkere öncesinde de sık sık ya
pılan rutin topçu ateşi, 1 Aralıkta ABD istihbarat desteğiyle icra edilmiş, sınır ötesi operasyon olarak 
yutturulmaya çalışılmış, neredeyse Hükümetin kahramanlık hikâyesi hâlinde takdime kalkışılmıştır. 

Başlangıçta reddedilen, ancak Amerika ziyareti sonrası gündeme gelen af konusu, yeni bir ica
zet ve çaresizlik ifadesidir. Teröre kansan veya karışmayan hainlerin nasıl ayrılacağı merak konusu
dur. Kış günlerini aftan istifadeyle beslenerek geçirecek katillerin, ilkbaharda, örgütün eksilen dağ 
kadrosunu tamamlayacağı belirlidir. Bu oyun daha önce oynanmıştır. Bunların affıyla uğraşacağı
nıza, Meclisteki uzantılarının dokunulmazlıklarıyla uğraşın. (MHP sıralarından alkışlar) 

Konvansİyonel muharebeyi gerektiren simetrik harekât, yerini gittikçe terörizme karşı müca
dele gibi asimetrik harekâta bırakmaya başlamıştır. Ancak, bütçe ve projelerden anladığımız, en 
büyük asimetrik tehdide maruz ülkemizde her şeyin hâlen simetrik olarak görüldüğüdür. 

Şimdi, Hükümete bazı tespit ve önerilerimizi sunacağım: 

i) Subay kaynaklarındaki değişik uygulamalar, yükümlü erlerin uzun dönem, kısa dönem, be
delli askerlik ve bunun gibi farklı uygulamalar insicamı bozmaktadır, tedbir alınmalıdır, 

2) Türk ordusu, dünyanın ilk teşkilatlı ve savaş taktiği uygulayan ordusudur. Bu ordunun bin
lerce yıllık askerî gelenekleri, teşkilatçılığı, eğitim ve taktikleri Hükümetin AB ve ABD hayranlık
larına kurban edilmemelidir. 1834'te kurulan Mektebi Harbiyei Şahane, Amerikan West Point'ine, 
Mehmetçik, katil, ırz düşmanı ve yağmacı Coni'lere benzetilmeye çalışılmamalıdır. (MHP sıraların
dan alkışlar) 

3) Subaylarımızın Önemli bölümü, astsubay ve uzmanların tamamına yakım fakirlik sınırının 
altında ücret almaktadır. Emekli olanları daha büyük sıkıntı içindedir. Astsubaylarımızın emeklilik
leri dâhil bazı tazminatlardan yararlanması imkânları sağlanmalı, sosyal sorunlarına el atılmalıdır. Uz
manların gelecek endişeleri giderilmelidir. 
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4) Teşkilatta, teçhizatta, eğitimde, özellikle Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlı
ğında simetrik ve asimetrik unsurlar birbirinden ayrılmalı, batıdan kuvvet taşımak yerine, uzman
laşmış yerel kuvvetlere ağırlık verilmelidir. Terörle mücadelede başarılı, lider kadrolara sahip 
çıkılmalıdır. Terör sıra dışı bir mücadeledir, sırası gelenlerle veya sıradan kişilerle yürütemezsiniz. 

5) Yükümlülerden oluşan ordu daha genç, daha zeki, daha demokratik ve daha disiplinlidir. Belli 
konularda ve görevlerde profesyonel kadrolar gerektiği doğrudur, ancak tamamen profesyonel bir 
ordu, Türk'ün "ordu-millet, asker-millet" kavramlarına aykırıdır. Teröre karşı da profesyonel-yü-
kümlü karışımı bir yapı benimsenmelidir. Amerikanın profesyonel katıl ve yağmacı ordusuna özen
meyin. Çünkü bütün dünya Mehmetçiğe özeniyor. Unutmayın, her Türk asker doğar. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. 
KAMİL ERDAL SÎPAHt (Devamla) - Terörle birlikte ve terörle iç içe en Önemli diğer bir sorun 

sınır güvenliğidir. Sınır, millî şeref ve namusun korunduğu yerdir, ancak korunamamaktadır. 

Yüzlerce terörist, binlerce kaçak insan, kaçak mazot, silah, uyuşturucu doğudan girmekte, batı
dan çıkmaktadır. Terör sorununun temelinde de sınır güvenliği vardır. Bu güvensizlik ekonomiyi çö
kertmektedir. Sınırın dikiş tutmadığı ülkede maliyenin dikiş tutması mümkün değildir. Dün İzmir'de 
cereyan eden mülteci faciası, sınır ve kıyı güvenliği konusundaki en acı örnektir. 

Ne acıdır ki, sınır güvenliği ve asimetrik tehdit gibi İki ana güvenlik sorunumuza yönelik ciddi 
bir tedbir yoktur. Ülkemizde millî harp sanayisiyle ilgili temel altyapı, birikim ve teknoloji büyük öl
çüde mevcuttur. Her projeyi başta İsrail olmak üzere yabancılara peşkeş çekme alışkanlığına son ve
rilmelidir. Bu konuları İleride Meclise taşıyacağız ve takipçisi olacağız. 

Aziz şehitlerimizi rahmetle, zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman ordumuzu 
saygıyla anıyor, sözlerime son verirken yüce Meclise saygılar sunuyorum, (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Sipahi. 
Sayın milletvekilleri, on üçüncü turdaki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, soru-cevap işlemine geçiyoruz, 
Daha Önceki soru-cevap iş temindeki sırayı takip edeceğim. Ufak bir teknik anza oldu, bazı ak

saklıklar otursa onu da telafi edeceğiz. 
İlk söz Sayın Vural'ın. 
Buyurun Sayın Vural. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan, 

Sayın Millî Savunma Bakanımıza şu soruları yöneltmek istiyorum: 2003 yılı 27 Martında ve 
Ekiminde 2 defa bu Meclisten, İrak'ın kuzeyinde bulunan PKK terör Örgütüne sınır Ötesi operasyon 
yapılmak İçin yetki verildi. Bu yetkiler kullanılmadı. Acaba bu yetkiyi kullansay diniz terör örgütüne 
büyük darbe vurmuş olmaz mıydınız? Neden kullanmadınız? 

Bir başka husus da, 12 Nisanda Genelkurmay Başkanı "Bir sınır Ötesi operasyon yapılmalıdır. 
Başarılı oluruz." demişti, 12 Nisandan ta 17 Ekime kadar neden beklediniz? Bu dönem İçerisinde terör 
örgütünün şehitlerimize mal olan saldırıları karşısında, güvenlik kuvvetimizin bu isteğini yerine ge
tirmekte neden geciktiniz? 17 Ekimde bu Meclisten 507 milletvekiliyle izin çıktı, 1 Kasımda silahlı 
kuvvetler "Hazırız" dedi. 28 Kasıma kadar neyi beklediniz, kimi beklediniz? 
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Bir başka sualim de, Sayın Başbakan, Lizbon'da havadayken, PKK terör örgütüne yönelik bir 
af hazırlığı yapıldığı ve silahlı kuvvetlerin de istişare içinde olduklantıı söylüyor, sizin böyle bir af 
çalışmasıyla İlgili bilginiz var mı? Bu, dağdan İndirme planının kararını kim vermiştir? Nerede ha
zırlanmıştır bu plan? Böyle bir planı Bakanlar Kurulunda görüştünüz mü? Bu plandan sonra, aftan 
sonra da Anayasa'da siyasal çözümle ilgili adımlar atacak mısınız? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vural, 
Sayın Özensoy... 
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Dağlıca olayında kaçırılan 3 askerin yüz kızartıcı tesliminde, ABD'li General Petraeus, DTP'It 
milletvekillerine "Sizin göreviniz burada bitti, teslim bizim işimiz." demiştir. Milletvekillerinin bu 
senaryoda yer almaları ABD ve Hükümetin bilgisi ve müsaadesi içinde mi olmuştur? Bu konuda 
Barzani'yle irtibat kurulmuş mudur? 

Sayın Enerji Bakanı, Keles-Davutlar Termik Santralinde niye ısrar ediyorsunuz? Bölgede ya
pılan referandumda yüzde 99 "hayır" çıkmasına, Bursa'ya ziyaretinizde ısrarlara rağmen bölgeye 
gitmemenize, 160 bin ağaç, ilave 110 bin fidanla yıllık ihracatı 5 bin ton kiraz üretimi olan yedi 
köyün boşaltılması gereğine, bölgede kamulaştırma ve ÇED raporunun mümkün olmamasına rağmen, 
sebep, ihaleyi Çalık Grubunun almış olması mıdır? 

Teşekkür ederim... 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özensoy. 

Sayın Paksoy... 
MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, Enerji Bakanıma sormak isti

yorum: Bor Enstitüsünün bütçesinden 2006 yılında yaklaşık 1 trilyon iade edilmiş, 2007 yılında İse 
3-4 trilyon iade edileceği görülmektedir. Verilen bütçesini bile kullanamayan, araştırma yapamayan 
bir enstitünün kurulma gerekçesi reddedilmiş değil midir? 

Enstitünün kuruluşuyla ilgili kanun görüşmelerinde borla çalışan araba yapılacağı belirtilme
sine rağmen, bu konuda ne gibi aşama kaydedilmiştir? 

Enerjide dışa bağımlılığın yüzde 73 olmasını nasıl karşılıyorsunuz? 

Bakanlığınızda kaç bürokrat yolsuzluk iddiasıyla savcılığa çağırılmıştır? 
Bir de Millî Savunma Bakanıma sormak istiyorum: Terör konusunu da dikkate alarak, sınır fi

ziki güvenlik sistemi konusunda bir proje var mıdır? Projenin önceliği ve maliyeti nedir? 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Paksoy. 

Sayın Akçay... 

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, 
Sayın Enerji Bakanına sorumu yöneltiyorum: Yerli ve alternatif enerji kaynaklarından yarar

lanmak amacıyla beş yıllık Hükümetiniz döneminde hangi enerji yatırımları yapılmıştır? Bu yatı
rımlar bugün itibarıyla hangi seviyededir? Bir ulusal enerji stratejisi ve enerji planımız var mıdır? 
Enerjide dışa bağımlılık oranımız şu anda ne kadardır? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Akçay. 
Sayın Akçan... 
ABDÜLKADÎR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Aracılığınızla, Saym Milli Savunma Bakanımıza sormak istiyorum: ABD ziyaretinde söz konusu 
olan gerçek zaman İstihbaratı konusunda şimdiye kadar hangi destek alınmıştır? 

Sınır mücavir alanında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve MİT'in kendi imkânları yeterli değil midir 
istihbarat açısından? 

5 Kasımdan önce istihbarat paylaşımı olmamış mıdır? Olmamışsa ABD ile stratejik ortaklığın 
ne anlama geldiğini merak ediyorum. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? 

Bir diğer sorum: 2002 yılında Genelkurmay İkinci Başkanıyken şimdiki Genelkurmay Başka
nımızın bilgisi dâhilinde belli aralıklarla kara yollarının kendisine ait olan arazilerinin İstanbul'un An
kara çıkışında olduğu gibi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Akçan. 
Sayın Tankut... 
YILMAZ TANKUT (Adana) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Enerji Bakanımıza sormak istiyorum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu nükleer güç santralleri

nin yapımıyla ilgili olarak taslak şeklinde ölçütler, duyurulmuştur. Bu ölçütler çerçevesinde bundan 
sonra nükleer santralin yapımını üstlenen firmanın kontrolü ve işi yürütmesi esnasında TAEK'İn her
hangi bir fonksiyonu olacak mıdır? 

Diğer bir soru; Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmalar 
neticesinde Türkiye'den çıkartılan bor ham maddesinden ülke olarak hangi mamul ürünleri elde et
mekteyiz? Şu an ham olarak ihraç ettiğimiz bor maddesinden elde edilen hangi mamul ürünleri ithal 
etmekteyiz? 

Bir de Savunma Bakanımıza sormak istiyorum: Savunma sanayimiz için geliştirilen yazılımla
rın kodlanarak üretilmesinde kullanılan ara yüz, veri tabanı ve işletim sistemleri nelerdir? Bunların 
içerisinden tamamıyla bize ait olan, kodlanarak geliştirilen uygulama yazılımları dışında herhangi bir 
ürünümüz var mıdır? Başka bir ifadeyle, savunma sanayimiz için algoritmaları bize ait olan ve kod-
lama suretiyle ürettiğimiz uygulama yazılımlanmızı geliştirebildiğimiz kendimize ait herhangi bir 
platforma sahip miyiz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Tankut. 

Son söz Sayın Kap lan'in. 
Buyurunuz Sayın Kaplan. 
HASİP KAPLAN (Sımak) - Sorum Sayın Millî Savunma Bakanına: Ordu bütçesi ve harcama

ları üzerinde Meclisin denetimi yok. İlave bütçe fonları Meclis denetiminden muaf. Sayıştay Yasası 
askıda olduğu için ordu harcamalarını ve mülklerinin dışarıdan geriye dönük hesap ve incelemele
rini yapamıyor. Ne zaman bu yasayı çıkaracak AKP Hükümeti? 

AB İlerleme Raporu'nda, yine, İç Hizmet Kanunu, MGK Yasası'nın değiştirilmesi var. Ayrıca, 
asker ve polisin sivil otorite emri altında olmasından ne anlıyorsunuz? 
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1997*de imzalanan gizli EMASYA Protokolü'nde Genelkurmay Başkanıyla İçişleri Bakanının im
zası var. Neden Millî Savunma Bakanının imzası yok? Bu protokolü de kaldırmayı düşünüyor musunuz? 

Son bir sorum Enerji Bakanına: ÇEAŞ (Çukurova Elektrik), Cementownia ve diğer şirketlerin 
açtığı 40 milyar liralık tazminat davasının Türkiye aleyhine sonuçlanma İhtimalinin yüksek olduğu 
konuşuluyor. Bu 40 milyar lira ödenirse tahkim kararıyla, bu 40 milyar lira, hazîneden, vatandaşın 
vergisinden çıkacak. Peki, AKP bunun hesabını nasıl vermeyi düşünür veya Türkiye'yi savunmak için 
AKP Hükümeti bu 40 milyar liranın tahkimle yabancı konsorsiyumlara ödenmemesi için ne tür bir 
tedbir alıyor? Bunu soruyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kaplan. 

Şimdi, Hükümet adına Sayın Güler; buyurunuz efendim. 
Süreniz dört dakikadır. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. 

Sondan başa doğru cevap vermeye çalışacağım. 

Sayın Kaplan'in ÇEAŞ -Kepez'le ilgili sözleri karşı tarafın propagandasına dayanmaktadır. Bu 
noktada, biz, bir koordinasyon içinde devletin kurum ve kuruluşlarıyla gayet düzgün bir çalışma sür
dürüyoruz. Zaten yasaya uygun olarak bu müdahaleyi yaptık. Hem on bir baraj ve ilgili trafo mer
kezlerine, kanuna uymayan, yasalara uymayan bir gruba karşı hukuki haklarımızı kullanarak yaptık. 
O, karşı tarafın propagandasıdır Sayın Kaplan. 

HASİP KAPLAN (Sımak) - Ödenirse de AKP'nin ödemesi lazım. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Tan-

kut'la ilgili olarak... Burada borla ilgili olarak ifade edeyim: Şu anda biz büyük Ölçüde yerli kay
nakları kullanıyoruz, dışarıdan çok Özel olmadıkça almıyoruz ve ayrıca da yeni ürünler geliştirdik. 
Biraz önce konuşmam sırasında da herhalde dikkat etmediniz veya ben yeterince vurgulamadım- bu 
noktada, hegzagonal bordan tutun sodyum bor hidrür dâhil olmak üzere, elementer bor olmak üzere, 
çinko borat olmak üzere bunları ürettik. Bunların ayrıca bir kısmını sanayide kullanıyoruz seramik 
dâhil olmak üzere. Türk tipi çimentoyu uyguladık. Şimdi, bu yolların çimentoyla kaplanması nokta
sında da denemelerimiz sürüyor. Ayrıca, mikro besleyici olarak yaptık. 

Bu noktadaki bu millî ürünümüzü, ülkemizin çıkarları doğrultusunda katma değeri yüksek uç 
ürünlere dönüştürmeye çalışıyoruz. Zaten, ben daha evvel de Etibankın Genel Müdürüydüm, bir kıs
mını o zaman başlatmıştık. Bu noktada arkadaşlarımız gayet özveriyle çalışıyor. 

Gayet tabii ki, biz, aldığımız parayı illa sonuna kadar kullanmayı arzu ederiz, ama kullanmadı* 
ğımızı da veririz, yani, illa o parayı harcayacağız diye de bir şey yok. Neticede, aynı parayı fazlasıyla 
alıp kullanma imkânımız var. 

Bu noktada, ayrıca, geriye ödeme diye de bir durum olmayacak bu sene; sonuna kadar projele
rimizde kullanıyoruz onu. Bilhassa mikro besleyicide, buğday üretimi de dâhil olmak üzere, önemli 
sonuçlar aldık. 

Yeni ve yenilenebilir ürünler, enerji konusunda, basta büyük barajlar olmak üzere Ilısu Barajı'nı 
başlattık. Bu, bizim millî gururumuzdur ve bir sürü ters akıma rağmen Ilısu Barajı'nın temelini attık. 
Ayrıca da üç ülkeyle de görüşerek -Avusturya, Almanya ve İsviçre'yle- onların da muvafakatini ala
rak yaptık. Almasaydık da kendi imkânlarımızla yapacaktık zaten. 
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Bu bakımdan, Ilısu Barajı... Boyabat Barajı'nı ayrıca başlattık. Bunun dışında, Muratlı'yı dev
reye aldık. Yusufeli, aynı şekilde, dönemimizde, benim Bakanlığım zamanında alındı, şimdi, Çevre 
ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecek. Ayrıca da nehir türü hidroelektrik santralarla da önemli 
adımlar attık. 

Bildiğiniz gibi, rüzgâr enerjisine yatırımcının ilgisini çekerek 78 bin megavat ki, bunun bir kısmı 
mükerrerdir, bunlar tabii ki ayıklanacak... Burada da bizim hesabımız, şu anda 17 megavatla aldık, 
bunu 200 megavata bu yılın sonunda çıkarıyoruz. Hedefimiz 8 bin megavattır iki buçuk sene içinde. 
Bunun 10 bin megavatı da bulma durumu vardır. Ayrıca, Türkiye'de türbinlerini üretmek üzere yoğun 
bir çalışmayı sürdürüyoruz. TEMSAN'da ayrıca bir rüzgâr türbininin prototipini yaptık. Hidroelek
trik santrallerde de on dört tanesini yaptık. Şimdi, hedefimiz jeotermaI enerjidir, yenilenebilir ener
jinin bir türü olarak. Ayrıca, dalga enerjisinde de, Bor Araştırma Enstitüsünün hazırladığı 
mıknatıslarla dalga enerjisi konusunda da önemli bir çalışmayı sürdürüyoruz. 

Bunun dışında, Bursa'yta ilgili olarak, bu Keleş'teki santralin yapılmaması noktasında çevreden 
de değerlendirmeler var, yatırımcıyla da görüştük. Böyle bir firma tercihimiz yok. Biz, bütün firma
lara eşit uzaklıktayız. Bu noktada, bunu siz de bildiğiniz hâlde belki farklı bir amaçla sorduğunuzu 
tahmin ediyorum. Bu noktada tutumumuz gayet nettir. 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Sözleşme imzalanmış. 
ENERJİ VE TABtI KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Bunun dı

şında, atom enerjisiyle ilgili olarak değerlendirmenin nasıl olacağını, dokuz tane kriteri açıkladık 
herkesin bulunduğu bir toplantıda. Ayrıca 21'ine kadar da bütün değerlendirmelere açıktır. Ondan 
sonra iki aylık süre içinde bunun yönetmeliği ortaya çıkacak. 21 Şubatta da davet edeceğiz. Bunla
rın hepsi yasada çok açık olarak görülmüştür. Biz bir gün dahi geciktirmek istemiyoruz nükleer enerji 
konusunda. Çünkü, bizim için bir eşikti ve çok anlamlıdır bu. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Güler. 
Sayın Gönül, buyurunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDÎ GÖNÜL (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Vural'ın sorularıyla başlayayım. 2003; 27 Mart ve Ekimde dediğiniz tezkereler. Doğru ha
tırlıyorsam, 2003; 20 Marttı, diğeri de 7 Ekimdi. Bunlar, sınır ötesi harekâtla ilgili değildi. Bunlar, koa
lisyon kuvvetlerinin planladıktan şekilde meseleyi yürütememeleri üzerine, özellikle 1 Mart tezkeresinin 
reddedilmesi bakımından, 20 Marttaki overflight müsaadesiydi. Yani, Amerikan kuvvetlerinin Türkiye 
üzerinden Kuzey Irak'a -biz müsaade etmediğimiz için Kuzey Irak'a karadan asker götürmemişlerdi-
overflight'ıydı. Overflight'ı verdik ve overflight sayesinde Amerikan kuvvetleri dört bin üç yüz sorti 
yaptılar üzerimizden. Birincisinin bizim askerle alakası yoktur, tamamen overflight'tır. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Hayır, orada da var Sayın Bakanım. Orada da Türk Silahlı Kuvvet
lerinin İrak'ın kuzeyine gönderilmesine ilişkin var. 20 Martta da var, tezkereyi getirebilirim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - 7 Ekim tezkeresi ise gene, 
koalisyon kuvvetlerinin yardıma ihtiyacı olması sebebiyle Türk askerinin Kuzey Irak'ta koalisyon 
kuvvetlerine yardım etmesi için çıkmış bir tezkeredir. Ancak, bu tezkerenin uygulamasında sıkıntı 
oldu. Ben bizzat. Amerikan Savunma Bakanı Rumsfeld'le Denver'da görüştüm. Onlar Ambar mın
tıkasını teklif ettiler -ki en sıkıntılı yerdir- biz kabul etmedik, biz Kuzey Irak'ı istedik ve bu yüzden 
uygulama mümkün olmadı. 
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12 Nisanda Sayın Genel Kurmay Başkanının "Sınır ötesi harekât faydalı olur." sözü doğrudur. 
Ancak, seçim öncesi çok popülist telakki edilebilecek bir karar olabileceği sebebiyle biz bunu o ta
rihte almadık. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Seçim kararı yoktu Sayın Bakanım. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Seçimden sonra aldık. 

OKTAY VURAL (İzmir) - 12 Nisanda seçim karan yoktu. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Hayır, o kesin tarih değil 12. 

17 Ekimden Kasıma kadar neden beklendi? Hükümetle Genelkurmay arasında, uygulamaların 
prensipleri konusunda bir mutabakata ulaşılması için beklendi. 

Bir af elbette söz konusu değil. Ancak, ben size hatırlamanız bakımından, topluma kazandırma, 
geri dönme, vesair diye çıkanlan kanunları vermek istiyorum, sekiz tane çıkmış: 1985'te özal Hü
kümeti, 1988'de ANAP yine Özal Hükümeti, 1990'da ANAP ama Akbulut Hükümeti, 1992'de DYP-
SHP Hükümeti, 1995'te DYP-SHP Hükümeti, 1999'da DSP-MHP-ANAP Hükümeti, 200û'de 
DSP-MHP-ANAP Hükümeti böyle bir kanun çıkartmıştır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Teröristlerle ilgili değil Saym Bakan. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başbakan bunları yetersiz görüyor, kapsamını artırıyor, kap
sama alacaksınız. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDt GÖNÜL (İzmir) - 29/7/2003'te de Sayın Gül 
Hükümeti benzeri bir kanun çıkartmıştır. Ama, bugün için Bakanlığımızın dâhi! olduğu... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Yani, Sayın Başbakanın ifadeleri doğru değil! 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Ki, kanun çıkarsa, Adalet 
Bakanlığı çıkaracak. Adalet Bakanı da sizlere açıkladı zannediyorum böyle bir çalışmanın olmadı
ğını. Bize de sorulmuş bir görüş yoktur, Bakanlar Kurulunda da bu konu görüşülmemiştir. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Gönül. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) - Zaman var mı? 

BAŞKAN - Süreniz tamamlandı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (tzmîr) - Peki, teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

MUHARREM VARLI (Adana) - Sayın Bakanım, eve dönüş yasasından niye bahsetmediniz? 

AHMET YENİ (Samsun) - Çıkarmışsınız kanunları... İmzanız var. 

MUHARREM VARLI (Adana) - Biz teröristleri affetmedik. (Gürültüler) 

BAŞKAN - Lütfen sakin olur musunuz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sırasıyla, on üçüncü turda yer alan bütçelerin bölümlerine geçilmesi 
hususunu ve bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

Millî Savunma Bakanlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum; 
09- MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
/ . - Millî Savunma Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
Kodu Açıkjama (YTL) 
01 Genel Kamu Hizmetleri 50.875.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
02 Savunma Hizmetleri 13.206.785.000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 15.047.000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 13.272.707.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Bakanlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Bakanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oylannıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2.~ Millî Savunma Bakanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabı 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Millî Savunma Bakanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabı 
A - C E T V E L İ 

'VTL> 
16.651.402.952,50 
11.575.301.795,13 

89.823.649,85 
5.136.147.515,34 
5.049.850.795,97 

- Genel Ödenek Toplamı 
• Toplam Harcama 
- Ödenek Dışı Harcama 
• İptal Edilen Ödenek 
- Ertesi Yıla Devreden Ödenek 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Bakanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylannıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
40.28- SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 
I.~ Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
Kodu Açıklama (YTL) 
01 Genel Kamu Hizmetleri 4.512.950 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
02 Savunma Hizmetleri 22.668.640 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler,,. Kabul edilmiştir. 
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03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 229.410 

BAŞKAN- Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
07 Sağlık Hizmetleri 5.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

TOPLAM 27.416.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 
KOD Açıklama fYTU 

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.100.000 

BAŞKAN- Kabul edenler,,. Etmeyenler,,, Kabul edilmiştir, 
05 Diğer Gelirler 25.316.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 27.416.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oylannıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2.~ Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2006 Yılt Kesin Hesabı 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2006 Yılı Kesin Hesabı 
A - C E T V E L İ 

^YTL> 
- Genel Ödenek Toplamı 

• Toplam Harcama 

- tptal Edilen Ödenek 

23.440.000,00 

16.085.124,79 

7.354.875,21 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 

YİL 
- Bütçe tahmini : 23.440.000,00 
- Yılı tahsilatı : 23.578.923,98 
BAŞKAN- (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Savunma Sanayii Müsteşarlığının 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylannıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum: 

20- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

1.- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L İ 

KcdU Açıklama (VTL) 

01 Genel Kamu Hizmetleri 312.922.080 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

02 Savunma Hizmetleri 372.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 270.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

04 Ekonomik işler ve Hizmetler 51.193.920 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 364.758.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2.- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 

BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabı 

A - C E T V E L İ 

COU 
- Genel Ödenek Toplamı : 472.940.715,00 

- Toplam Harcama : 443.887.674,13 

- Ödenek Dışı Harcama : 500.000,00 

- İptal Edilen Ödenek 29.553.040,87 

BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
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42.05-ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 
1.- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2008 Yıh Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
Kodu Açıklama fYTL) 

01 Genel Kamu Hizmetleri 7.167,250 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

02 Savunma Hizmetleri 645.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 95.175.750 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

TOPLAM 102.988.000 
BAŞKAN- Kabul edenler,., Etmeyenler.,, Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 
KOP Açıklama fYTU 
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 76.220.000 
BAŞKAN- Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
05 Diğer Gelirler 7.168.000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
06 Sermaye Gelirleri 20.500.000 
BAŞKAN-Kabul edenler,,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

09 Red ve İadeler <-) -900.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 102.988.000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2.- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2006 Yıh Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2006 Yılı Kesin Hesabı 
A - C E T V E L İ 

(YTL) 

• Genel Ödenek Toplamı 

• Toplam Harcama 
• İptal Edilen Ödenek 

186.300.141,00 

169.335.686,75 

16.964.454,25 

- 3 1 1 -



TBMM B: 36 11 .12 .2007 0 : 4 

BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 
YİL 

- Bütçe tahmini : 72.427.630,00 
- Yılı tahsilat! : 179.558.578,17 
BAŞKAN- (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylannıza sunu-
0 yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

40.26- ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
/ . - Ulusa! Bor Araştırma Enstitüsü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L t 
Kedü Açıklama (Y1U 
04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 8.093.000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 8.093.000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B - C E T V E L Î 
KOD Açıklama fYTLI 

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.633.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
05 Dİğer Gelirler 1.120.000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 7.753.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir, 
2.~ Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

-M2~ 



TBMM B:36 11.12.2007 0 : 4 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2006 Yılı Kesin Hesabı 
A - C E T V E L İ 

_ _ _ _ _ ^ . (YTL) 
- Genel Ödenek Toplamı : 5.000.000,00 
- Toplam Harcama : 3.484,318,76 
- İptal Edilen ödenek : 1.515.681,24 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 
(YTL) 

- Bütçe tahmini 4.700.000,00 
- Yılı tahsilatı 3.797.748,61 
BAŞKAN- (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Eletrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy 

lanmza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
40.39-ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
L- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
ÜQdu Açıklama fYTL) 
01 Gene) Kamu Hizmetleri 9.121.000 
BAŞKAN- Kabul edenler.,. Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 
02 Savunma Hizmetleri 327.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
04 Ekonomik îşler ve Hizmetler 26.455.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

TOPLAM 35.903.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 
KOJ2 Açıklama fYTÜ 
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.755.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 32.003.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
05 Diğer Gelirler 645,000 
BAŞKAN- Kabul edenler.,. Etmeyenler,,. Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 34.403.000 
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BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Gene! Müdürlüğü 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2.- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamım okutuyorum: 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 
2006 Yılı Kesin Hesabı 

A - C E T V E L İ 
(YTL) 

• Genel ödenek Toplamı 
• Toplam Harcama 
• İptal Edilen Ödenek 

32.992.000,00 
29.736.100,29 
3.255.899,71 

BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 
_ ^ (YTL) 
- Bütçe tahmini : 29.867.000,00 
- Yılı tahsilatı : 32.522.758,01 
BAŞKAN- (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler,., Kabul edilmiştir. 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir, 
Bölümleri okutuyorum: 

40.27- TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 
î.~ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
Kodu Açıklama O T U 
01 Genel Kamu Hizmetleri 7.657.500 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 300.000 
BAŞKAN-Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 56.912.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
07 Sağlık Hizmetleri 268.900 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler,., Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 65.139.000 
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BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 
KOD Açıklama (YTL) 

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.677.000 
BAŞKAN- Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 56.318.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

05 Di$er Gelirler 139.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

06 Sermaye Gelirleri 5.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

TOPLAM 65.139.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2003 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

Türkiye Atom Enerji Kurumu 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

2,- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2006 Yılt Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2006 Yılı Kesin Hesabı 
A - C E T V E L İ 

LY1L1 
- Genel Ödenek Toplamı : 51.065.000,00 
- Toplam Harcama : 39,396.630,48 
- İptal Edilen Ödenek : 11.668.369,52 
- Ertesi Yıla Devreden Ödenek : 1.623.595,02 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 
(YTL) 

- Bütçe tahmini : 50.050,000,00 
- Yılı tahsilatı : 45.175.079,84 
BAŞKAN- (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Atom Enerji Kurumu 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum: 

40. 40- MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1.-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L l 

Kodu Açıklama <YTU 

01 Genei Kamu Hizmetleri 51.639.500 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

02 Savunma Hizmetleri 129.500 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 700.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

04 Ekonomik tşler ve Hizmetler 162.006.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

TOPLAM 214.475.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 

KQE Açıklama (YTL) 

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.740.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 208.575.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

05 Diğer Gelirler 260.000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 213.575.000 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2.~Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2006 YıhMerkezl Yönetim Kesin Hesabi 

BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
2006 Yılı Kesin Hesabı 

A - C E T V E L İ 
tYTL) 

-Genel Ödenek Toplamı : 141.436,305,00 
- Toplam Harcama : 126.800.807,17 
- İptal Edilen Ödenek : 14.635.497,83 
- Ertesi Yıla Devreden Ödenek 3.268.694,39 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 

B - C E T V E L İ 
(XID. 

- Bütçe tahmini : 127.108.000,00 
- Yılı tahsilatı : 137.587.820,74 
BAŞKAN- (B) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylannıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
20.92 - PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
I.- Petrol işleri Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

A - C E T V E L İ 
Kad Açıklama fYTU 
01 Genel Kamu Hizmetleri 1,350.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 130.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 3.338.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 4.818.000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oylannıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2.- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2006 Yih Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
BAŞKAM- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Kesin Hesabı 
A - C E T V E L İ 

fYTU 
- Genel Ödenek Toplamı : 4.012.500,00 
- Toplam Harcama ; 3.415.495,82 
- İptal Edilen Ödenek : 597.004,18 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Miliî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür
lüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 2008 yılı bütçeleri ile 2006 yılı kesin hesapları kabul edil
miştir. 

Ülkemize yararlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.12 

« 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 22.23 

BAŞKAN : Başkan Vekili Şükran Gfilda] MUMCU 
KÂTİP ÜYELER : Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

# 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36'ncı Birleşiminin Beşinci 

Oturumunu açıyorum. 
Şimdi, alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri tle Komisyonlardan Gelen 

Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
l'inci sırada yer alan, Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun gö

rüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
İ - Tanık Koruma Kanunu Tasartst ve Adalet Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 34) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
Şimdi, 2'inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti île Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Ser

best Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

4 - Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/384) 
(S. Sayısı: 71) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon raporu 71 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır. 
Tasannın tümü üzerinde söz isteyen? 
Tasannın tümü üzerinde. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Oktay Vural söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakikadır. 
MHP GRUBU ADINA OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Aslında, bu 71 sıra sayılı Kanun Tasansı üzerinde söz almamın sebebi, biraz önce kabul ettiğimiz 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesiyle İlgili görüşmeler sırasında, bu bütçeyle ilgili görüşmeler tamam
landığı için düzeltme imkânı bulamadığım ancak Meclisin yanlış bilgilendirilmesini de engellemek 
amacıyla, bir iki hususu size aktarmak amacıyla söz istedim. Bu bakımdan artınıza sığınıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir smır ötesi operasyon ve Irak'ın kuzeyine asker gönderilmesiyle ilgili 
iki tezkerenin, 20 Martta ve 7 Ekimde, 2003 tarihinde bu Meclisten geçtiğini ifade etmiştim, Irak'ın 
kuzeyine asker gönderilmesiyle ilgili. Sayın Bakan, Millî Savunma Bakanı 20 Mart 2003 tarihindeki 
tezkerede Irak'ın kuzeyin asker gönderilmesine ilişkin bîr karar alınmadığını, sadece hava sahasının 
açılmasına ilişkin bir yetki alındığım söylemişti. 

Değerli arkadaşlarım, 20 Mart 2003 tarihti ve 763 sayılı kararı ben sizlere okuyorum: "Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'a gönderilmesine, bu kuvvetlerin gerektiğinde belirlenecek esaslar dâ
hilinde kullanılmasına..." diye karar verilmiş. 

(x) 71 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Dolayısıyla, her şeyden önce Türkiye'nin en önemli tehdidi olan PKK'ya karşı, bu yüce Meclisin 
aldığı Irak'ın kuzeyine asker gönderilmesine ilişkin bir karardan bile bihaber olunmasını doğrusu ya
dırgadım ve Meclisin bu konuda karar almamış gibi gösterilmesinin düzeltilmesi gerektiğini ifade edi
yorum. Bu konuda Meclis karar almıştır ama Hükümet uygulamamıştır. O da Hükümetin bileceği... 

Üstelik, gerekçede diyor ki: "Kuzey Irak'ta barınmakta olan silahlı PKK/KADEK militanları
nın kriz ortamından yararlanmak amacıyla faaliyetlerine hız verdikleri ve yeni tertipler içine girmeye 
başladığı görülmüştür." diyor. "Bu mülahazalarla; yine, kapsamı, sınırı, zamanı Hükümet tarafından 
belirlenecek şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'a gönderilmesine..." Doğru ya işte, Mec
lis verdi de Başbakan "Zamanı, kapsamı, sınırını ben belirleyeceğim." diye söylüyor. Yani, dolayı
sıyla, belirlediği için de gerçekten, herhalde ihtiyaç görmemiş; orada, PKK'ya darbe vurulması 
konusunda bir ihtiyaç gösterilmemiş, beklenmiş. 

Sonra, 7 Ekim 20O3'te 782 sayılı kararı aldı bu Meclis. Yine, bu Meclisin aldığı kararda "Türki
ye'nin millî birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan terör unsurlarının Irak'ta yuvalanmalarının ön
lenmesi, Türkiye için öncelikli, hayati bir konudur. Bu amaçla, Irak'ın PKK/KADEK terör unsurlarından 
temizlenmesinde ve Irak topraklarının ileride teröristler için melce olmaktan çıkartılması için gerekli tüm 
tedbirlerin alınmasında Türkiye kesin kararlıdır." Ne zaman? 7 Ekim 2003'te. Kararlılığı görüyor mu
sunuz? Aradan dört yıl geçmiş... "Kesin kararlıdır." diyor ve biraz önce, Sayın Bakan şunu söyledi, dedi 
ki: "Nihayet anladılar haklılığımızı." Yani, onun için... Beş yıldır anlamamışlar. 

Sayın milletvekilleri, 7 Ekim 2003 tarihli tezkerede diyor ki: "Bu konudaki haklı güvenlik en
dişelerimiz başta ABD olmak üzere koalisyon güçleri tarafından da iyi bilinmekte ve anlaşılmakta
dır," Burada da söylüyor: "iyi bilinmekte, anlaşılmakta..." Bakan diyor ki: "Daha yeni anlaşıldı," 

Şimdi, yani, Meclise tezkere gönderip, bu tezkereye birtakım hususları yazdıktan sonra, kalkıp 
"ABD'yle anlaştık." diyorsunuz. Bakın, daha ne diyor: "PKK/KADEK terör örgütünün Irak'tan tas
fiyesi ve buradan kaynaklanan terör tehdidinin kesin olarak bertaraf edilmesi konusunda ABD ile 
resmi görüşmeler başlatılmıştır." 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahİsar) - İzin alamamıştır Sayın Bakan! 
OKTAY VURAL (Devamla) - Vallahi, dört yıldan bu yana, maşallah görüşmeler başlatıldı ama 

kıl kıpırdamadı. 
ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahİsar) - İzin alamadılar, izin! 
OKTAY VURAL (Devamla) - Yani, düşünebiliyor musunuz? "Bu görüşmelerde PKK/KA-

DEK'in Kuzey Irak'tan tasfiyesi konusunda ortak anlayış birliği teyit edilmiş ve bu amaçla alınacak 
tedbirler üzerinde durulmuştur," ve sizler, bu gerekçeyle Irak'ın kuzeyine asker gönderilmesine karar 
verdiniz. Şimdi, dört yıl boyunca bu Hükümet yatmış, uyumuş, adım atmamış. Şimdi, bu gerekçe de
ğerli arkadaşlarım, PKK/KADEK'in tasfiyesi için kesin olarak kararlı. "Bunu yapmamız gerekir." 
diyor. Şimdi, şu soruyu sormamız bizim hakkımız değil mi: Bu Meclis bu yetkiyi verdi, bu yetkiyi 
kullanmadın, "tasfiye için bunu yapacağım." dedin yapmadın. Peki, ondan sonra PKK terör örgütü
nün güçlenmesi, 2007 yılında 4O0'e yakın şehidimizin olması gerçeği karışında senin almadığın bu 
tedbirlerin vebali yok mudur acaba, vebali yok mudur? İşte, ben... 

BAŞKAN - Sayın Vural, lütfen... 
NURETTİN AKMAN (Çankırı) - 25 defa yapıldı Sayın Vural, 25 defe sınır ötesi yapıldı bugüne kadar. 
MUHARREM VARLI (Adana) - 35 defa yine yapılır canım. 
OKTAY VURAL (Devamla) - Yani, isterseniz daha da yaparız, niye gocunuyorsunuz? Yani, 

sınır ötesi operasyon yapılmasından niye gocunuyorsunuz? Bu yetkiyi siz verdiniz, Meclis verdi ve 
"PKK'nın tasfiyesi için ABD'yle anlaştık." deniyor. Dört yıldan bu yana, gelip bu konuda anlaştık 
diye bir teklif getiriyorlar, bir tezkere getiriyorlar ve şimdi geliyor, diyoruz ki: "Yeni anlaşılmış." Siz 
bu sözlerinizi gidin Bakanınıza ve Hükümetinize söyleyin. Niye yan gelip yattınız? Dört yıldan bu 
yana soru sordunuz mu? 
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MEHMET EMİN EKMEN (Batman) - 22 Temmuzda... 
SÜLEYMAN NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - 22 Temmuz kadar basınıza taş düşsün. 
OKTAY VURAL (Devamla) - Asker gönderdik, PKK'nın tasfiyesi için diyorsunuz ki: 

"ABD'yle anlaştık" Nerede anlaşma? 
BAŞKAN - Sayın Vural, lütfen konuya geliniz. 
OKTAY VURAL (Devamla) - Bu Meclise yanlış bilgi vermek doğru değildir. Dolayısıyla, 

bunun düzeltilmesi gerekiyor, O bakımdan, Irak'ın kuzeyine asker gönderilmesine rağmen, bunu 
kullanmayan Hükümete, "Bu yetkiyi verdik de niye kullanmadınız?" diye, gönül ister ki sizler soru 
yöneltin, sizler soru yöneltin. 

BAŞKAN-Sayın Vural... 
OKTAY VURAL (Devamla) - Başbakanlık yan gelip yatma yeri değildir elbette, yan gelip 

yatma yeri değildir. (MHP sıralarından alkışlar, AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Vural, lütfen konuya geliniz. 
AVNİ ERDEMİR (Amasya) - 22 Temmuzda halkın verdiği... 
OKTAY VURAL (Devamla) - Evet, 22 Temmuzda milletimiz sizin PKK terör örgütüne karşı 

müdahale yapmamanız için oy vermedi! (AK Parti sıralarından gürültüler) 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Size de asmamak için oy vermedi! 
OKTAY VURAL (Devamla) - O bühtandır o oy verenlere, haksızlıktır! 
LÜTFI ÇIRAKOGLU (Rize) - Kuzu kesildiniz, kuzu.., 
MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Nasıl yönetiyorsunuz Sayın Başkan? 
OKTAY VURAL (Devamla) - PKK terör Örgütüne karşı kılınızı kıpırdatmıyorsunuz diye oy 

vermiş değildir! 
BAŞKAN - Sayın Vural... Sayın Vural... 
OKTAY VURAL (Devamla) - O oyun hakkını vermenizi diliyorum. 
Sayın Başkan, müsamahanıza teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından al

kışlar, AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN-Lütfen... 
MUSTAFA ELtTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, grup adma konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Sayın Elitaş, buyurunuz. (AK Parti sıra

larından alkışlar) 
Süreniz yirmi dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken değerli milletvekili arkadaşlarımız Sayın Bakana 

çeşitli konularda sorular sordular. Bu soruların esası, Millî Savunma Bakanlığının bugüne kadarki 
yaptığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisine... Millî Savunma Bakanlığının önündeki engelleri aşmak, 
sınır güvenliğimizi daha iyi sağlayabilmek için ordumuza gerekli lojistik destekler konusunda nasıl bir 
bütçe hazırlanması gerektiğini, yüce Meclis, Hükümetimizin getirdiği teklif doğrultusunda onayladı 
ve kabul edildi. Fakat, bu meyanda, gündemimizde olan PKK terör örgütünün son günlerdeki, özel
likle 2007 yılı içerisinde yaptığı terörist faaliyetlerle ilgili, muhalefet kanadı, hakikaten Türk toplu
munun arzu etmediği, Türk milletinin arzu etmediği ama, maalesef, siyasetlerini seçim öncesinde de 
belirli bir noktaya yoğunlaştırıp, hakikaten ülke içerisinde kargaşa ve karmaşanın ortaya çıkardığı söy
lem doğrultusunda hâlâ devam etmeye çalışıyorlar. Bakınız, aleyhte, Millî Savunma Bakanlığının 
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aleyhinde konuşan bir konuşmacı, konuşmasında, terörün esas itibarıyla 1992 yılında Türkiye için 
Önemli bir tehdit olduğunu ifade ediyor. Ama şunu hepimiz biliyoruz ki, asıl, terörün başlangıcı 1984 
yılından bu tarafa devam etmiştir. 1984 yılından bu tarafa çok hükümetler gelmiş geçmiştir. Hükü
metlerin hepsi terörle, ülkenin bölünmez bütünlüğüyle mücadele etmek için elinden gelen gayreti gös
termiştir. Çok fazla şehit vermişizdir. Çok ülke insanı bu uğurda hayatım kaybetmiştir. 

Artık bundan sonra, bu ülkede yaşayan, Anayasa'nın tanımladığı bir şekilde kendisini Türk va
tandaşı hisseden insanları kucaklamamız, bağrımıza basmamız gerektiğine hep beraber inanıyoruz, 
biliyoruz. Çünkü, bu ülkenin millî birliği ve bütünlüğü buradan geçer. (AK Parti sıralarından alkış
lar) Yoksa, hamasetle, tutup da insanlan başka tarafta yönlendirip başka kulvarlara çekmenin bir an
lamının olmadığını hep beraber idrak etmek zorundayız. 

Sayın Başbakan ne diyor: "Kafatası milliyetçiliğine son. Din milliyetçiliğine son." [AK Parti sı
ralarından alkışlar, MHP sıralarından alkışlar (!)] Biz, bunları ifade etmeye çalışıyoruz. 

KADİR URAL (Mersin) - Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bravo! 
MUSTAPA ELİTAŞ (Devamla) - Artık, bunları milli birlik ve beraberlik için kullanmamız ge

rekiyor. (MHP sıralarından "Kim yapıyor?" sesleri) 
SÜLEYMAN NEVZAT KORKMAZ (İsparta) - Kafatası milliyetçiliğini kim yapıyor? 
MUSTAFA ELÎTAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, bugün... 
KADİR URAL (Mersin) - Bu memleketi otuz yediye bölen sizsiniz yahu! 
MUSTAFA ELÎTAŞ (Devamla) - Bir dakika dinle kardeşim. 
KADİR URAL (Mersin) - Otuz yediye bölen sizsiniz! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Dinle bir dakika. Senin Grup Başkan Vekilin konunun dışında 

neler söyledi. Biraz önce konuşan bir milletvekili burada değişik şeyler söyledi. AK Partiyi ve Hükü
metimizi olmayacak şekilde iddialarla, iftiralarla baş başa bıraktı, ağzımızı açmadık. Lütfen dinle. 

MUHARREM VARLI (Adana) - Az önce söylediğiniz kafatası milliyetçiliğine katılıyoruz. Ka
tılıyoruz katılıyoruz, bir itirazımız yok. 

BAŞKAN - Sakin olalım sayın milletvekilleri. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, bugün bu memlekette, biz, 17 Ekim 

tarihinde bir tezkere çıkardık. 17 Ekim tarihinde çıkardığımız tezkere konusunda Hükümet açıkladı, 
dedi ki: Biz... Genelkurmay Başkanımız açıkladı: "Hükümet bizden 24 veya 25 Kasım tarihinde tez
kereyle ilgili istekleriniz nelerse onu bize verin, biz de 1 Aralık tarihinde bu konuyla ilgili istekleri
mizi, taleplerimizi verdik" dedi. Ama, o güne kadarki geçen hadise neydi? Bakınız, 16 Şubat 1999 
tarihinde "Apo" denen cani teslim edildi bu memlekete. Teslim edildi, "almadık" dediler, çünkü teslim 
edildi. İki gün önce burada konuşma yapan muhalefet partisinden bir temsilciye, bizim arkadaşlarımız 
laf atınca "Biz teslim almadık." dedi. Doğru. Teslim almadılar, paketleyip bu ülkeye gönderdiler, seçim 
rüşveti olarak verdiler. (AK Parti sıralarından alkışlar, MHP şuralarından gürültüler) 

KADİR URAL (Mersin) - Biz o zaman yoktuk. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şimdi, o dönem içerisinde "Apo" denen caniyi tmrah'da mi

safir edeceksiniz... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Etme! Göndersene F tipine. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - ...onun talimat vermesine müsaade edeceksiniz ve idamını 

engelleyecek şekilde kaldıracaksınız. Başbakanlıkta sumen altında tutacaksınız, arkasından gelip bu 
millete, meydanlarda ip fırlatacaksınız, olmaz böyle şey. (AK Parti sıralarından alkışlar, MHP sıra
larından gürültüler) 

KADİR URAL (Mersin) - İdamı kaldıran sizsiniz. 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - İktidardayken başka, ama buraya gelip muhalefetteyken başka 
şekilde konuşmanın bir âlemi yok ve millet bunu biliyor. 

BAŞKAN - Sayın Elitaş... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Seçimler, milletin yaptığı icraatların İbra yeridir, ibra günü

dür. 22 Temmuz tarihinde bu millet, 58'inci ve 59'uncu Hükümeti ibra etmiştir. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) Bunu herkes açık ve seçik ortaya koymuş ve görmüştür. 

BAŞKAN - Sayın Elîtaş, lütfen konuya geliniz. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA ELtTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, Değerli Grup Başkan Vekili, bakınız, sekiz da

kika konu dışında konuştu. Müsaade edin... 
ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - 22 Temmuzla ne alakası var, dört ayda gelişti. 
BAŞKAN-Lütfen... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şimdi, o güne kadar Türkiye, uluslar topluluğu içerisinde yal

nızları oynadı. Türkiye, haklı davasında dünya milletleri arasında kendini anlatamadı. Bakın, bizim 
17 Ekim tezkeresine gelmezden Önce, Türk milletinin içinde doğan, gerçekten olağanüstü bir infial, 
hepimizin gösterdiği... Nitekim, 27 Ekim tarihinde Kayseri'de çok büyük bir yürüyüş yapıldı, 250 
bin -300 bin insanın bir araya geldiği yürüyüş yapıldı. Terörü herkes telin etti, lanetledi, çünkü bizim 
vatandaşlarımız, bizim evlatlarımız, bizim askerlerimiz, yavrularımız, kardeşlerimiz şehit oluyordu. 
Ülkeyi bölmek İçin gayret edenlerin ekmeklerine yağ sürülmüş, ama uluslararası toplulukta yalnız 
kalmıştık. Avrupa Birliği ne diyordu? Avrupa Birliğine şimdi karşı çıkanlar, bundan önceki hükü
met döneminde Avrupa Birliğine girmek için imzalar atıyorlardı. Biz atmadık diyebilirler, ama hü
kümetin ortaklan yd 11 ar, 

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in Lübnan'a çıkarma yapmasını meşru müdafaa olarak kabul 
ederken, Türkiye'nin, Kuzey Irak'tan beslenen terör örgütüyle ilgili yapacağı mücadeleyi meşru mü
dafaa olarak kabul etmiyordu. Dindaşlarımız kabul etmiyordu, komşu ülkelerimiz kabul etmiyordu. 
Türkiye'nin Kuzey Irak'a çıkaracağı, yapacağı herhangi bir askerî faaliyetin neticesinde Türkiye yal
nızları oynayacaktı, ama ilk defa 60'ıncı Hükümet zamanında, AK Parti İktidarı zamanında dünya 
milletleri çerçevesinde baktığımızda, bizim, Kuzey Irak'ta beslenen terör örgütüyle, otuz yıldır içi
mizi dağlayan PKK terörüyle, mücadelemizi, artık, dünya devletleri kabul etmeye başladı, (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

Amerika Birleşik Devletleri dedi ki: "O bizim düşmanı m izdir". Avrupa Birliği "Düşmanımız-
dır." dedi. Bundan önce düşman olarak görmeyen ve Başbakan Yardımcımızın açıkladığı gibi, yirmi 
sekiz ülke tarafından, en az yirmi sekiz ülke tarafından beslendiği ifade edilen terör örgütü şimdi 
yalnız kaldı. 

BAŞKAN - Sayın Elitaş, lütfen, konuya geliniz. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şu anda terör Örgütünün yalnız kalmasıyla birlikte, açıkçası, 

Türkiye, yeniden, 70 milyon insanın bir ve beraber olduğu sürece girdi, inşallah, ümit ediyoruz, si
yasi söylemlerle değil, siyasi rant peşinde koşarak değil, bu ülkenin birliği ve beraberliği ve menfaati 
hepimizin meselesidir. Terör, sadece AK Partinin meselesi değil, yediden yetmişe Türk milletinin 
meselesidir ve özellikle siyasi partilerin, milletin temsilcisi siyasi partilerin bu konuda çok hassas dav
ranıp millî birlik ve beraberlik içerisinde bununla mücadelenin yollarını araştırmamız gerekir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Elitaş. 
Tasarının tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen, Van Milletvekili Sayın Gülsen Orhan... Yok. 
Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Emin Tutan. . Yok. 

- 3 2 3 -



TBMM B:36 11.12.2007 0 : 5 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben istiyorum. 
BAŞKAN - Tunceli Milletvekili Saytn Kamer Genç, buyurunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret An

laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı*rım tümü Üzerinde söz aldım. 
Hepinize saygılar sunuyorum, 

Tabii, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde çok yoğun miktarda Arnavut kardeşlerimiz yaşıyor 
ve yani Türkler ve Arnavutlar kardeş, aynı ağacın dalları. Böyle bir halkın müstakil devletiyle bizim 
ticaret anlaşması yapmamız elbette ki çok hoş bir şey. Bunun en iyi şekilde işlemesini de dilemek 
bizim temennimizdir. 

Tabii, bu kanunun tümü üzerinde görüşme yapılırken Hükümetin de genel politikasıyla ilgili 
birtakım söylemlerde de bulunmak mümkün. İşte, bugün YÖK Başkanı atandı. İşte, Abdullah Bey 
atamış, ondan sonra,.. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Arnavutluk'a dön! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Haytr, hayır, bir dakika, bir dakika, geleceğim şimdi. 
Şimdi, tam onun kafasındaki YÖK oluşmasını sağlamasını, yani tam kendisinin kafasından 

geçen YÖK'ü oluşturacak kişi, bence, Kayseri Müftüsü daha iyi giderdi buraya, onu atasaydı daha 
iyi olurdu, ama... 

AVNİ ERDEMlR (Amasya) - Tunceli'nin evliyaları var. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Tunceli Müftüsünü de atayabilir de, neyse, şimdi, yani, tabii bu 

gibi, üniversite gibi güzel bir ilim yuvasına böyle tip insanların atanmasını ben şahsen uygun gör
müyorum. Bilim adamının ne konuda bilim adamı olduğu bugün işte söyleniyor. 

AVNİ ERDEMÎR (Amasya) - Ayıp, ayıp! ODTÜ'de profesör. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bir de, sayın milletvekilleri, bu arada bana bugün birkaç vatandaş 

bir telefon etti. Bu Fenerbahçenİn Gala tasar ayı yendiği gün, Sayın Genelkurmay Başkanımızın... O 
gün biliyorsunuz bir yüzbaşımız şehit olmuştu, fakat bu şehit olduğu gün tabii Türkiye olarak büyük 
bir yas içindeyken Sayın Genelkurmay Başkanımızın, o gün bir gazetede, o kadar böyle neşeli oyun 
havasını oynar bîr hava içinde bir resmi çıkmış ki kendisi... Arkadaşlarımız, o acı içinde olan insan
larımız buna üzüldüklerini söylediler, ben de kanaatlerine katılıyorum. Çünkü, yani, bu memlekette be
lirli görevlerde bulunan insanlarımızın, böyle bir mîllî yas niteliğindeki bir acının duyulduğu bir sırada, 
bence, keşke öyle bir pozla, öyle bir resimle kamuoyunun karşısına çıkmaması gerekirdi. Bu, yani, he
pimizin acılı günlerinde, en başta bu acıyı içinde hissedecek insanların, devletin en üst kademesinde 
bulunan kişiler olması lazım. Bunu, vatandaşların isteği doğrultusunda dile getirmek İstiyorum. 

Bugün, tabii, bütçelerde yine söz almak istedik ama, gelmiyor söz. Zaten, böyle bir bütçe de 
olmaz. Zaten çoğunluk sizde, karar veriyorsunuz, hiç burada bütçeyi getirip de müzakere etmeye 
gerek yok. Yani, şimdi... 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Arnavutluk'a gelin Arnavutluk'a.,. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Arnavutluk'a geliyoruz işte canım. Senin aklın erer mi Arnavut

luk'a? Hiç, yani... Şimdi, biraz önce Grup Başkan Vekilin konuştuğu zaman... Bakın, bu, kanunun 
tümüdür, kanunun tümü üzerinde hükümetin politikası şey edilebilir. 

Ben, mesela, Millî Savunma Bakanımıza bir soru sormayı düşünüyordum, gelmedi sıra. Bizim 
Tunceli'de bir 500 kişilik bir yurt var, size defalarca söyledim, yüksekokulumuz var, Millî Savunma Ba
kanlığı tarafından alınmıştır. Diyecektim ki: Ya Sayın Bakan, Millî Savunma Bakanlığının parası çok, 
ne olur yani, o yurdu boşalt, orada yeni bir bina alın veyahut da yani, o, tabii ki, orada Millî Savunma 
Bakanlığının almasına bir şey demiyoruz ama, oradaki öğrencilerin de kalacak bir yeri olması lazım. 
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Şimdi değerli milletvekilleri, bakın, sizin bakanlarınız çıkıyor burada çok palavra sıkıyor. Keşke 
imkânımız olsa da, onlarla böyle uzun uzadıya tartışalım. Şimdi, bir bakanınız dün çıktı, dedi ki: 
Geçen seneden 500 küsur bin esnaf iş yerini kapattı. Bir memlekette bir senede 500 bin kişi eğer iş 
yerini kapatıyorsa ve siz bunu da eğer basan sayıyorsanız, o zaman benim de sizinle tartışacak bir 
şeyim yok değerli milletvekilleri. 

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen üslubunuzu biraz daha düzgün yapınız, 
KAMER GENÇ (Devamla) - Evet, ama efendim bu ticaret anlaşması Sayın Başkanım. Şimdi, 

ticaret anlaşması olduğu için, Arnavutluk'la, yani, Türk tüccannın, esnafının güçlü olabilmesi için, 
evvela bu anlaşma nedeniyle sağlıklı çalışabilmesi için Türk esnaftnın durumunun düzeltilmesi ge
rekir. (AK Parti sıralarından gülüşmeler) 

Arkadaşlar, gülünecek bir şey söylemiyorum. Bu bir ticaret anlaşması, serbest ticaret anlaşması. 
Serbest ticaret kimle yapılır? 

AVNİ ERDEMtR (Amasya) - Arnavutluk... 
KAMER GENÇ (Devamla) - İşte, tüccarlar arasında yapılır. 
AVNl ERDEMİR (Amasya) - Arnavutluk... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, Arnavutlarla yapılıyor da, tüccarlar arasında yapılıyor. 
Mesela bakın, dün burada Tan m Bakanlığı bütçesi görüşüldü, "Çiftçi çok zengin" denildi. Dedim 

ki, yani burada dün onu söyledim: Sen acaba Türkiye'de yaşayan çiftçiden mi bahsediyorsun, ayda 
yaşayan çiftçiden mi bahsediyorsun? Mesela, süt ürünleri üreten çiftçilerin daha henüz süt ürünü için 
verilmesi gereken primi ödememişsiniz, bir seneden fazla. Yani, burada çıkıp da şey ermeye gerek 
yok bu kadar. 

Şimdi, efendim, tabii, bugün Sayın Bakan burada dedi ki, bir Turusgaz meselesi var, 1996'da, 
işte Kutan Enerji Bakam iken. Orada bir anlaşma yapıyorsunuz, yapılıyor o zaman, efendim doğal 
gazın işte 8 milyar metreküpü Trakya'dan, Bulgaristan'dan geliyor. Bunun sonradan 1-2 milyar met
reküpünü de Turusgaz diye bir gaz şirketini kuruyorlar... GAMA, BOTAŞ, ondan sonra bir de orada 
yüzde 4,4 nispetinde belli olmayan bir hisse var. Bakm, o hissede de getirilen her 1.000 metreküpe 
10 dolar prim veriliyor. Bu para kime gidiyor, niye gidiyor? 

Adamın bir sermayesi yok... Turusgaz diye birilerine havadan para veriyorlar, ondan sonra 
Sayın Bakan, o niye... Önce 2 milyar metreküptü, sonra işte Mesut Yılmaz Hükümeti gelince bunu 
8 milyar metreküpe çıkardı ve o zaman bir senelik yapmıştı, bunu yirmi seneye çıkardılar. Bu Tu-
nısgazın bizden aldığı haraç en azından kaç milyon veya milyar dolardır, onu söyleyin. Yani bunlar 
niye... Bakın, 1.000 metreküpe biz havadan birtakım kişilere 10 dolar para veriyoruz. 

CEMAL KAYA (Ağrı) - Arnavutlara veriyoruz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, bu bir soygundur, ama bu soygun sizin hükümetiniz zama

nında devam ediyor. Daha neler var, tabii, şimdi... 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen konuya geliniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Tamam. 
Şimdi, değerli arkadaşlar... (AKParti sıralarından gürültüler) 
AVNl ERDEMİR (Amasya) - Amavutluk'a gel. 
MEHMET EMİN EKMEN (Batman) - Amavutluk'a gel, Amavutluk'a. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ya tamam canım, siz hiç şey etmeyin, geleceğim Amavutluk'a da... 
Şimdi, değerli milletvekilleri, neyse... Tabiî arkadaşlar bu saatte yorgundurlar, Sayın Başkanı

mızı çok fazla yormak da istemiyorum. İki tane de önerge verdim, iki önergemi de geri alacağım. 
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Ben, bugün bu anlaşmanın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum, 
Saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Baş

kan, Sayın Genc'in bahsettiği konuda bir düzeltme yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Hükümet adına. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Güler, buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
Lütfen çok kısa... 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKAM MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Sayın Kamer Genç, kendine has üslubuyla, biraz burada bazı şeyleri 
farklı farklı şekilde izah ettiler, özellikle Turusgaz meselesine, biz göreve gelir gelmez el koyduk ve 
o anlaşmayı değiştirdik, böyle bir yanlışlığı düzelttik. Dolayısıyla, ülkemiz, hem bundan para ka
zandı hem de aynı zamanda aldanmışlık duygusundan kurtulmuş oldu. (AK Parti sıralarından alkış
lar) Dolayısıyla, Sayın Kamer Genc'in bu sözünü düzeltiyorum ve Arnavutluk'la ilgili anlaşmanın 
da hayırlı olmasını diliyorum. 

Saygılar sunarım, (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Güler. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Nazlı Ilıcak'ın yazısında bu vardı. Araştıracağım, eğer yanlış bilgi 

varsa Sayın Bakana bildireceğim. 
BAŞKAN - Şimdi, sonı-cevap yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Pinci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST 
TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1- 22 Aralık 2006 tarihinde Tirana'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavut

luk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kütahya Milletvekili Sayın 

Alim İşık söz istemiştir, 
Sayın Işık, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakikadır. 
Lütfen, konu dışına çıkmamaya özen gösteriniz. 
MHP GRUBU ADINA ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Gecenin bu vaktinde sizleri çok fazla sıkmak istemiyorum, onun için, tamamen konuyla ilgili ko

nuşacağım. 
71 sıra sayılı Tasan hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini aktarmak üzere 

huzurunuza geldim. Öncelikle hepinizi saygılarımla selamlıyorum ve yaklaşan Kurban Bayramı'mn 
hepimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
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SÖz konusu tasarıya ilişkin protokol 22 Aralık 2006 tarihinde Tiran'da imzalanmıştır. 22'nci 
Dönemde Dışişleri Komisyonuna havale edilen tasarı, dönemin sona ermesi nedeniyle hükümsüz 
kalmıştır. Tasan, bu dönemde, 2 Ekim 2007 tarihti yazıyla yenilenerek Dışişleri Komisyonunun 
15/11/2007 tarihli toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

Tasarıya esas olan protokolde Türkiye ve Arnavutluk menşeli tanm ürünlerinin karşılıklı olarak 
adları, kotaları ve özellikleri açıklanmış, her iki tarafla da gümrük vergileri sıfırlanmıştır. Böylece, İki 
ülke arasındaki protokolle, taraflar arasındaki ekonomik iş birliğinin artırılması, mal ticaretindeki kı
sıtlamaların kaldırılması ve benzeri konularda kapsamlı şekilde iş birliği yapılması hedeflenmiştir. 

Bilindiği gibi, Avrupa'nın güneydoğusunda ve Balkan Yarımadasının batısında yer alan Arna
vutluk 28.748 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa'nın en küçük ülkelerinden birisidir. Yaklaşık 
3,6 milyon da nüfusa sahiptir. Toplam 2,9 milyon hektarlık ülke topraklarının yüzde 36'sını orman
lar, yüzde 24'ünü ekilebilir topraklar, yüzde 15'inİ de otlak ve çayırlar oluştururken, kalan toprak
lar verimsiz ya da tarım dışı kullanılmaktadır. 

Yine, hepimizin bildiği gibi, 1501 yılında Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilen Arnavutluk, 
1912'de Avrupa'nın oyunları sonucunda diğer Balkan ülkeleriyle birlikte Osmanlı'dan ayrılmıştır. 

Bazı veriler sunmak İstiyorum: Nüfus artış hızı yaklaşık yüzde 1. Nüfus yoğunluğu kilometre
kare başına 125 kişi. Resmî dili Arnavutça. Para birimi lek, 1 Amerikan dolan yaklaşık 100 lek. 

Gayrisafi yurt içi hasılası 17,5 milyar dolar civarında, kişi başına gayrisafı yurt içi hasılaysa 
hemen hemen Türkiye gibi. Büyüme yüzde 5,5; 2006 verilerine göre. Cari açığı 500 milyon dolar ci
varında. ihracatı 0,8, ithalatı da 2,9 milyar dolar civannda olan bir ülke. Sektörlere göre gayrisafi yurt 
İçi hasılanın dağılımı, tarımda yüzde 24, yaklaşık, sanayide yüzde 13, hizmetler sektöründe yüzde 46, 
taşımacılıkta yüzde 9, inşaatta da yüzde 8. 

Başlıca yer altı kaynakları krom, nikel, demir, bakır, silikat ve petrol. Tarım ürünleri de mısır, 
patates, sebze, tütün ve benzeri ürünler. 

İhracat yaptığı ülkeler: İtalya, Yunanistan, Almanya, Makedonya, Sırbistan-Karadağ. İthalat 
yaptığı ülkeler de: İtalya, Yunanistan, Türkiye, Çin başta gelen ülkeler. 

Ülkemizin Arnavutluk'la yaptığı ticaretin boyutları da, ihracat yaklaşık 187 milyon dolar, itha
lat da 12 milyon dolar. İlişkilerimiz genel anlamda iyi olan bir ülke. Yine, başta Bursa, Kütahya, Ba
lıkesir illeri olmak üzere ülkemizin birçok İlinde, Arnavutluk'tan göçerek ülkemize yerleşmiş Türk 
vatandaşlarımız bulunmakta ve hakikaten bunlar özellikle tatlı ve pasta sanayisinde bu illere önemli 
ölçüde ekonomik katkı yapmaktadırlar, bu vesileyle onları da huzurunuzda kutluyorum. 

Arnavutluk ile olan ilişkilerimizde bazı sorunlar da yok değildir. Arnavutluk'ta hâlen serbest 
piyasa ekonomisine geçiş süreci yaşanmakta olup, bundan doğan sık mevzuat değişikliği, bürokrasi, 
kurumlar arası yetki çatışması, anlaşmazlıkların çözümünde yargı mekanizmasının ağır işlemesi gibi 
sorunlar yaşanmaktadır. Başlıca, hayvancılık, enerji, bankacılık ve ulaşım sektörlerinde çözülebile
cek boyutta sorunlar vardır. 

Sonuç olarak, söz konusu anlaşmanın her iki ülkeye de katkı sağlayacağını düşünüyor. Milliyetçi 
Hareket Partisi Grubu olarak olumlu oy vereceğimizi belirterek saygılanmı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (MHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Işık. 
Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Burdur Milletvekili Saym Ramazan Kerim Özkan. 
Buyurunuz Sayın Özkan. (CHP sıralanndan alkışlar) 
Süreniz beş dakikadır. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyeti

nizi saygıyla selamlıyorum. 
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Türkiye Cumhuriyeti İle Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'm Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak des
teklediğimizi belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ancak Türkiye'de şu anda ve 2002 ile 2007 yıllan arasında, gerçekten ül
kemizde bankaların, bakanların ve rakamların Türkiye'sini hep beraber yaşadık. O süreçte gerçek
ten makro dengeler gayet güzeldi, ancak mikro dengelerde vatandaşımız üretimsizlikle baş başa kaldı. 
Geçmiş koalisyon hükümetlerinde alınan kararlar gereği, kotalardan mustarip olan üreticimiz ger
çekten üretemez konuma geldi. Tütünde kota, pancarda kota, haşhaşta kota. Bu üretimsizlik vatan
daşımızı fakirleştirdi. Fakirleşen vatandaşımız bankalara yüklendi, bakanlara yüklendi, rakamlara 
yüklendi. Bİr borç vardı. Koalisyonlardan bunalan Türkiye Cumhuriyeti halkı, bir parlamento oluş
turdu 2002 seçimlerinde, sîze yüzde 34'!e bir iktidar çoğunluğu, yüzde 65'lik bir Parlamento ço
ğunluğu, bize de muhalefet görevi verdi. O süreci hep beraber yaşadık. O rakamların, bakanların 
Türkiye'sinde vatandaş borçlandı. Bu dönemde, 2007 döneminde de vatandaş çaresizlikten Adalet 
ve Kalkınma Partisine şu anda bir avans verdi. Bu avansı iyi kullanmanız gerekiyor değerli arka
daşlarım, bu avansı İyi kullanmamız gerekiyor. Şeker pancanndaki kotaların kaldırılması gerekiyor. 
Bakın, bugün 9 milyon, 10 milyon ton... Ticari anlaşma yapıyoruz Arnavutluk'la, buna bir şeyler sat' 
mamız gerekiyor. Burada, tuzdan başlıyor, ayakkabıdan, ayakkabı bağcığından, fosfordan, sülfür
den bütün maddeler içeriyor ticari anlaşma, ama üretim yapmamız gerekiyor. Bunun için uygun faizli 
kredilerle vatandaşlarımız ödüllendirilme]i, 

Kotalar dedim... Pancar 15 milyon tondan şu anda II milyon tonlara çekildi, üretimsizlik söz 
konusu. Süt üretimi aynı şekilde düştü. Tarım Bakanlığına süt üretiminde çıkış var diyoruz. Bir top
lantıya katıldım, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği toplantısına, Sayın Müsteşar şunu söylüyor: 
"Allah'tan korkun, süt fiyatları şuraya geldi." diyor, ama yem fiyatlarını konuşmuyor, mazotu ko
nuşmuyor, samanı konuşmuyor. Onlar temel girdiler. O ineğin memesinde makine olan kadını ko
nuşmuyor. O kadın ki ahırdan başını çıkaramıyor, iline gidemiyor, ilçesine gidemiyor, köyde. O 
köyde, o pazarın güzelliğini, o şehrin güzelliğini paylaşamıyor. Böyle bir konumda bu insanlara biz 
"Allah'tan korkun." diyoruz. Allah'tan korkmayan bir Türk vatandaşı yok, hepimiz Allah'tan kor
kuyoruz, hepimiz korkuyoruz. Ama o insanlara... O üretimin önündeki engelleri kaldırmadığınız 
için o insanlar, o çalışma eforundan kurtulup ibadetini dahi düzgün yapamıyor. 

Onun için, bu ticari anlaşmalar yerinde anlaşmadır, destekliyoruz. Ancak mermer üreticisinin, 
pancar üreticisinin, tütün üreticisinin, anason üreticisinin, üzüm üreticisinin, pamuk üreticisinin des
teklenmesi gerekiyor. 

Bakın, yüzde 0,75'le Tarım Bakanlığı bütçesini tamamladık. Yeterli mi? Değil. Gelişmiş Ülke
lerde tarıma ayrılan pay da Avrupa Birliği ülkelerinde gayrisafı millî hasılanın yüzde 2'si. Bu yüzde 
2'yi yapmadığımız sürece Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin kalkınması mümkün değil. 

Anlaşmaları yapıyoruz, ama bir şeyler de satmak zorundayız. Bakın, burada 215 milyon dolar
lardan bahsediliyor. Niçin milyarlar avına çıkmayalım. Üretimin önündeki engelleri kaldırırsak Tür
kiye coğrafyası bir cennet, su kaynaklarıyla. Bitti deniliyor su kaynaklarımız. Bizim, uygun 
kullandığımız zaman yeterli su kaynaklarımız var, toprağımız var. Bizim ekilecek arazimiz var, ancak 
kaynakları düzgün kullanalım, çiftçinin Önündeki tarım girdilerini, mazotta o enerjide gerekli indi
rimleri yapalım, o, isimsiz, üreten insanların bir aşı olalım, o sofrasında çorbası olalım, katığı olalım. 
Dileğimiz bu. 

Bu düşüncelerle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum, tekrar bu ikili anlaşmanın ülkemize, Amavut-
hık'a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özkan. 
l'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanım hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın elektronik oylama cİhazıyla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için üç dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Açık oylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı: 265 
Kabul: 265 (x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Programa göre kuruluşların bütçe ve kesin hesapları ile gelir bütçesini ve 2008 yılı Merkezi Yö

netim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin oylamasını yapmak için, 12 Aralık 2007 Çarşamba 
günü saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23,07 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. 
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VIII.- OYLAMALAR 

- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylan masının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Üye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Acık Üyelikler 

23.01 
; 71 
: 550 

265 
0 
0 
2 

. 267 
2 Kanunlaşmışa r. 

İ l i 

Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Aryonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Ağn 
Ağrı 
Afin 
Ağn 
Agn 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 

Atılgan 
Çelik 
Erbatur 
Fırat 
Gürkan 
Güvel 
Kirişçi 
Küciıkaydın 
Seyhan 
Tankuı 
Ünüvar 
Varlı 
Vural 
Yıldırım 
Aydın 
Erdoğan 
Güısoy 
Köse 
Kutlu 
Açba 
Akçan 
Aslan 
AydORan 
Eroğlu 
Koca 
Ünlütepe 
Alır 
Aydemir 
Ervılmaz 
Kaya 
Salman Kotan 
Erdemir 
Gülle 
Unsal 
Akıncı 
Aksoy 
Asan 
Atalav 
Ateş 
Babacan 
Bavtok 
Bingöl 
Bölükbaşı 

Adı 

Kursal 
Ömer 
Nevin Gaye 
Dengir Mir Mehmet 
Fatos 
Hulusi 
Vahit 
Ali 
Tacidar 
Yılmaz 
Necdet 
Muharrem 
Mustafa 
Recai 
Ahmet 
Mehmet 
Şevket 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Sait 
Abdül kadir 
Zekeri ya 
Halil 
Veysel 
Ahmet 
Hali! 
Mehmet Hanefi 
Abdulkerim 
Yasar 
Omal 
Fatma 
Avni 
Akif 
Hüseyin 
Zekeriya 
Bekir 
Askın 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Nesrin 
Tekin 
Ahmet Deniz 

Parti 

MHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
MHP 
DSP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İti 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
A n l W . , , 
Antalya 
Antalva 
Antalya 
Antalya 
Antalva 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalva 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Avdın 
Avdın 
Aydın 
Avdın 
Aydın 
Aydın 
Avdın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Biri is 

Soyadı 

Çağlayan 
Çiçek 
DaSı 
Denemec 
Erdem 
Gedikli 
Halıcı 
İpek 
İyimaya 
Kapjsuz 
Kayatürk 
Koca 
Okav 
özcan 
Özdalea 
Paçacı 
Pehlivan 
Sav 
Türkes 
Yazıctoilu 
Arıcı 
Badak 
Bavkal 
Çavuşo£lu 
Çöllü 
Emek 
(jünal 
trbec 
Kaptan 
Süner 
Şahin 
Toskay 
Yı ldı; 
Arifaftaojtlu 
.Çolak 
Atay 
CerçioJlu 
Erdem 
Enürk 
Koç 
Kumcııo^lu 
Taner 
Uzun ırmak 
Akbaş 
Avdo&an 
Bulut 
Ölgün 
Özfavlatt 
Pazarcı 
Şali 
USur 
Poyraz 
Tözün 
Alaottlu 
Coşkun 
Yılmaz 
Ergezen 

Adı 

Mehmet Zafer 
Cemil 
Zeynep 
Reha 
Eşref 
Bülent 
Mehmet Emrehan 
Haluk 
Ahmet 
Salih 
Burhan 
Faruk 
Hakkı Süha 
Mehmet Zekat 
Nazmı Haluk 
Mustafa Cihan 
Mücahit 
Önder 
Yıldırım Tuğrul 
Mustafa Said 
Abdurtahman 
Sadık 
Deniz 
Mevlût 
Hüsnü 
Ali la 
Mehmet 
Yusuf Ziva 
Osman 
Tayfur 
Mehmet Alt 
Tunca 
Hüseyin 
Metin 
.Ertçkii) „ 
Mehmet Fatih 
Özlem 
Mehmet 
Ahmet 
Atilla 
Ertugrul 
Recep 
Ali 
Ayşe 
Ersim 
Ahmet Duran 
İsmail 
Mehmet Cemal 
Hüseyin 
Ali Osman 
A. Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Kazım 
Yusuf 
Cevdet 
Zeki 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
PSP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
MHP 
MHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
MHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabut 
Katılmadı 
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tu 

Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Botu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursu 
Bursa 
Bura 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çarıkın 
Çorum 
Çorum 
Corum 
Çozum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edime 
Edime 
Edime 

Soyadı 

Karabaş 
Kiler 
Taşar 
Coşkunyurek 
Metin 
Yılmaz 
Alp 
Öze l i k 
Özkan 
Buvükataıtıan 
Çelik 
Çakmak 
Çelik 
Demirel 
Homri j 
Karapaşaoglu 
Kızılcıktı 
Koyuncu 
Kul 
Ocakden 
Öymen 
Özensoy 
Özer 
Tunçak 
Tutarı 
Cengiz 
Datıiî 
Kuşku 
Küçük 
Akman 
Bukan 
Kımklıoğlu 
Aydoğmuş 
Bağcı 
Gündav 
Kafkas 
Yıl d mm 
Ayhan 
Ekici 
Erçelebi 
Erdoğan 
Ertemür 
Kavaf 
Yüksel 
Arslatı 
Arzu 
Aslan 
Birdal 
Demirtaş 
Eker 
Kışanak 
Kurt 
Merdanoglu 
Tuftluk 
Budak 
Çakır 
Paçarız 

Adı 

Mehmet Nezir 
Vahit 
Cemal 
Yüksel 
Fatih 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
tsmet 
Canan Cândernir 
Hayrettin 
Faruk 
Kemal 
H. Hamit 
Mehmet Attan 
Sedat 
Alt 
Al i 
Mehmet 
Onur Başaran 
Necati 
Abdullah 
Mehmet 
Mehmet Emin 
Mustafa Kemal 
Mehmet 
Müjdat 
Ahmet 
Nurettin 
Ahmet 
Suat 
Ahmet 
Cahit 
Derviî . „ . 
Asah 
Murat 
Emin Haluk 
Mithat 
Hasan 
Mehmet Salih 
Al i Rıza 
Selma Aliye 
Mehmet 
M, thsan 
Kutbettin 
Osman 
Alcın 
Selahattin 
Mehmet Mehdi 
Gültan 
Abdurrahman 
Al i ihsan 
Aysel 
Necdet 
Rasim 
Bilgin 

Parti 

DTP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
A K Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
A K Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
A K Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
A K P a n i 
CHP 
MHP 
CHP 
A K Parti 
A K Parti 
MHP 
AK Parti 
AKPan i 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
A K P a n i 
MHP 
AK Parti 
DSP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
A K Parti 
AK Parti 
A K Parti 
AKPan i 
DTP 
DTP 
A K Parti 
DTP 
AKPartt 
A K Parti 
DTP 
AKPan i 
CHP 
CHP 

Oyu 

Katıimadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İti 

Edirne 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gazianlep 
Gazianıep 
Gazianlep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Halay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Halay 
Hatay 
Hatay 
Halay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 

İsparta 

Soyadı 

Uslu 
Çetinkaya 
tşbasaran 
Özlürk 
Septioğlu 
Yanılmaz 
Karakelle 
Tınastepe 
Yıldırım 
Akdağ 
Aksak 
Aydın 
Çığlık 
Ertugay 
Gülyurt 
Kavaz 
Asil 
İçli 
Mercan 
Oztûrk 
Sönmez 
Unakıtan 
Ağyüz 
Durdu 
Ekici 
Erdoğan 
Mazıcıoğlu 
MüftüoğLu 
ûzdemir 
Sarı 
Şahin 
Şimşek 
Canikli 
Karaibrahim 
Özkan 
Sönmez 
Temür 
Aydın 
Doğan 
Geylani 
Özbek 
Zeydan 
Çav 
Çirkin 
Durgun 
Ergin 
Kahya 
Karasayar 
öztürk 
Şanverdi 
Yazar 
Yılmaz 
Bilgiç 
Coşkuner 
Dilek 
Korkmaz 
Kurt 

Adı 

Cemaleddin 
Mehmet Necati 
Feyzi 
Tabir 
Faruk 
Hamza 
Sebahattın 
Erol 
Binali 
Recep 
Muhyeıtin 
Saadettin 
Fazilet Dağcı 
Zeki 
Muzaffer 
ibrahim 
Bevtullah 
Hüseyin Tayfun 
Hasan Murat 
Emin Nedim 
Fehmi Murat 
Kemal 
Yaşar 
Mahmut 
Akif 
Mehmet 
Halil 
Özlem 
Hasan 
Mehmet 
Fatma 
Mehmet 
Nurettin 
Eşref 
Murat 
ti. Hasan 
Ali 
Kemalettin 
Yahya 
Ham it 
Abdulmuttalip 
Rüsıem 
Fuat 
Süleyman Turan 
Gökhan 
Sadullah 
Abdulhadi 
Orhan 
Mustafa 
Fevzi 
Abdulaziz 
İzzettin 
Süreyya Sadi 
Mevlüt 
Mehmet Sait 
Süleyman Nevzat 
Haydar Kemal 

Parti 

MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
DSP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
A K Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 

AK Parti 

Oyu 

Kat|lırudı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadt 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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İ l i 

Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
tstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
tstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
tstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
tstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 

Akkuş 
Çelik 
Er 
Gök 
İnan 
Oksal 
Oztürk 
Seçer 
Şandır 
Tünmen 
Ura! 
Cskül 
Ajjırbaş 
Aksu 
Akşener 
Aksit 
Aktan 
Aral 
Atas 
Ayva 
Bası; 
Bahcekapıh 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Birinci 
Bol 
Büyükkaya 

Çamuroglu 
Çubukçu 
Dedej>il 
Denizolgun 
Dincer 
Domaç 
Ekretı 
Elekdas 
Erdoğan 
Güllüce 
Günay 
Gündüz 
Hacalotlıı 
tncekara 
Kaçır 
Kalsın 
Kaya 
Keleş 
Keski 
Kılıçdaroİlu 
Kıyıkhk 
Koral 
Korkmaz 
Kgzu 
Macit 
Melen 
Memecan 
Meral 
Meıt 

Adı 

Ak i f 
Behiç 
Al i 
İsa 
Ömer 
Al i 
A l i Rıza 
Vahap 
Mehmet 
Kürşad 
Kadir 
Mehmet Zafer 
Ayşe Jale 
Abdülkadir 
Meral 
Güldat 
Gündüz Suphi 
Necla 
Mustafa 
Lokman 
Egemen 
Avse Nur 
Murat 
Nusreı 
Hüseyin 
Necat 
Fuat 
Alaauin 
Reha 
Nimet 
Alev 
Mehmet Beyazıt 
Ömer 
Mehmet 
Nazım 
Mustafa Şükrü 
Recep Tayyip 
İdris 
Enugrul 
İrfan 
Alsan 
Halide 
Ünal . 
Canan 
Ati la 
Birden 
İl Kan 
Kemal 
Feyzullah 
Recep 
Esfender 
Burhan 
Hasan 
Mithat 
Mesudc Nursuna 
Bayram A l i 
Hüseyin 

Parti 

MHP 
MHP 
AK Parti 
CHP 
A K Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
MHP 
A K Parti 
MHP 
A K Pani 
DSP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
CHP 
AK Parti 
A K Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Pani 
A K Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
A K Parti 
A K Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
A K Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
CHP 
CHP 
A K Parti 
AK Pani 
CHP 
A K Pani 
DSP 
MHP 
A K Parti 
CHP 
DSP 

O y ı 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
[Çatılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kahul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadt 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İ l i 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kirş 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Müezzmoglu 
Öktem 
Özpolaı 
ÖzvOrek 
Türk&ne 
Sekmen 
Serter 
Sevigen 
Soysal 
Sözen 
Şafak 
Sahm 
Tamaylıgil 
Tan 
Topuz 
Torlak 
Tuncel 
Uras 
Yağız 
Yaftmurdereli 
Yardımcı 
Yazıcı 
Yıldız 
Yiğit 
Aksov 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Ayhan 
Bal 
Baratalı 
Birgün 
Ersin 
Erten 
ûoniil 
Hasgür 
Hotar Göksel 
Kalkarı 
Katmerci 
Mumcu 
Oyan 
Öztürk 
Sipahi 
Susam 
Tantrıkulu 
Tekelioftlu 
Vural 
Yemişçi 
Da£das 
Güven 
Karabayır 
Altan 
Köylü 
Serdaroglu 
Sıvacıoğlu 
Çakmakoğlu 
Elitas 

Adı 
Mehmet 
Sinasi 
Mehmet Ali 
Mustafa 
özlem Piltanoğlu 
Mehmet 
Fatma Nur 
Mehmet 
Çetin 
Edibe 
Ümit 
İdris Natırı 
Bihkm 
Ahmet 
Ali 
Durmusali 
Sebahat 
Mehmet Ufuk 
Süleyman 
Osman Cazi 
Hasan Kemal 
Hayati 
Sacid 
İbrahim 
Tana 
Kıvılcım Kemal 
Canan 
Mehmet 
Selçuk 
Şenol 
Bülent 
Recai 
Ahmet 
Abdurrezzak 
Mehmet Vecdi 
İbrahim 
Fatma S. Nükhet 
Erdal 
İsmail 
Şükran GüTdal 
0£uz 
Harun 
Kamil Erdal 
Mehmet Ali 
Ahmet Kenan 
Mehmet Savım 
Oktay 
Tufrul 
Gürean 
Mahmut Esat 
Zeki 
Hasan 
Hakkı 
Mehmet 
Musa 
Sabahattin 
Mustafa 

Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
CHP 
DSP 
CHP 
MHP 
DTP 
ODP 
DSP 
AK Pani 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Pani 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
MHP 
CHP 
DSP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Pani 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
DSP 
MHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
MHP 
AK Pani 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Pani 
MHP 
AK Parti 

Oyu 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kalılmadı 
Kalılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mükerrer) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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1li 

Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 

Konva 
Konva 
Konva 
Konya 
Konya 
Konva 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konva 
Konva 
Konva 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 

Karavel 
Kulkuloğlu 
Öksüzkaya 
Yakut 
Yıldız 
Barış 
Dibek 
Sarıçam 
Arslan 
Çalışkan 
Çobanoğlu 
Ayar 
Baştopcu 
Durmuş 

Erenkaya 
Etyün 
Gönül 
Isık 
Pepe 
Selvi 
Anm 
Bal 
Bityükakkaslar 
Candan 
Cetinkava 
Erdem 
Güçlü 
Kabakçı 
Kalaycı 
Kart 
Öksüz 
Öıkut 
Öztürk 
Tuna 
Tüfekçi 
Türkmenoğlu 
Aksoy 
Biçer 
Işık 
Kinay 
Ordu 
Tu^cu 
Aslanoglu 
Çalık 
Fındıklı 
Koca 
Ölmeztoprak 
Öz 
Şahin 
Akçay 
Anne 
Berber 
Bilen 
Çerçi 
Enoz 
Mengü 
Orhan 

Adı 

Yasar 
Mehmet Şevki 
Ahmet 
Sadık 
Taner 
Tansel 
Tureul 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Abdullah 
Metin 
Eyüp 
Muzaffer 
Cumali 
Hikmet 
Nihat 
A;i?e Sibç) 
Fikri 
Osman 
Mehmet Cevdet 
Kasan 
Faruk 
Ahmet 
Muharrem 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Mustafa 
Mustafa 
Atilla 
Özkan 
Kerim 
Al i 
Hüsnü 
Harun 
Ayşe 
Soner 
İsmail Hakkı 
A l im 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Hüseyin 
Ferit Mevliiı 
Öztıur 
Mahmul Mücahit 
İhsan 
Fuat 
Ömer Faruk 
Mehmet 
Erkan 
Bülent 
Recai 
tsmail 
Mehmet 
Mustafa 
Şahin 
Ahmet 

ParU 

AK Parti 
CHP 
A K Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
A K Parti 
MHP 
CHP 
A K Parti 
AK Parti 
AK Parti 
A K Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
A K Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
A K Parti 
AK Parti 
AK Parti 
A K Parti 
AK Parti 
A K Parti 
AK Parti 
A K Parti 
MHP 
A K Parti 
A K Parti 
A K Parti 
CHP 
A K Parti 
AK Parti 
AK Parti 
A K Parti 
AK Parti 
A K Parti 
MHP 
A K Parti 
A K Parti 
A K Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
MHP 

Oyu 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İ l i 

Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mu^la 
Mufcla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
M u ; 
M u ; 
M u ; 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Soyadı 

Tanrı verdi 
Yetene 
Arıkan 
Doğarı 
Kaynak 
özbolat 
Pakdil 
Paksoy 
Sağlam 
Tatlı bal 
Ayna 
Şahkulubey 
Çelebi 
Demir 
Türk 
Yüksel 
Arslan 
Ersin 
Ergun 
Hıdır 
Özden 
Topuz 
Karayağız 
Sakık 
Yaman 
Yılmaz 
Dede 
Feralan 
Kaynaş ı 
Göksel 
İnan 
Selamoğlu 
Fatsa 
Güler 
Güner 
Hamarat 
Yalçın 
Y i İmal 
Yılmaz 
Bayramoğlu 
Çırakoğlu 
Yılmaz 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Kutluata 
Üstün 
Yıldırım 
Binici 
Çakır 
Demir 
Demir 

Kılıç 
Koç 
öztürk 
Şahinoğlu 
Yeni 

Adı 

Hüseyin 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Avııi 
Veysi 
Durdu 
Nevzat 
Mehmet Ak i f 
Mehmet 
Cafer 
Emine 
Gönül Bekin 
Süleyman 
Mehmet Hatıl 
Ahmet 
Cüneyt 
Al i 
Gürol 
Metin 
Mehmet Ni l 
Yüksel 
Fevzi 
Seracettin 
Sırrı 
M. Nuri 
Medeni 
Mahmut 
Ahmet Erdal 
Rttvan 
tsmail 
Mümin 
Muharrem 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
Rahmi 
Mustafa 
Rıdvan 
Ayhan 
Enver 
Bayram Al i 
Lütfı 
Ahmet Mesul 
Erol Aslan 
Hasan Al i 
Şaban 
Münir 
Ayhan Sefer 
Recep 
Suat 
Osman 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Ahmet Haluk 
Fatih 
Birnur 
Ahmet 

Part i 

AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Paıti 
A K Parti 
DTP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
DTP 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
MHP 
A K Parti 
AK Parti 
AK. Partî 
A K Parti 
Bağımsız 
A K Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
A K Parti 
A K Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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m 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 
Demirkıran 
Helvacıoğlu 
Üzçeljk 
Altay 
Dodurgalı 
Tıngıroğlu 
Aç ikalın 
Kılıç 
Özdetnir 
Uzun 
Yazıcıoglu 
Yeri (kaya 
Ak bul ut 
Nalcı 
Oztrak 
Taylan 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 
Demir 
Diren 
Doğru 
Gütsün 
Yüksel 
Avkan 
Cumur 
Erdöl 
Göktaş 
Hamzaçebi 
Özak 
Seymenoğlu 
Yunusoglu 
Genç 
Halis 
Akman 
Başak 
Binici 
Cevheri 
Eyyüpoğlu 
Gûlpınar 
bol 
Kuj 
Önen 
Özyavuz 
Yetkin 
Cosfcunoğlu 
Çetin 
Uslu 
Altun 
Çelik 
Dincer 
Kurtulan 
Orhan 
Türkmenoğlu 
Ocer 
Akgül 
Bozdağ 

Adı 

Afif 
Mehmet Yılmaz 
Osman 
Engin 
Abdurralıman 
Kadir 
Mehmet Mustafa 
Osman 
Malik Ecder 
Selami 
Muhsin 
Hamza 
Tevfık Ziyaeddin 
Kemalettin 
Faik 
Necip 
Enis 
Zeyid 
Şükrü 
Osman 
Orhan Ziya 
Reşat 
Hüseyin 
Dilek 
Asım 
Musafâ 
Cevdet 
Kemalettin 
Mehmel Akif 
Panik Nafiz 
Safiye 
Süleyman Latif 
Kamer 
Şerafetlin 
Yahya 
Ramazan 
İbrahim 
Sabahattin 
Seyit 
Eyyüp Cenap 
Zülfifcar 
Mustafa 
Abdulkadir Emin 
Çağla Aktemur 
AbduTTuhman Müfit 
Osman 
Mustafa 
Nuri 
Kerem 
Hüseyin 
İkram 
Fatma 
Gülsen 
Kayhan 
Ozdal 
Abdulkadir 
Bekir 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
DTP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
BBP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
Bağımsız 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabu) 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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tli 

Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırrkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Ştrnak 
Sımak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
Iftdır 
ladır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osman ive 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Coşkun 
Çiçek 
Ekici 
Oztiirk 
Erdoğan 
Kocal 
Köktür* 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Ertuğrul 
tnceöı 
Baha) 
Güney 
Akgün 
Çalış 
Elvan 
Durmuş 
Erdem 
Kırall ı 
Özbayrak 
Ata 
Ekmen 
(nal 
Yıldız 
Bayındır 
Kaptan 
Şeyda 
Tunç 
Yalçmkava 
Kaya 
Öğüt 
Buldan 
Cüner 
Evcin 
İnce 
Ceylan 
Ünal 
Ünal 
Devecioj-lu 
Kara 
Bahçeli 
Coşkun 
DoSruer 
Kastal 
Erbay 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Osman 
Mehmet 
Mehmet 
Mehmet Yaşar 
Fazlı 
Ali 
Ali İhsan 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Osman 
İlknur 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevliit 
Kasan 
Lütfı 
Osman 
Yahit 
Turan 
Mustafa 
Ayla Ak at 
Mehmet Emin 
Ahmet 
Bengi 
Sevatıir 
Hasip 
Abdullah Veli 

Yılmaz 
Muhammet Rıza 
Saffet 
Ensar 
Petvin 
Ali 
İlhan 
Muharrem 
Mehmet 
Cumhur 
Mustafa 
Hüseyin 
Kasan 
Devlet 
Hakan 
İbrahim Mete 
Durdu Mehmet 
Celal 
Metin 
Yaşar 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
AK Parti 
MHP 
ÂK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
DTP 
DTP 
DTP 
AK Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
DTP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Pani 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
MHP 
MHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oya 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 
l.~ Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, AB 'nin mali yardım aracı fonlarının kul

lanımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakam Atî Babacan 'm cevabı (7/570) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MÎLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ P N A 

Aşağıdaki sorul an m in, Başbakan Sayın Recep Tayyİp E R D O Ğ A N 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

M.Rıza YALÇINKAYA 
CHP Bartın Milletvekili 

Bilindiği Üzere Avrupa Birliği — Türkiye ilişkilerinin en önemli 
unsurlarından birisini de "Mali İşbirliği" alanı oluşturmaktadır. İşbirliği 
ilişkileri, Avrupa Birliğinin aday ülkelere yönelik yaklaşımını 2007-2013 bütçe 
dönemini kapsayacak şekilde değiştirmesi iie farklı bir boyut kazanmıştır. 

Katılım Öncesi Mali Vardım Aracı (1PA- Instrumcnt tor Pre-Accession 
Assistance) olarak adlandırılan bu sistem, ülkemizde birden çok kurumun rol 
üstlenmesini gerektirmiş, Çevre ve Orman, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik ile Sanayi v e Ticaret Bakanlıkları bu programın İçerisinde yer 
almışlardır. 

1PA vasıtasıyla sağlanacak olan A B kaynaklarının çeşitli gerekçelerle 
12 NUTS IJ bölgesinde yer alan 4 3 ilimizde kullanılacağı tespit edilmiş, 
kaynakların önemli bir kısmının 15 cazibe merkezi olarak belirlenmiş Samsun, 
Sivas, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Malatya, Van, 
Şanlıurfa, Trabzon, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kars, Batman illerimizde 
kullandırılması Öngörülmüştür. 

Söz konusu fonlarla; belirlenmiş olan 43 İlimizde sanayi altyapısının 
geliştirilmesi, finanaal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi, Ar-Ge, 
inovasyon, teknoloji ve bilgi toplumu altyapısının geliştirilmesi, turizm altyapısı 
ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, işletmelere temel bilgi v e 
danışmanlık desteği sağlanması, sanayi sektörleri arasında İşbirliğinin 
güçlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesinin sağlanması beklenmektedir, 

TR81 bölgesinde yer alan Bartın, Zonguldak ve Karabük illerimiz, 
Avrupa Birliği'nin Türkiye için Kanlım Öncesi Mali Yardım başlığı altında 
toplanan fonlarından yararlanamamaktadır. 

T .C. 
DIŞİŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : B.06.0,SPGY,0.0-026.2! -2007/523670 • •- 3 3„r.! ?fy,T 
Konu : Yazılı Soru Öncrgcsi/M. Kıza ' ' 

Yalçınkaya 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
tlgi: Başbakanlığa muhatap 09.11.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.OI .0.GNS.0.10.00.02-

7/570-1195/3213 sayılı yazıları. 

Banın Milletvekili M. Rıza Yalçın kay a'nın Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 
Başbakanımızca eşgüdümümde cevaplanması tensip olunan 7/570 Esas No'Ju yapılı soru 
önergesinin yanıtı ılişikLe sunulmaktadır, 

Saygılarımla arzederim. , 
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Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya'ıın Sayın Başbakanımıza Yönelttiği 
7/570 Esas No'lu Yazılı Sonı Önergesi 

Som: 

Bilindiği üzere Avrupa Birliği - Türkiye ilişkilerinin en önemli unsurlarından birisini 
de "Mali İşbirliği" alam oluşturmaktadır. İşbirliği ilişkileri, Avrupa Birliğinin aday ülkelere 
yönelik yaklaşımını 2007-2013 bütçe dönemini kapsayacak şekilde değiştirmesi ile farklı bir 
boyut kazanmıştır. 

Katılım öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument tor Pre-Accessİon Assistance) 
olarak adlandırılan bu sistem, ülkemizde birden çok kurumun rol Üstlenmesini gerektirmiş, 
Çevre ve Orman, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları 
bu programın içerisinde yer almışlardır. 

IPA vasıtasıyla sağlanacak olan AB kaynaklarının çeşitli gerekçelerle 12 NUTS II 
bölgesinde yer alan 43 ilimizde kullanılacağı tespit edilmiş, kaynakların önemli bir kısmının 
15 cazibe merkezi olarak belirlenmiş Samsun, Sivas, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, 
Erzurum, Malatya, Van, Şanlıurfa, Trabzon, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kars, Batman, 
İllerimizde kullandırılması öngörülmüştür. 

Sözkonusu fonlarla; belirlenmiş olan 43 ilimizde sanayi altyapısının geliştirilmesi, 
Cnansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi, Ar-Ge inovasyon, teknoloji ve bilgi toplumu 
altyapısının geliştirilmesi, turizm altyapısı ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin 
geliştirilmesi, işletmelere temel bilgi ve danışmanlık desteği sağlanması, sanayi sektörleri 
arasında işbirliğinin güçlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesinin sağlanması 
beklenmektedir. 

TR8I bölgesinde yer alan Bartın, Zonguldak ve Karabük illerimiz, Avrupa Birlİgi'nin 
Türkiye için Katılım öncesi Mali Yardım başlığı altında toplanan fonlarından 
yararlanamamaktadır. 

2007-2013 bütçe döneminde de mali yardım araçlarından faydalanamayacak olan 
Bartın, Zonguldak, Karabük illerimiz, kayıtlı işsiz sayılı İle Türkiye'de en üst sıralarda yer 
almakta, sanayileşememe nedeniyle büyük oranda göç yaşamakta ve kalkınmada öncelikli 
iller arasında yer almalarına karşın bu fonlardan yararlanamamaktadır. 

Bu nedenlerle; 

1. Zonguldak, Bartın, Karabük illerimizin Avrupa Birliği'nin Türkiye için katılım öncesi mali 
yardım aracı başlığı altında toplanan fonlarından 2007-2013 bütçe döneminde de 
yararlanamamasımn nedenleri nelerdir? 

2. Desteklenecek olan projelerin konu başlıklarının bütün İtlerimizi ilgilendirecek düzeyde 
olması nedeniyle, 2007-2013 bütçe döneminde bütün illerimizin bu fonlardan yararlanmasına 
yönelik bir çalışmanın yapılmamasının nedenleri nelerdir? 

3. IPA kapsamında Türkiye'ye ayrılan kaynak miktarı ne kadardır? 
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4, IPA kapsamında kullanılacak kaynak miktarının Türkiye bütçesi içerisinde yer alacak 
kısmının ne kadar olması tahmin edilmektedir? 

Cevatt: 

1. Avrupa Bİrligi'nin 2007-2013 döneminde ülkemize Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
(IPA) kapsamında tahsis etmiş olduğu kaynaklar beş temel başlıkta toplanmaktadır. Bunlar; 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, bölgesel ve sini rölesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan 
kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınmadır. 

Bu çerçevede, kamu kuruluşlarımız dışındaki münferit illerin IPA'mn farklı bileşenleri 
kapsamındaki çeşitli hibe programlarından yararlanması mümkün olabilecektir. Sözkonusu 
hibe programları daha ziyade IPA 3 ve 4 numaralı bileşenleri olan belgesel kalkınma ve insan 
kaynaklarının geliştirilmesi bileşenleri çerçevesinde yer alacak olup, bu bileşenlerin altında 
yer alan Operasyonel Programlann birbiri ile uyumlu ve tularlı bir biçimde hazırlanması, 
sektöre! koordinatör olan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uhdesinde 
yürütülmektedir. 

2. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki münferit Operasyonel 
Programlann altında yer alan bölgelerin ve illerin hangi kriterler dikkate alınarak seçildikleri 
ilgili Operasyonel Program dokümanında teknik veçheleriyle birlikte ayrıntılı olarak ele 
alınmıştır. 

IPA 3 numaralı bileşeni altında Çevre, Ulaştırma ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik olmak üzere 
üç ayn Operasyonel Program yer almaktadır. Bu Programların hazırlanmasından sırasıyla 
Çevre ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sorumludur. 
IPA 4 numaralı bileşeni çerçevesinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
hazırlanan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı bulunmaktadır. 

3. IPA kapsamında 2008-2010 döneminde ülkemize ayrılan kaynak miktarı 1.758,8 milyon 
Avrodur. 

4. IPA kapsamında kullanılacak kaynak miktarının Türkiye bütçesi içerisinde kalacak kısmı 
finanse edilecek projelerin niteliğine göre ortaya çıkacak olup, yatırım unsuru içeren (inşaat 
isleri, ekipman alımı/tedarik ve sonrasında yatırımı beraberinde yeli ren teknik yardım) 
projelerde genel kural olarak yatırım tutarının asgari %25'lik bölümünün projeden yararlanan 
ülke tarafından karşılanması gerekmektedir. 
2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğtu 'nun, Belçika 'da terörü protesto eden Türk vatan

daşlarına yapılan polis müdahalesine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan 'in cevabı (7/581) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

&y 
-M 

Mehmet SERDAROGLU 
Kastamonu Milletvekili 
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Artan terör eylemleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da büyük öıke ve 
heyecana sevk etmiş, terörü teltn toplantıları pek çok ülkede yapılmıştır. Belçika'da yapılan 
gösterilerde 100'e yakın vatandaşımız göz altına alınmış, polisten kötü muamele ve işkence 
görmüş, beyin sarsıntısı geçiren vatandaşlarımız olmuştur. 

Belçika'nın, Fehriye Erdal ve diğer DHKP-C üyesi teröristleri ve PKK »yelerini 
koruyup kolladığı da, Türk kamuoyu tarafından yakından bilinmektedir. 

SORULAR 

1- Belçika polisi tarafından kötü muamele ve işkenceye maruz kalan vatandaşlarımızla 
ilgili olarak hangi girişimlerde bulunulmuştur? 

2- Belçika Hükümeti'ne karşı diplomatik bir tepki ortaya konulmuş mudur? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : B.06.0.SPGY.0.0-026.21 -2007/505824 t " ^Mt 2017 
Konu : Yazılı Soru Önergesi/Mehmet 

Serdaroğlu 

TÜRKİYE BÖY0K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi: 09.11.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10,00.02-1219 sayılı yazıları 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroglu'nun 7/581 Esas No'tu yazdı soru 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET SERDAROGLU'NUN 
7/S81 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Artan terör eylemleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da büyük öfke ve heyecana sevk 
etmiş, terörü telin toplantıları pek çok ülkede yapılmıştır. Belçika'da yapılan gösterilerde 
100'e yakın vatandaşımız gözaltına alınmış, polisten kötü muamele ve işkence görmüş, beyin 
sarsıntısı geçiren vatandaşlarımız olmuştur. 

Belçika'nın, Fehriye Erdal ve diğer DHKP-C üyesi teröristleri ve PKK üyelerini koruyup 
kolladığı da, Türk kamuoyu tarafından yakından bilinmektedir. 

1. Belçika polisi tarafından kötü muamele ve işkenceye maruz kalan vatandaşlarımızla 
ilgili olarak hangi girişimlerde bulunulmuştur? 

2. Belçika Hükümeti'ne karşı diplomatik bir tepki ortaya konulmuş mudur? 
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Cevap; 

24 Ekim 2007 akşamı Belçika'nın Brüksel ve Anvers şehirlerinde terör örgülü PKK'ya karşı 
vatandaşlarımız tarafından izinsiz gösteriler düzenlenmiştir, Anvers kentindeki gösteri olaysız 
geçmiş ancak Brüksel'in vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Schaerbeek mahallesinde 
başlayan ve çoğunluğu 15-20 yaş grubundan olan 800 civarında vatandaşımızın katıldığı 
gösteri yürtly Üş tinde arbede yaşanmıştır. Gelişmeler Ü2erîne Brüksel Büyükelçimiz bizzat 
olay mahalline giderek, toplum liderlerinin de yardımıyla, göstericileri sakinleştirmiş ve 
yarım saat içinde dağılmalarını sağlamıştır. Büyükelçimiz olayların büyümemesi için 
demekler kanalıyla vatandaşlarımıza itidal çağrısında da bulunmuştur. 

Olaylarda 6 vatandaşımız lutukl anmış, Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun 
girişimleri üzerine ayı gün salıverilmeleri sağlanmıştır. 

Bilahare Bakanlığımıza ve Brüksel Başkonsolos!uğumuza yazılı olarak başvuran Brüksel'de 
mukim Hatice Var d ar Peker isimli vatandaşımız, IS yaşındaki oğlu Fırat Peker'in, 
göstericiler arasında yer almamasına rağmen, polis tarafından kötü muameleye maruz 
bırakıldığını belirtmiştir. Adıgeçen, Başkonsolosluğumuz Hukuk Danışmanının da yardımıyla 
yasal yollara başvurmuştur. Konu Bakanlığımız ve Brüksel Başkonsolosluğumuzca yakmdan 
takip edilmektedir. 

ö te yandan, PKK/KONGRA-GEL ve DHKP-C terdr örgütlerinin Belçika'daki faaliyetleri, 
İlgili Belçika makamları nezdinde her vesileyle dile getirilmekte ve Belçika'ya terörle 
mücadelede uluslararası yükümlülükleri anımsatılmaktadır. 

Bu çerçevede, terör Örgülü PKK/KONGRA-GEL taraftarlarınca Brüksel'de düzenlenen 
gösteriler ve Örgüt mensuplarının vatandaşlarımıza karşı kışkırtıcı davranışları da, Brüksel 
Büyükelçiliğimizce Belçika makamlarının dikkatine getirilmiş ve gereken tedbirlerin alınması 
talep edilmiştir. 

3.- izmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, düve ithaline, 
Hayvancılık desteklemelerinin ödenmemesine, 
- Antalya Milletvekili Tayfur Süner 'in, limon piyasasına, 
İlişkin sorulan ve Tarım ve KÖyisleri Bakam Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/651, 652, 653) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy işleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla 

Selçuk AYHAN 
İzmir Milletvekili 

Tarım ve hayvancılık Türkiye ekonomisinin temel taşıdır. Fakat AB'ye uygunluk adı 
altında küçük üreticilerimiz, Bakanlığınızın yapmış olduğu bazı uygulamalar nedeniyle zor 
durumda kalmıştır. Bazı çevreleri memnun etmek uğruna, Amerika'dan damızlık düve 
bağlantıları yapıldığı bilinmektedir. Ülkemizde düve ihraç edecek potansiyeli var iken 
Amerika'dan böyle bir ithalat yapılması ülke ekonomisi için büyük bir kayıptır. Geçmişte 
yapılan ithalatın ülke hayvancığımıza hiçbir yarar sağlamayip, dışardan giren hayvanların 
hastalık riskini artırdığı bilinmektedir. 
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Konuyla ilgili olarak; 

1- Hükümetleriniz döneminde, yurtdışından ne kadar düve ithal edilmiştir ? 

2- Bakanlığınız, ülkemizde düve ihraç edecek potansiyel var iken niçin dışarıdan düve 
ithal etmeyi düşünmüştür ? 

3- İthal edilen bu düvelerin hastalık riskine karşı. Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 
çalışma var mıdır ? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Sakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. J\ fi 

Selçuk AYHAN 
İzmir Milletvekili 

2007 yılı Ocak ayından beri 10 aydır Bakanlığınız; üretim yaparak Türkiye 
ekonomisine katkıda bulunan çiftçilere vereceğini taahhüt ettiği başla süt primi olmak üzere 
hiçbir teşvik primi ve yatırım sübvansiyonu ödemesinde bulunmamıştır. Hayvancılıkla 
uğraşan çiftçilerimizin bir senelik ihtiyacı olan yem hammaddesini stoklamaya çalıştığı bu 
günlerde zaten kuraklık sebebiyle çok zor durumda olan çiftçiler söz verilen ve takriben 350 
milyon YTL'lik hak edilmiş ve zamanı geçmiş teşviklerin ödenmemesi sebebiyle daha da 
perişan durumda kalmıştır. 

Konuyla ilgili olarak; 

1- Teşvikler için bütçeden ayrılan Ödeneğin seçim sebebiyle başka yerlerde kullanıldığı 
konusunda iddialar bulunmaktadır. Bu iddialar doğru müdür,,? 

2- Teşviklerin zamanında verileceğini düşünen ve buna göre borçlanan, yatırım yapan 
çiftçilerimiz, aldıkları borçları zamanında ödeyemeyip piyasanın çok üstünde faiz -
borç yükünün altına girmiş, ödeme zamanları geçen banka, elektrik, mazot gibi 
borçları ödeyemez duruma düşmüştür. Bu kadar zor durumda kalan çiftçiye, 
Bakanlığınız ne zaman teşvik primi ödemelerini yapacaktır ? Bu konuyla İlgili 
Bakanlığınızın her hangi bir çalışması var mıdır ? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUĞJ'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi 
EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla 
arz ederim. 

Tayfur SÜNER 
Antalya Milletvekili 
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Geçen kış Antalya'da yağış miktarının üçte bir oranda azalması ve 
yaz aylarında hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi tarım 
üretimini olumsuz etkilemiştir Tahıl üretiminde yaşanan yüzde 50lere varan 
verim kaybının ardından narenciye ve zeytin üretiminde de yüzde 40'lara 
varan düşüşler yaşanmaktadır. Arz - talep dengesinin bozulmasıyla birlikte, 
Hmon ve zeytin fiyatları hızla yükselişe geçmiştir. Türkiye'nin yaş sebze 
meyve deposu olan Antalya'da limon Üretimi yüzde 40 azalmıştır. Geçen yıl 
yüksek rekolte nedeniyle dalında çürümeye bırakılan, tarlada 15 Ykr'dan 
satılan limonun kilosu, bu yıl piyasadaki talebin karşılanamaması nedeniyle 
rekor düzeyde artmıştır. 

SORU 1 : Bu arz - talep dengesinin sağlanması için bakanlığınızca ne gibi 
çalışmalar yapılmaktadır? 

SORU 2 : Limonun kilogram fiyatı, pazarda 3 YTL'ye kadar çıkmıştır. Bu 
fiyatın düşürülmesi için bakanlığınızca sübvanse etmeyi düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
TARIM VE KÖY1SLERİ BAKANLIĞI 

Slratcji Geliştirme Başkanlığı 

£ £ L : B-!2 0^.SGB.0.O3.61O/WSt 2- U ARALIK2007 
KONU : Yazılı Soru Onergelen 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15.11.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 1260 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Selçuk AYHAN' a ait 7/651 ve 7/652 esas 
nolu soru önergeleriyle, Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER' e ait 7/653 esas nolu yazılı soru 
önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

' üts£&£sU stsl/lfasi^ 
Mehmet Mehdi EKER 

Bakan 
EKLER: 
l-Görüş 7/651 
2-Görüş 7/652 
3- Görüş 7/653 
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önerge Sahibi: Selçuk AYHAN 
İzmir Milletvekili 

Esas No : 7/6S1 

Tarım ve hayvancılık Türkiye ekonomisinin temel taşıdır. Fakat Ali'ye uygunluk adı altında 
küçük üreticilerimiz, Bakanlığınızın yapmış olduğu bazı uygulamalar nedeniyle zor durumda 
kalmıştır. Bazı çevreleri memnun etmek uğruna, Amerika'dan damızlık düve bağlantıları 
yapıldığı bilinmektedir. Ülkemizde düve ihraç edecek potansiyeli var İken Amerika'dan böyle 
bir ithalat yapılması ülke ekonomisi için büyük bit kayıptır. Geçmişte yapılan ithalatın dike 
hayvancığımıza hiçbir yarar sağlamayıp,- dışardan giren hayvanların hastalık riskini artırdığı 
bilinmektedir. 

Konuyla ilgili olarak; 

SORU 1) Hükümetleriniz döneminde, yurtdışından ne kadar düve ithal edilmiştir? 

CEVAP 1) 2002 yılından bugüne kadar ülkemize 7664 baş damızlık hayvan ithal edilmiştir. 

SORU 2) Bakanlığınız, ülkemizde düve ihraç edecek potansiyel var iken niçin dışarıdan düve 
ithal etmeyi düşünmüştür ? 

CEVAP 2) Son yıllarda özel teşebbüsün sektöre duyduğu ilgi ve bu konuda yapmış olduktan 
yatıranların İhtiyacı olan nitelikli damızlık gebe düvelerin yurt içinden temin edilme imkanının 
olmaması, belirli zaman dilimi içerisinde temin edilebilse dahi büyük kapasiteli işletmeler (300-
500 ve daha büyük) İçin üniform bir damızlık sürü oluşturulamayacak olması, gerçekleştirilen 
yatırımların atıl durumdan kurtarılması ve ekonomiye kazandırılması nedeniyle en az 100 baş 
kapasiteli olmak üzere, gerekli inşaat, makine ve diğer yatırımlarını tamamlayan işletmelerin 
yüksek verimli damızlık gebe düve ihtiyaçlarım karşılamak amacıyla 01.08.1999 yılından 
itibaren özel izin verilmektedir. 

Bakanlığımızın temel politikası, ihtiyaç duyulan damızlık ve besilik her türlü hayvan 
materyalinin yurt içinde üretilmesidir. Ülkemizde İthalata İhtiyaç duyulmaması için; ıslah, 
yetiştiricilerin örgütlenmesi, pazarlama ve yem bitkileri üretimi gibi sorunların çözülerek büyük 
ölçekli damızlık nüve işletmelerin kurdurulması, bu işletmelerin sistemli ye organize bir şekilde 
üretim faaliyetlerinin devamını sağlayarak ve ülkemizde yetiştirilen damızlıkların yurt dışına 
İhraç edilmesi hedeflenmektedir. 

SORU 3) İthal edilen bu düvelerin hastalık riskine karşı, Bakanlığınızca yapılan herhangi bir 
çalışma var mıdır ? 

CEVAP 3) Damızlık hayvan ithalatı, Bakanlığımızın belirlemiş olduğu teknik ve sağlık şartlan 
kapsamında yapılmakladır, ithal edilecek hayvanlar, ilgili ülkede, Bakanlığımız, Koruma ve 
Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenmiş olan sağlık sertifikasında belirtilen hastalıklar 
yönünden teste tabi tutulduktan sonra ülkemize ithaline İzin verilmektedir, ithal edilen hayvanlar 
Ülkemizde karantina süresi içerisinde aynı hastalıklar yönünden yeniden teste tabi tutulmaktadır. 
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önerge Sahibi: Selçuk AYHAN 
tzroir Milletvekili 

Esas No : 7/652 

2007 yılı Ocak ayından beri 10 aydır Bakanlığınız; üretim yaparak Türkiye ekonomisine katkıda 
bulunan çiftçilere vereceğini taahhüt ettiği başta süt primi olmak Özere hiçbir teşvik primi ve 
yatınm sabvansiyonu ödemesinde bulunmamıştır. .Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin bir 
senelik ihtiyacı olan yem hammaddesini stokl amaya çalıştığı bu günlerde zaten kuraktık sebebiyle 
çok zor durumda olan çiftçiler söz verilen ve takriben 350 milyon YTL' lik hak edilmiş ve 
zamanı geçmiş teşviklerin ödenmemesi sebebiyle daha da perişan durumda kalmıştır. 

Konuyla ilgili olarak; 

SORU 1) Teşvikler için bütçeden ayrılan ödeneğin seçim sebebiyle başka yerlerde kullanıldığı 
konusunda iddialar bulunmaktadır. Bu iddialar doğru mudur,? 

SORU 2) Teşviklerin zamanında verileceğini düşünen ve buna göre borçlanan, yatırım yapan 
çiftçilerimiz, aldıkları borçlan zamanında ödeyemeyip piyasanın çok üstünde faiz -borç yükünün 
altına girmiş, ödeme zamanlan geçen banka, elektrik, mazot gibi borçlan ödeyemez duruma 
düşmüştür. Bu kadar zor durumda kalan çiftçiye. Bakanlığınız ne zaman teşvik primi ödemelerini 
yapacaktır ? Bu konuyla ilgili Bakanlığınızın her hangi bir çatışması var mıdır ? 

CEVAP 1-2) Genel Bütçeden Bakanlığımız Bütçesine aktarılan ödenekler İle ilgili harcamalar 
BUtçe uygulama esaslarına göre yapı İntaktadır. 

2007 yılı içinde muhtelif zamanlarda süt üreticilerine destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu 
Ödemeler kapsamında 11.06.2007 tarihi itibariyle 2007 yılı süt desteklemesi bütçesinin tamamı 
olan 161.783.000 YTL Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce icmallerin geliş sırasına göre Türkiye 
genelinde süt üreticilerine ödenmiştir. 

Geriye kalan ödemeler için Maliye Bakanlığından ilave Ödenek talebinde bulunulmuş olup, 
ödenek talebimizin karşılanmasına müteakip süt destekleme Ödemeleri yapılacaktır. 

Önerge Sahibi: Tayfur SÜNER 
Antalya Milletvekili 

Esas No : 7/653 
Geçen kış Antalya'da yağış miktarının üçte bir oranda azalması ve yaz aylarında hava sıcaklıklarının 
normalin üzerinde seyretmesi tarım üretimini olumsuz etkilemiştir/Tahıl Üretiminde yaşanan yüzde 
50lere varan verim kaybının ardından narenciye ve zeytin üretiminde de yüzde 40'lara varan düşüşler 
yaşanmaktadır. Arz -talep dengesinin bozulmasıyla birlikte, limon ve zeytin fiyatları hızla yükselişe 
geçmiştir. Türkiye'nin yaş sebze meyve deposu olan Antalya'da limon üretimi yüzde 40 azalmıştır. 
Geçen yıl yüksek rekolte nedeniyle dalında çürümeye bırakılan, tarlada 15 Ykf dan satılan limonun 
kilosu, bu yıl piyasadaki talebin karşılanamaması nedeniyle rekor düzeyde artmıştır. 

SORU 1) Bu arz -talep dengesinin sağlanması için bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

SORU 2 > Limonun kilogram fiyatı, pazarda 3 YTL'ye kadar çıkmıştır. Bu fiyatın düşürülmesi için 
bakanlığınızca sübvanse etmeyi düşUnüyor musunuz? 

CEVAP 1-2) Ürün fiyatları serbest piyasa koşullarında oluştuğundan Bakanlığımızın serbest 
piyasa fiyatlarına herhangi bir müdahalesi olmamaktadır. 
Ancak, kuraklığın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla meyve bahçelerinde damlama sulama 
yönteminin yaygınlaştırılması için Bakanlığımızca destek verilmektedir. 
Turunçgil üretiminde ise, Antalya, Adana, Hatay ve Mersin tilerinde "Turunçgil Çeşit Değiştirme 
Projesi" başlatılmış olup, uygulanacak alanlardaki bölgelere ve pazara uygun çeşitlerin belirlenerek, 
mevcut bahçelerin en az 1/5'ınde uygulama yapılarak, talebi yüksek çeşitlerle yenilenmesi çalışmaları 
sürdürülmektedir. Bu konuda üreticilerimize 250 YTL/dekar destek sağlanmaktadır. 
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Ayrıca, virüsten ari meyve fidanı ile bahçe tesisi için 300YIL/dekar destek verilmektedir, 
Zeytin Üretiminde ise 2007/2008 sezonu normal şartlarda yok yılı olarak seyretmekte olup, tahmini 
verilerine göre; 
Sofralık zeytin üretimi; 320.000 ton, 
Yağlık zeytin üretimi; 550.000 ton, 
Zeytinyağı üretiminin ise 70.000 ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 
Üretim sezonunda karşılaşılan kuraklık ve aşın sıcaklığın olumsuz etkileri sonucunda yıllık zeytinyağı 
üretiminde (özellikle yağlık çeşitlerde, Ege ve Güneydoğu Bölgelerinde) %20*lik azalış beklenmektedir. 
Sofralık zeytin üretimi yapılan bölgelerde (Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi) liretimde önemli bir 
düşüş yaşanmamaktadır. Zeytinyağı üretimimiz mevcut şartlarda yurtiçi tüketim talebini 
karşılamaktadır. İzmir Ticaret Borsası, TARİŞ ve UZZK{ Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi) 
verilerine göıe geçen yıldan 60 bin ton stok zeytinyağı bulunduğundan kuraklığın olumsuz etkisi söz 
konusu olmamaktadır. 
Diğer taraftan, Bakanlığımızca, zeytin ve zeytinyağı üreticilerine halihazırda zeytinyağı primi, 
sertifikalı fidan desteği, Doğrudan Gelir Desteği (DGD), mazot ve gübre desteği gibi muhtelif 
destekler verilmektedir. 
Yine, limon üreticileri de Doğrudan Gelir Desteği, mazot ve kimyevi gübre desteklerinden 
yarar! anmaktadır. 

4. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 'nın, RTÜK 'ün ceza verdiği kanal ve programlara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/762) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yazılı sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

BüîentBARATALI 
İzmir Milletvekili 

I - Kasım 2007 tarihi itibariyle son bir yıl boyunca RTÜK hangi programlara 
ve hangi televizyon kanallarına ne kadar ceza vermiştir? 

2- Bu cezalar arasında "Sırlar Dünyası", "5. Boyut" gibi programlara 
verilen cezalar var mıdır? 

3- Bazı televizyon kanallarında yer alan dini içerikli programlar için 
Diyanet'ten görüş ya da fetva alındığı doğru mudur? 

4- Roj Tv konusunda RTÜK ne yapmaktadır? Bugüne kadar ne gibi 
girişimlerde bulunmuştur? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 21.11.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/762-1495/3742 sayılı yazı. 
b) 26.11.2007 tarih ve B .02.0.KKG. 0.12/106-18-3 8/5413 sayılı yazı, 
c) 05.11.2007 tarih ve A.Ot.l.RTÜ.0.01.04.07/1303/18241 saytlı yazı. 

ilgi (a) yazı gereği İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nm Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/762 esas numaralı yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığının ilgi (c) yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Wof.Vrdâto\pdJİfcblfi 
Devlet Bakanı 

T.C. 
RADYO vclIİLEVİZYON ÜST KURİH ,1) 

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 

SAYI : A.OU.RTÜ.0.01.04.07/1303 ö O / b S ' t i Ankara 
KONU : Sn. Bülent BARATALI'nm yazılı som önergesi hk. 

"0 5 (-; . ;.-.-
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn, Prof, Dr, Mehmet AYDIN) 

İlgi: a) Başbakanlık Kan. Kar. Gen, MM.'ııün 26.11.2007 tarih ve 
B.02.0.KKC.0.12/106-18-38/4513 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde gönderilen ve İzmir Milletvekili Bülent BARATAI.t'nın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesinde yer alan hususlar incelenmiştir. 

1- 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile radyo 
ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi Radyo ve Tclcvi/yım Üsl 
Kuruluna verilmiştir. 

02.11.2006 - 21,11.2007 tarihleri arasında yapılan Üsl Kural toplantılarında, bir çok 
yayın kuruluşuna ilgili Yasanın çeştıli maddelerine aykırı yayınları nedeniyle, I kez Ozfir dilcine. 
508 kez uyarı, 76 kez program durdurma. 36 kez para cezası, 3 kez artırımlı para cezası w 1 kez 
yayın lisansı iptali müeyyidesi uygulanması kararı verilmiştir. Müeyyide uygulanan proju-iimtas-, 
haber bültenleri, haber programları, güncel programlar, diziler. İlimler, müzik pruvamla™. 
reklamlar, yarışmalar vb. gibi çok çeşidi yelpazede yer utan yayınlardan oluşmaktadır. 

2- Kamuoyunda *'sır dizileri" olarak tanınan programlar da uzmanlarımız tnrat'mdan 
dikkatle izlenmekle olup bunlar arasında yer alan "Kalp Gözü". "İM Kardeş" vc"0>eııl; Yuvası" 
gibi programlara Üsl Kurul tarafından uyarı müeyyidesi uygulanması kararı verilmiştir, ttıı tür 
yayınlar titizlikte izlenmeye devam edilmektedir. 
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3- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın İçeriklcriyle ilgili değerlendirmelerini yaparken 
Üst Kurul uzmanlarının raporlarının yanı sıra alanında uzman kuruluşla] jıı görüşlerine de /unum 
zaman başvurmakladır. Geçtiğimi?, yıl içerisinde Üst Kurulun gfirüş sorduğu kurumlar arasında. 
Sağlık Bakanlığı, içişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hacettepe Üni veısitesi. Gençlik ve 
Spor Gene! Müdürlüğü Mücadele Sporları Federasyonu Başkanlığı dn bul ıtri ma ktf id ir. Üst Kum). 
bu kuruluşlardan insan sağlığını ilgilendiren reklamlarla çocuklara yönelik ha/.ı gıda 
maddelerinin reklamları, televizyonda yayınlanan spor lurnuvfllan ve siddcl içerikli programların 
çoeuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili olarak görüş istemiştir. 

Kamuoyunda "sır dizileri" olarak bilinen programlarla ilgili olarak da, Türkiye Bitytik 
Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı aracılığıyla bir vatandaşım ı*ın 
şikayetinin kurumumun iletilmesi üzerine konu Üsl Kurulca İncelemeye alınmıştır, inceleme 
kapsamında, anılan programlarda dini temalar işlenmesi nedeniyle Anayasal bir kanıtı kurumu 

olan Diyanet İşleri Başkanlığından 7 Mart 2006 tarihli hir yazıyla gürü; istenmiştir. Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından 
kurumumuza gönderilen 29 Mart 2006 tarihli cevabi yazıda, televizyon yayınlarının insanların 
düşünce ve davranışları üzerinde etkili olduğu, bu nedenle yııyıntann insanları iyiye. titizde 
ve doğruya yönlendirici nitelikte olması gerekliği belirtilerek, "sn dizileri"nin bir kısmının 
değerlerimizi ön plana çıkana ve doğruya yönlendirici nitelikte faydalı yayınlar olduğu 
belirtilmekle birlikle, bazı yapımlarda akıl ve mantık dişilik, yanlış kader anlayışı, kolaycılık, 
ilahî adaletle bağdaşmayan suç ve ceza dengesizliği görüldüğü. bunların da izleyici feri ıı dinimi/i 
yanlış anlamasına ve algılamasına sebep olabileceğine dikkat çekilmiştir. Hu bağlamda, anılan 
programların ilahiyatçı uzmanların danışmanlığında hazırlanması tun uygun olacağı helîrl ilmimi ir. 

4- Üst Kurulun ısrarlı takibi ve girişimleri sonucu, MED TV'nin İngiltere'de ve Medya 
TV'nin Fransa'da kapatılmasını müteakip PKK/fCONGRA-GlîL'iıı Danimarka'dan yayın lisansı 
temin etmeye çalışacağına dair duyumlar alınması üzerine Kopenhag Hüyükelçılıyimiz 
tarafından. Danimarka Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak D; m i marka 
makamlarının yayın lisansı vermemesi talep edilmiştir. 

ROJ TV'nin I Mail 2004 tarihinde yayınlarına huş İn mn.fi ürerine, bu konudaki 
girişimlerimiz yinelenerek Danimarka'nın terörist bir Örgütün propagandasını yapmasıı alet 
olmayacağına inandığımız vurgulanmış ve ROJ TV'nin yayın lisansının iptal edilmesi lalen 
edilmiştir. 

Danimarka Dışişleri Bakanlığı nezdindeki girişi mi erimize, yayınları duıdtırma yetkisinin 
bağımsız bir kurum olan Danimarka Radyo ve Televizyon Kıırumu'na (Mcdia Secreıariaı) ait 
olduğu, Danimarka Ilükümeti'nin bu kuruma veya TV yayınlarına müdalıale yetkisinin ise 
bulunmadığı, yasalara aykırı yayın yapıldığının tespiti batinde anılan televizyonun sayın 
lisansının iptal edilebileceği, bu bağlamda yayın lisansının iptali ile ilgili talebimi/in Danimarka 
Radyo ve Televizyon Kurumu'na iletildiği yanıtı alınmıştır. 

ROJ TV'nin yayınlarının durdurulması amacıyla ilgili makamlarımız (aralından 
gönderilen kasel ve yayın dokümanları bir aide-memoire {görüntü kayıtları) eşliğinde 12 l>cak 
2005 tarihinde Danimarka Radyo ve Televizyon Kurumu'na iletilerek, RO.l TV'nin yayınlarına 
son verilmesi la lebimiz yinelenmiştir. 

Danimarka Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan alınan 21 Nisan 2005 tarihli cevabi 
mektupta özetle, aide memoire'ımızda yer alan ROJ TV'nin illegal örgütlerle ve bunların 
lemsiIcilerİyle bağlantıları, AB terör örgütleri listesinde bulunan PKK/KONGRA-GU ,'lc ilişkisi 
ve Danimarka Ceza Kanutıu'nun çeşitli maddelerini ihlal ediyor olduğu yönündeki idditılarınıı/ın 
polisin görev alanına girdiği, kendi görev alanları çerçevesinde ROJ TV'nin ırk. cinsiyet, din, 
milliyet ve cinsel tercihten dolayı nefret duygularına yol açacak şekilde yayın yuplığı yönündeki 
iddiamızı ise paylaşmadıkları, zira ROJ TV yayınlarının bilgi vermekten ibarel kaldığı görüşünü 
taşıdıklarını, haber kaynağına göre eylem çağrısında bulunuyor olması gerekliği, daha geniş hir 
yorumun basın özgürlüğünü zedeleyeceğine inandıkları, dolayısıyla ROJ TV'nin ihlal yapmış 
sayılmayacağı belirli imi ştir. 
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SIS?, konusu gelişme üzerine, konunun cezai olarak kov uslu m I masını temin mu kinliyi a 
Danimarka Polisi ve Danimarka Gizli Servisi (PET) nezdinde girişi inlerde bulunularak. terörist 
bir Örgütün sözcülüğünü yapan, terör Örgütü yöneticilerinin yönelim kurulu başkanlığını yaptığı 
ROJ TV'ye karşı gerekli önlemlerin alınması istenmiştir. Ayrıca. ROJ TVııin tertfr örgütü 
bağlantısına ilişkin ilgili kuruluşlarımızdan intikal eden bilgi ve ynyırı çözümlerini içeren 
dosyalar tevdi edilmiştir. 

RTÜK olarak 2006 yılında ROJ TV ite ilgili olarak 3 şikayet başvurusu Danimarka 
Medya Sckreteryasına gönderilmiştir. Adı geçen kuruluştan 03 Mayıs 2007 tarihi itibariyle ilgili 
şikayetlerimizin incelendiği ve içerikte herhangi bir ihlale rastlanmadığı hususunda hiljji intikal 
etmiştir. 

ROJ TV ve benzeri yıkıcı bölücü yayınlar ile mücadele, Avrupa Smır Ötesi Televizyon 
Sözleşmesi kapsamında Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Üs< Kurul tarafından titizlikle 
sürdürtllmektedir 

Bilgilerinize arz ederim. 

\]Ot- ZahidAKM/N 
Radyo ve Tclfrvi/yoıı 
Ost Kurulu Başkanı 

5. - Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, hayvancılıktaki kayıt sistemine, 
- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır Un, Mersin 'deki dolu afetinden oluşan hasarın tespitine 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakam Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/772, 773) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet 
Mehdi EKER taratmdaıı yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 06.11.2007 

Süleyman Turan Ç İ K K İ N 
Hatay M İ L L E T V E K İ L İ 

Sorular: 

1- Hayvancılıkta kayıt dişiliğin önlenmesi amacıyla getirilen "kulak küpesi" 
uygulaması çerçevesinde 2006-2007 yılında kayıt İçine alınan 6 aydan 
küçük büyükbaş hayvan sayısı ne kadardır? 

2- Hayvancılıkta kayıt djşılığı Önlemek amacıyla getirilen 6 aydan küçük 
hayvanların küpelenmesi neden yeni bir talimatla 6 aydan btlyttk 
hayvanlar için de geçerli kılınmıştır? 

3- Bu durum, kurban bayramını fırsat biterek, yurda kaçak hayvan girişinin 
artmasına ve kaçak hayvanların küpelenerek yurtiçi sevkıyatının 
yapılmasına neden olmayacak mıdır? Kaçak hayvanların yurtiçi 
sevkıyatına nasıl engel olunacaktır? 
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T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L Î S I B A Ş K A N L I Ğ I N A 

05/11/2007 tarihinde Mersin ili, Anamur, Bozyazı ilçeleri ile Tekmen ve Tekeli 
Beldeleri civarında dolu afeti vuku bulmuştur. Bu nedenle, aşağıdaki soruma Tarım ve Köy 
İşleri Bakanı Sayın Mehdi EKER'in yazılı olarak cevap vermesine müsaadelerinizi arz 
ederim. 09/11/2007 

•4 
lehmct ŞANDIR 

MHP Mersin Milletvekili 

1. Tabi Afetlerde Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun'a 
dayanarak, yukarıda belirttiğimiz ilçe ve beldelerde Hasar Tespit Komisyonları 
kurulmuş mudur? Kurulmadı ise, kurmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
TARIM VE KÖYlŞLERt BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : 8.12.0.506,0.03-610-^ S V \ 
Konu : Yazılı Soru Önergeleri 

11 ARALIK 2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: 21.11.2007 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0,10.00.02-1476 sayılı yazı. 

ilgi yazı ekinde alınan Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇtRKİN'e ait 7/772, 
Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR'a ait 7/773 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin 
Bakanlığımı i görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
1) Görüş 7/772 
2) Görüş 7/773 

YAZIU SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi 

Esas No 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

Süleyman Turan ÇİRKİN 
Hatay Milletvekili 
7/772 

SOKU t) Hayvancılıkta kayıt dişiliğin Önlenmesi amacıyla getirilen "kulak küpesi" uygulaması 
çerçevesinde 2006-2007 yılında kayıt içine alınan 6 aydan küçük büyükbaş hayvan sayısı ne 
kadardır? 

CEVAP 1) TÜRKVET kayıt sisteminden alınan verilere güre 01.08.2006-15.10.2007 tarihleri arasında 
sisteme kaydedilen 6 aydan küçük büyükbaş hayvan sayısı yaklaşık olarak 4.617.944'dür. 
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SORU 2) Hayvancılıkta kayıt dişiliği önlemek amacıyla getirilen 6 aydan küçük hayvanların 
küpelenmesi neden yeni bir talimatta 6 aydan büyük hayvanlar için de geçerli kılınmıştır? 

CEVAP 2) Ot Ocak 2007 tarihinden İtibaren 6 aydan küçük sığırların kaydı yapılmaktaydı. Ancak 
illerimizin coğrafi yapısı, küpeleme kayıtlanılın tl/tlçe Müdürlüklerinin iş yoğunluğu nedeniyle 
tamamlanamaması, yetiştiricilerimizin çeşitli nedenlerle hayvanlarını küpeletmemesİ üzerine İl 
Müdürlüklerimiz ve yetiştiricilerimizden gelen talepler üzerine TÜRKVET veri tabanı tüm 
sığırların küpelenip kayıt altına alınmasına açılmıştır. 

SORU 3) Bu dunun, kurban bayramım fırsat bilerek yurda kaçak hayvan girişinin artmasına ve 
kaçak hayvanların küpelenerek yurtiçi sevkiyatının yapılmasına neden olmayacak mıdır7 Kaçak 
hayvanların yurtiçi sevkıyatına nasıl engel olunacaktır? 

CEVAP 3) Bakanlığımızca sınırlarımızdan kaçak hayvan girişlerinin önlenmesine yönelik İdari, 
istihbarı ve güvenlik tedbirlerinin alınması İçin gereİdi girişimler yapılmaktadır, 

2007 yılında Bakanlığımız koordinasyonunda kurban bayramı öncesinde canlı hayvan kaçakçılığını 
önlemek ve hayvan hareketlerini kontrol etmek için Ağustos ve Eylül aylarında ilgili kurumların (İçişleri 
ve Maliye Bakanlıkları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları, Gumriik ve Dış Ticaret 
Müsteşarlıkları) katılımıyla toplantılar yapılmış olup, caalı hayvan kaçakçılığı ve hayvan hareketlerinin 
kontrol edilmesine yönelik toplantıda atman kararların uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Kurban Bayramı öncesinde alınan bu önlemlere ilave olarak olabilecek illegal hayvan girişleri 
konusunda; 

* İçişleri Bakanlığına şehirlerarası yollarda yol kontrol ve denetimlerinin arttırılması, özellikle 
yolların kesiştiği noktalarda önlemlerin daha sıkı uygulanması, 

* TRT fcutumunda kurban ve hayvan hareketleri, konusunda hükümet büdiristnin yayınlanması, 
* ti Müdürlüklerimize Kurban Bayramı öncesi kurban ve hayvan hareketleri konusunda alınacak 

tedbirlere ilişkin talimatlar gönderilmiştir. 
* Diyanet İşleri Başkanlığına vatandaşlarımızın kurban alımlarında küpeli, menşei şahadetname!) ve 

sertifikalı hayvan almalarının vaaz ve hutbelerde dile getirilmesi hususu iletilmiştir. 
Ayrıca, 2007 ydı yurtiçi hayvan hareketlerinin kontrolü genelgesinde "özellikle sınır illerimiz, ülkemiz 
hayvanlarının morfolojik ırk özelliklerini taşımayan hayvanlara küpeleme işlemi yapmayacak, 
veteriner sağlık raporu kesinlikle düzenlemeyecek ve hayvanların şevkine müsaade etmeyecektir." 
şeklinde talimat gönderilmiştir. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Mehmet ŞANDIR 
Mersin Milletvekili 

Esas No : 7/773 

05/11/2007 tarihinde Mersin ili, Anamur, Bozyazı ilçeleri ile Tekmen ve Tekeli Beldeleri civarında 
dolu afeti vuku bulmuştur. 

Bu nedenle; 

SORU ) Tabi Afetlerde Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun'a dayanarak, 
yukarıda belirttiğimiz ilçe ve beldelerde Hasar Tespit Komisyonları kurulmuş mudur? Kurutmadı 
ise, kurmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP) Tarım Sigortalan Kanununun I2.maddesine istinaden alınan 05.01.2007 tarih ve 26394 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006711425 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle 2007 yılında; 
Bitkisel ürünler ve seralar için, dolu ana sigortası teminatı ile birlikte yangın, heyelan, fırtına, 
hortum ek teminatları paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için yukarıda 
belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı sigorta kapsamına alınmıştır. 
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Bu bağlamda, Mersin ilinde tarım sigortası yaptıran üreticilerden dolu afeti nedeniyle hasar 
ihbarı yapılan toplam 241 poliçenin; 42 adedi Anamur ilçesinde, 193 adedi Bozyazı ilçesinde 
(Bunun 11 adedi Tekmen beldesi, 69 adedi Tekeli beldesi) bulunmakta olup, bunların kesin 
ekspertiz istemleri tamamlanmıştır. 

Tanm sigortası yaptırmayan üreticiler için; 5363 sayılı Tanm Sigortalan Kanununun Yardım ve 
Borç Ertelemesi ile ilgili 17 inci maddesinde belirtilen; "Bu Kanun kapsamında, uygulama 
yılında yer alan riskler İçin tanm sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.6,1977 tarihli ve 2090 
sayılı Kanundan yararlanamaz." hükmü uygulanmaktadır. Dolayısıyla 2090 sayılı Kanun 
kapsamında söz konusu ilçe ve beldelerde dolu zararı için Hasar Tespit Komisyonu 
kurulmamıştır. 
6.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, TRT yönetimiyle İlgili bazı İddialara ilişkin 

sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'm cevabı (7/774) 

TÜRKİYE BfcYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sofularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AVDIN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim, On, II.2007- / " 

Süleyman T$ran ÇİRKİN 
Hatay MİLLETVEKİLİ 

04,11.2007 tarihli Sabah Gazetesinde, Özay fendir imzalı köşe yazısında aşağıdaki 
İddialar dile getirilmiştir; 

"Önümde benden başka sadece iki kişide daha bulunan bir istifa dilekçesi var. 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda geçe» şubat ayından beri çok ciddi bir PKK 
kavgası yaşanıyor, 

TRTde farklı dil ve lehçelerde yayına başlanmasından sonra Haber Dairesi 
Başkanlığı, çeşitli İsimler görevlendirir. Bunlardan udi bende saklı olan biri 12 Şubat tarihinde 
zehir zemberek bir dilekçe yazarak bu görevden allını isler. 

Dilekçenin tamamın) yayınlama şansım yok ama sanırım şu aşağıdaki bölüm bile 
neyin ne olduğunu anlatmak açısından önemli: 

"...Ancak, bir süredir. PKK terör örgülünün çözülmesi, güvenlik güçlerine sığman 
tcrorisılerin devletten gördükleri iyi muamele ve dağdakilere 'Teslim olun' çağrılan ile terör 
Örgütü içindeki hesaplaşma haberleri. Yayın Denetleme Kurulu Başkanı Latif Okul 
tarafından, metinlerden çıkarılmaktadır,.," 

Düşünebiliyor musunuz, terör örgütünü çok zor durumda bırakacak haberler devlet 
kurumunun bir yetkilisi tarafından Kürtçe bültenlerden çıkarılıyor. 

Bana ulaşan bilgilere güre bu durumdan haberdar olan dönemin Devlet Bakanı Beşir 
Atalay'ın da devreye girmesiyle Latif Okul görevden almıyor. Ancak bundan sonrası daha 
vahim; 

TRT Genel Müdür Vekili Ali Güney'in talebiyle Latif Okul'un görevden alınmasına 
gerekçe yazılmıyor. TRT Başhukuk Müşaviri Bahanın Duman, göreve iade için Ankara 10. 
İdare Mahkemesi'ııde açıları dava ile ilgili dosyaya Okul'un PKK ile ilgili haberleri 
çıkarttığına dair belge ve giz,li yazışmaları koymuyor. Sonuçta Okul görevine iade ediliyor ve 
bu kez kendisi hakkında rapor tutanları "Beni PKK'lı gösterdiler" diye dava ediyor." 

Sorular: 

1- Özay Şendiı'in köşesinde dile getirdiği iddialar doğru mudur? 
2- TRT Genel Müdür Vekili Ali Güney. Latif OkuTu görevden alırken ne gerekçe 

göstermiştir? 
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3- Ankara 10. İdare Mahkemesi'ne acılan dava ile ilgili dosyaya Okul'un PKK ile ilgili 
haberleri çıkarttığına dair belge ve gizli yazı$mnfar neden konulmamıştır? TRT 
Başhukuk Müşaviri Bahaıtin Duman'm bu uygulaması mahkemeyi yanıltarak yanlış 
karar alınmasına neden olmamış mıdır? Belgelerin Başhukuk Müşaviri tarafından 
eksik yollanıl ması. suçluyu korumu, görevi ihmal ve suistimal kapsamında 
değerlendirilebilir mi? 

4- Latif Okul TRT de halen hangi görevde bulunmakladır? Hakkında şaibe oluşan 
Okul'un etkin bir görevde bulunması doğru bir uygulama mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı . B.02.0.004/&2213 
Konu ; 07/12İpW>7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi :a) 21.11.2007 tarih ve A.OI.O.GNS.0.10.00.02-7/774-1467/3706 sayılı yazı. 
b) 07.12.2007 tarih ve B.02.2.TRT.0.61,00.00/090.04/3867 sayılı yazı. 

İlgî (a) yazı gereği Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇlRKtN'in Bakanlığıma tevcih 
ettigt 7/774 esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu Gene! Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

ehmet AYDIN 
Devlet Bakanı 

Türkiye Radyo-Televîzyon Kuruma 
Genel Müdörliijü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI :B.02ATRT.0.*1.00,00/Ofl><o<t/3£6 ** „İ/l?/2007 
KONl/: 7/774 «yılı Soro Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi: 21/11/2007 tarih ve B.02.0.004/Ö20» sayılı yanıtız. 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN in vermiş olduğu 7/774 sayılı Soru 
Önergesi ite ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Söz konusu gazete haberinde dile getirilen iddialar mesnetsiz ve geçek dışıdır Yazıda, 
kişisel husumetten kaynaklanan hususlara Kurumumuz ve yöneticileri dahit edilerek, haksız 
ithamlarda bulunulmuştur Latif OKUL, hizmet gereği olarak görevden alınmış ve yargı karanyla 
geri dönmüş olup, dava aşamasında dosyaya bilgi ve belge sunul maması söz konusu değildir 

Arz ederim. 

V^Jbr» ıjrfı ŞAHtN \ 
CenfîMüdiir I 
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7.- İzmir Milletvekili Oktay Vural 'in, Habur Gümrük Kapısına yapıta» müdür atamasına ilişkin 

sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'ntn cevabı (7/803) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Demokratik Toplum Partisi'nin BaşkanvekiIİ S elma Irmak'ın çok yakın akrabası Emin 
Irmak İsimli şahsın ülkemizin en stratejik gümrük kapısı Habur Gümrük kapısına müdür 
olarak atandığına ilişkin haberler basında yer almıştır. 

Bu konuda aşağıdaki- sorularımın Anayasanın 98 inci İç Tüzüğün 96 ve 99 uncu 
maddeleri gereğince Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

/ / ^ Oktay VURAL 
[•^ izmir Milletvekili 

SORULAR: 

1. Ülkemizin stratejik gümrük kapılarına yapılan atamalarda özellikle müdür 
atamalarında herhangi bir güvenlik soruşturması yapılmakta mıdır? 

2. Emin Irmak İsimli şahsın Habur Gümrük kapısına müdür olarak atandığı doğru 
mudur? Atandıysa bu kişi hakkında güvenlik soruşturması yapılmış mıdır? 

3. Ülkemizin en stratejik gümrük kapısı Habur Gümrük kapısına bu şahsın atanmasının 
özel bir sebebi var mıdır? 

4. Bu şahsın Demokratik Toplum Partisi'nin BaşkanvekiIİ Selma Irmakla yakınlığını 
biliyor muydunuz? Atamada bu yakınlığın özel bir rolü oldu mu?. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
. İX.AXo.wı 

SAYI : B.02.0.002 - T 2 _ b 
KONU : Sora Önergesi 7/803 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 26.11.2007 tarih ve B.O1.0.GNS.0. 
10.0M2-1485 sayılı yazısı. 

b) Gümrük Müsteşarlığının, 10.12.2007 tarih ve B.02.1.GÜM.0.06.00.01.1/10-
28/034789 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Oktay VURAL'm, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/803 sayılı 
yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. \ X • t 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. I J ZJ^ç\^^ 
m *ı_ı rt>ı_ DeVkt Balom w> 
Ek: İlgi ( » y a z ı B ^ b U a n Y u ^ u . 
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T.C. 
BAŞBAKANLİK ^s, S" 

Gümrük Müsteşarlığı \ <&£> 

Sayı : B.02.1,GÜM.O.06.O0.Ol.1/10-27 

Konu : 7/803 Sayılı Soru önergesi 

03476: ; 07.tf.2uay 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: 03.12.2007 tarihli ve B .02.0.002-568 sayılı yazıları, 

i lgide kayıtlı yazı eki , İzmir Mil letvekil i Sayın Oktay V U R A L tarafından yöndli leti 7/K03 sııyılı 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara i l işkin cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Müste^arlığımızdakt gümrük mfldürti atamaları. Gümrük MDsteşarlıjı Atama ve üürovtk- Yükselme 
Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Bu eereevetla yapılan atamalarda, mev/ııai ^tı-ufti ^üvunlik 
soruşturması yapılmamakladır. 

Gümrük MUdUrti Emin İRMAK, 23.08.2001 larihiııtlcn beri İstanbul Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğü emrinde görevli bulunmaktadır. Adı jjcçcn personelin, bu tarihten itibaren herhangi bir 
şekilde IJabtır GUmrtlk ve Muhafaza Başmüdürlüğü emriiKİe görevlendirilmesi ve atanması w . konusu 
değildir. 

Öte yandan, adı geçenin sicîl dosyasında akrabalarıyla ilgili bilgi ve belge bulumnamaktadir. 

Bilgilerine arz ederim. 

,, • ".':'.^-..i6ıVE 
B A ^ ö ' " « ' v r«AûıMCiLI6i 
TARİH , i o . t ' ^ : ' 1 ^ 1 ' 
•*.*Y! ° l ' ^ î " 

8.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in. vekâleten görev yapan personelden asaleten atanan
lara ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mehmet Aydtn'm cevabı (7/807) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Mehmet AYDIN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim, 

M. -—p 
Kemal DEMİREL ) 
Bursa Milletvekili " ! ^ 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarında, 59. hükümet döneminde vekaleten görev 
yapmakta iken, 60. Hükümet döneminde asaleten göreve atanan İdari personel 
sayısı ve kadardı? Bu kişilerin bulunduktan görevler nelerdir? 
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TBMM B:36 11.12.2007 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : BM.MMlotZZS 
Konu : •• fO III /2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLİĞİNA 

İlgi :a) 26.11.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-/1485 sayılı yazı. 
b) 28.11,2007 tarih veB.02.1.KDT.0.71.00.00/1284-1517 sayılı yazı. 
c) 29.11.2007 tarih ve B.02.1.TBA.0.01.00.-903.99/3583 sayılı yazı. 
d) 28.11.2007 tarih ve B.02.1.BYE.0.71.-610-1993-6279 sayılı yazı. 
e) 03.12.2007 tarih ve B.02.1.TBT.0.70.73.O1/2345-6852 sayılı yazı. 
0 27.11.2007 tarih ve B.02.1.AA21/101-6441 sayılı yazı. 
g) 07.12.2007 tarih ve B.02.2.TRT.0.61,00.00/090.04/3868 sayılı yazı. 
h) 03.12.2007 tarih ve A.OU.RTÜ.02.01.00/18036 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı gereğince, Burea Milletvekili Kemal DEMtREL'in 7/807 esas nolu yazılı 
soru önergesiyle İlgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşları Atatürk KCltilr, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumunun ilgi (b), Türkiye Bilim Akademisinin ilgi (c), Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğünün jigj (<j) yazısı, Bakanlığım ilgili kuruluşları Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun ilgi (e), Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünün 
ilgi (0. Türkiye Radyo-Televİzyon Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgi (g) yazısı, Bakanlığım 
ilişkili kuruluşu Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun ilgi (h) yazıları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

rW.Dr.Mebıffet AYDIN 
Devlet Bakanı 

EK : İlgi (b), <c), (d), (e), (f), (g) ve (h) yazılar 

T.C 
BAŞBAKANLİK 

ATATÜRK KÜLTÜR, »İL VE TARİH 
YÜKSEK KURUMU 

Personel ve Eğitim Dairesi 

Sayı !B.02.t.KDT.0.71.QO.00jYl£i\ .—/ S~J > - ANKARA 
Konu ; Soru Önergesi Hk. 

2Z •-.- 2007 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDİN) 

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.11.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1485 sayılı yazısı 
ve eki Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in Bakanlığınıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesini ihtiva eden 27,11,2007 günlü belgegeçeriniz. 
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Başkanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarında, 59. Hükümet döneminde vekaleten görev 

yapmakta iken, 60. Hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel 

bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Sadık TURAL 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Başkam 

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 

Sayı :B.02.t.TBA.0.01.00-903.99n583 29/11/2007 
Konu: Atamalar hk. 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

İlgi: TBMM Başkanltgımn 26 Kasım 2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1485 sayılı yazı 
ve eki. 

İlgi yazı eki Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından TBMM 
Başkanlığına verilen ve Devlet Bakanımız Saym Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından 
cevaplandırılması istenilen yazı incelendi. 

Türkiye Bilimler Akademisi'nin 59. hükümet döneminde vekaleten görev yapmakta 
iken, 60. hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personeli bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Engin BERMEK 
Akademi Başkanı' 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Basın*Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1.BYE.0.71-610-1393-6193 

Konu: Soru Önergesi 

03/12/3007 

DEVLET BAKANLİĞİNA 
(Sn.Prot.Dr. Mehmet AYDİN) 

İlgi : Bakanlıklarının 27.11.2007 tarihli ve B.02.0.004/02120 sayılı yazılan ve eki soru 
Önergesi. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL tarafından Bakanlıklanna tevcih 
edilen, 7/807 esas sayılı yazılı soru Önergesine Makamlarınca verilecek cevapla 
yararlanılabilecek hususlar aşağıda sunulmuştur. 

• Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde 59. HUkUmet döneminde 
vekaleten görev yapmakta iken, 60. Hükümet döneminde asaleten göreve 
atanan idari personel bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

TÜBİTAK 

"Sayı : B.02.1.TBT. 0.70.73.01/ 23US"-6* y 2 -
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

Sal ifi* MELEK 
Genel Müdür V. 

O3../).?/2007 

£JHk\ ANADOLU AJANSI 
^ ^ • p ^ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1465 sayılı yazısı ve eki. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in yazılı soru önergesine 
Kurumumuzca verilen cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ek: Soru önergesinin cevapları 

i>& 
Prof. Dr. Nüket YETİŞ 

Başkan Vekili 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in yazılı soru önergesine verilen 
cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Kurumumuz 3046 sayılı Kanun ila 2451 sayılı Kanun kapsamında olmayıp, atamalar 
Bilim Kurulu / Başkan / Başkanın yetki verdiği kişi veya kurutlar tarafından 
gerçekleştirilme kled ir. 

ANADOLU AJANSI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

s*» • B.02.1.AA 21/101-6441 27/11/2007 

Soru Önergesi 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sn. Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 
Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından, bakanlığınıza tevcih edilen 

7/807 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili Kurumumuz görüşü ektedir. 

Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim, 

Tahsin AKTI 
Genel Müdür V. 

7/807 sayılı yazılı soru Önergesine ilişkin cevap; 

1- Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 59. hükümet döneminde 
vekaleten görev yapmakta iken. 60. hükümet döneminde asaleten göreve atanan 
personel bulunmamaktadır. 

Türkiye Radyo-Tefevbyon Kuruna 
Genel Mfidürlugu 
Hukuk MusavirUği 

SAYİ :B.Ü22.TtCCA>MM.t0jQy0Oif/3>'€&£ ?„/£î/2007 
KONU 17/807 sayılı Soru Önerge*' Cevajfı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

Dgi: 27/Iİ/2W7 tarttı ve B.01.0.0M/02I20 sayılı yattan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in vermiş olduğu 7/B07 sayılı Soru Önergesi ile 
ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 

TRT'de 59 Hükümet döneminde vekaleten görev yapmakta iken, 60. Hükümet döneminde 
asaleten atanan idari personel ve bu personelin bulunduktan görevleri gösterir liste ekte 
sunulmuştur. .-••' N 

Arz ederim. 

Ek: lüste 
V İbrtHim ŞAHİN ^ v 

^ - -GetaMttdür \ 
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TBMM B:36 11 .12. 2007 

T.C. 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU 

Personel Dairesi Başkanlığı '- =s kW, dtii 

Sayı :A.0î.l.RTÜ.0.02.01.0O/ ( J Ö İ S 0 3 S 

Konu: 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Mehmet AYDIN) 

tlgi: 27,11.2007 tarih ve 8,02.0.004/02120 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in ilgi yazınız ekinde gönderilen yazılı soru 
Önergesi incelenmiştir. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu personelinin atama yetkisi 3984 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında Kanunun 15 İnci maddesi İle Üst Kuruta 
verilmiştir. Bu nedenle, söz konusu önerge kapsamında Öst Kurulumuzda her hangi bir atama 
gerçekleşmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

. *J) 
\ / Dr. Zahid AKMAN/ 

^ - ^ Radyo ve Televizy, 
Üst Kurulu Bask 

9.- Kırklareli Milletvekili Tanset Banş'ın, TRT'deki "Sınırlar Arasında"programının sansür
lendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'm cevabı (7/808) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydn tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

1) Bamı Avar tarafından hazırlanıp TRT'de yayınlanan "Sınırlar Arasındü*ki 
programın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Ülkemize yaptığı ziyaret nedeni ile bu 
program dolay ısı ile İsrail heyetinin incineceği bahane edilerek, sansür uygulandığı ve 
yayından kaldırıldığı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 
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2) Daha önce de Sınırlar Arasındaki programın, 2005 yılında Suriye programının 
büyük bir bölümünün "İsrail'i üzer" gerekçesi ile sansürlendiği, 2006'da Filistin ile ilgili 
program ve "İsveç'in Nobel'i" adlı program, 2007 Eylül'de "Hangi Avrupa" adlı bölüm de 
"Avrupalı dostlarımızı" üzer gerekçesi ile sansür uygulanarak yayından kaldırıldığı iddiaları 
doğru mudur? 

3) TRT'de yayınlana programların, "Sınırlar Arasında"ki program gibi herhangi bir 
ülkeyi Üzüp üzmeyeceğine karar veren bir sansür kurulu israfından denetlenerek mi yayına 
sunuluyor? Bu güne kadar "Sınırlar Arasında'Tci program gibi başka bir ülkeyi üzebileceği 
düşünülerek yayından kaldırılan başka programlar var tnıdtr? 

4) Rahatsız olmasın diye sansürleyerek yayından kaldırdığımız ülkelerde, biz rahatsız 
olmayalım diye kendi Ülkelerindeki programları da sansürleyerek yayınlanmasını 
engelliyorlar mı? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : 8.02.0.004/02214 

Konu : 07/12/2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) 26.11.2007 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-148 S sayılı yazı. 
b) 07.12,2007 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04/3869 sayılı yazı. 

tlgi (a) yazı gereği Kırklareli Milletvekili Dr.Tansel BARIŞ'in Bakanlığıma tevcih ettiği 
7/808 esas nolu yazılı soru önergesi ile İlgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

PKtf.br.Mel£ne1 A f DİN 
Devlet Bakanı 

EK : İlgi (b) yazı 

Türkiye Radyo-Tclevizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02J.TRT.0.6I.0O.OO/ O'JO.ol^TJft'J ~2.J.{iftW7 
KONU; 7/808 t a y * Sor* Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLİĞİNA 
(Sayın Mehmet AYDIN) 

İlgi: 27/11/2007 tarih ve B.M.O.0O4/0ZI2O »yıh yazınız. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Tinsel BARIŞ'ın vermiş olduğu 7/808 sayılt Soru Önergesi ile 
ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur. 
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Sınırlar Arasında programının kaldırılması ya da sansür uygulanması söz konusu değildir. 
TRT'de bir sansür kurulu mevcut olmayıp, 2954 sayılı Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanunu'mın 
31.maddesiyle oluşturulan Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığı bulunmaktadır. Söz konusu 
Başkanlık, TRT Kurumunun yayınlayacağı programların son denetimini. Genel Müdür adına ve 
Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak yapar. Bu denetimin usul ve esasları Yönetmelikle 
düzenlenmiştir. Şimdiye kadar böyle bir uygulama yapılarak yayından kaldırılan haber programı 
bulunmamaktadır. Haber programlan 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 24. 
maddesi göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. 

Arz ederim. 

^ - J b r j f i m ŞAHİN 
GeneVftlflaSr 

tara, 
10.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in, vekâleten görev yapan personelden asaleten atanan-

- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'in, kadına yönelik şiddete, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakam Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/828, 851) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim, 

\£ 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarında, 59. hükümet döneminde vekaleten görev 

yapmakta iken, 60. Hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel 

sayıa ve kadardı? Bu kişilerin bulundukları görevler nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafmdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Opr. Dr. Canan J 
İzmir Milletvekili 

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2007 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 
Raporunda Türkiye'nin bîr yılda 105. sıradan 121. sıraya gerilediği açıklandı. 
128 ülkede yapılan bu çalışmada Türkiye listenin sonlarında yer aldı. 
Avrupa'dakİ en kötü ülkenin bile çok gerisinde kaldık. 

1. Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde niçin 1 yılda 16 sıra gerileyerek 105. 
sıradan 121. sıraya düşmüştür? 

2. Kadının sağlık ve eğitim hizmeti alabilmesi, İş yaşamına ve siyasete 
katılımı gibi parametrelerin değerlendirildiği bu çalışmada Türk kadınının 
bu denli gerilemesinin nedenleri sizce nedir? 

3. AKP iktidarının 6. yılında İken cinsiyet eşitsizliğinin bu kadar artmasına 
hükümetinizin ve sîzin kadın politikalarınızın neden olduğunu düşünüyor 
musunuz? 

4. öğretim üyeleri Yeşim Arat ve Ayşegül Alunay'uı TÜBİTAK desteğiyle 
yaptığı ve 18 ay süren "Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet" araştırmasının 
sonuçlarına göre Ülkemizde her üç kadından birinin eşinin fiziksel 
şiddetine maruz kaldığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar geçen yıl 
Bakanlığınıza bağlı Aİle Araştırma Kurumuna dayanarak verdiğiniz 
rakamlara hîç uymamaktadır. Niçin? Bir yılda kadına yönelik şiddette 
neden bu kadar yüksek bir artış olmuştur? Yaklaşık 12 milyon 
kadınımızın maruz kaldığı her dayaktan bir sorumluluk, bir acı duyuyor 
anosunuz? 

5. Bu ay içerisinde eşini çocuklarının Önünde defalarca bıçaklayarak öldüren 
bir erkek kendini savunurken "bana inat kot giydi, saati cilveli bir şekilde 
sordu" deyince müebbet hapis cezası önce 24 yıla indirildi, "pişmanım" 
deyince de bir 4 yıl daha indirim aldı. Ceza İnfaz Yasası da göz Önüne 
alınırsa zavallı kadın öldüğüyle kalmış olacak. Namus adına işlenen 
cinayetlerde kolayca ceza indirimi yapıldığı, bu son olayda "kot giydi, 
cilveli konuştu'' diye Öldürülmelerinde "haksız tahrik" unsurunun çok 
haksız bir biçimde ve sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Kadınların insan 
haklarından en önemlisi olan yaşam hakkım korumak için namus adına 
işlenen cinayetlerin de TCK'nın 82. maddesi kapsamına alınması için 
yasal bir düzenleme yapacak mısınız? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00./y£? 'j/.J.Oj2O07 
K O M İ :Yazttı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'mn 26.11.2007 tarih ve A.01.0GNS.0.10.00.02-1485 sayılı yazısı 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL ve 

İzmir Milletvekili Sayın Canan ARtTMAN'a ait yazılı soru öneıgeleri hakkındaki bilgileri içeren 

cevaplar ekte sunulmusrur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

•Jimet ÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/828 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1: 

Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarında, 59. hükümet döneminde vekaleten 
görev yapmakta iken, 60. Hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari 
personel sayısı ne kadardı? Bu kişilerin bulunduktan görevler nelerdir? 

CEVAP 1: 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genei Müdürtüğü ve özürlüler İdaresi Başkanlığında 59, hükümet 
döneminde vekaleten gdrev yapmakta iken, 60. hükümet döneminde asaleten göreve 
atanan idari personel bulunmamaktadır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde 59, 
hükümet döneminde vekaleten görev yapan ve 60 hükümet döneminde asaleten 
atanan idari personel sayısı 1 (bir) olup. ilgili kişi Başbakanlık Müşaviri kadrosunda 
İken asaleten SHÇEK Genel Müdürü olarak atanmıştır. 

Saygılarımla. 

Nimet ÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN OPR.DR.CANAN ARITMAN'İN 
7/851 ESAS NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2007 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporunda 
Türkiye'nin bir yılda 105. sıradan 121. sıraya gerilediği açıklandı. 128 ülkede yapılan 
bu çalışmada Türkiye listenin sonlannda yer aldı. Avrupa'deki en kötü Ülkenin bite 
çok gerisinde kaldık. 

SORULAR: 

1) Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde niçin 1 yılda 16 sıra gerileyerek 105. sıradan 
121. sıraya düşmüştür? 

2) Kadının sağlık ve eğitim hizmeti alabilmesi, iş yaşamına ve siyasete katılımı 
gibi parametrelerin değerlendirildiği bu çalışmada Türk kadınının bu denli 
gerilemesinin nedenleri sizce nedir? 

3) AKP iktidannın 6. yılında iken cinsiyet eşitsizliğinin bu kadar artmasına 
hükümetinizin ve sizin kadın politikalarınızın neden olduğunu düşünüyor 
musunuz? 

4) Öğretim üyeleri Yeşim Arat ve Ayşegül Amna/ın TÜBİTAK desteğiyle yaptığı 
ve 18 ay süren "Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet" araştırmasının sonuçlanna 
göre ülkemizde her üç kadından birinin eşinin fiziksel şiddetine maruz kaldığı 
belirlenmiştir. Bu sonuçlar geçen yıl Bakanlığınıza bağlı Aile Araştırma 
Kurumuna dayanarak verdiğiniz rakamlara hiç uymamaktadır. Niçin? Bir yılda 
kadına yönelik şiddete neden bu kadar yüksek bir artış olmuştur? Yaklaşık 12 
milyon kadınımızın maruz kaldığı her dayaktan bir sorumluluk, bir acı duyuyor 
musunuz? 

5) Bu ay içerisinde eşini çocuklarının önünde defalarca bıçaklayarak öldüren bir 
erkek kendini savunurken "bana inat kot giydi, saati cilveli bir şekilde sordu" 
deyince müebbet hapis cezası Önce 24 yıla indirildi, "pişmanım*' deyince de 
bir 4 yıl daha indirim aldı. Ceza İnfaz Yasası da göz önüne alınırsa zavallı 
kadın öldüğüyle kalmış olacak. Namus adına işlenen cinayetlerde kolayca 
ceza indirimi yapıldığı, bu son olayda "kot giydi, cilveli konuştu" diye 
öldürülmesinde "haksız tahrik" unsurunun çok haksız bir biçimde ve sıklıkla 
kullanıldığı görülmektedir. Kadınlann insan haklanndan en önemlisi olan 
yaşam hakkım korumak için namus adına işlenen cinayetlerin de TCK'nın 82. 
maddesi kapsamına alınması İçin yasal bir düzenleme yapacak mısınız? 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

58'inci, 59'uncu ve 6Q'ıncı Hükümet dönemlerinde, kadınlann sosyal, siyasi ve 
ekonomik hayata erkeklerle eşit ve tam katılım sağlayabilmelerine yönelik ileri adımlar 
atılmış ve basta Anayasa olmak üzere Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 1$ 
Kanunu gibi temel yasalarda pek çok düzenleme gerçekleştirilerek yasal açıdan kadın 
erkek eşitliği sağlanmıştır. Aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla 1998 yılında yürürlüğe 
giren Ailenin Korunmasına Oair Kanunun uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi 
amacıyla hazırlanan Değişiklik Taslağı yasaiaşarak Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Kanunda yapılan değişklik ile, kusurlu eş ibaresi "kusurlu eş veya diğer aile 
bireyleri" şeklinde değiştirilerek aynı çatı altında yaşayan hane bireyleri hakkında da tedbir 
kararına hükmedilmesi sağlanmıştır. Ayrıca şiddet uygulayan bireyin rehabilitasyonu 
amacıyla bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması tedbiri eklenmiştir. 
Yine Kanun ile, özellikle kadın ve çocukları koruma altına alma ve bu sebeple şiddete 
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maruz kalmış kişilere yargı işlemlerinde mali külfet getirmeme amacıyla başvuruların harca 
tabi olmayacağı ve bu Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen kararlann infazı İçin 
yapılan ıcrai istemlerin harca tabi olmayacağı hükümleri getirilmiştir. 

Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik çalışmaları Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünün koordinasyonunda ilgili Bakanlıklar ve sivil toptum kuruluşlarının 
katılımlartyla sürdürülmektedir. Kanunda yer alan tedbirter ve tanımlar ayrıntılı olarak 
düzenlenmekte, ayrıca yönetmelik kapsamında şiddet mağduru veya risk altındaki aile 
bireylerinin yaşam standartlarının korunmasına ve devamının sağlanmasına önem 
verilmektedir. 

Yasaların uygulamasını desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ana plan 
ve politikalara yerleştirilmesi amacıyla Hükümetimiz tarafından çeşitli proje ve programlar 
yürütülmektedir 

Öncelikli alanlardan biri olan kadın ve kız çocuklarının eğitim olanaklarına tam ve 
eşit ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla; Mitli Eğitim Bakanlığımız tarafından, "Temel 
Eğitime Destek Projesi*, "Eğitime %100 Destek Projesi", 'Anne Baba Çocuk Eğitimi 
Projesi* ve "Çocuk Dostu Okul Projesi" gibi projeler yürütülmekte, çeşitli tarafların işbirliği 
ile kampanyalar sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan Hükümetimizce, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde, kız 
öğrencilerin okula devamlarının sağlanması amacıyla kız pansiyonlu ilköğretim okulları 
açılması, okulu bulunmayan nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde "Taşımalı 
İlköğretim Uygulaması' yapılması, yoksulluk nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen 
veya okuldan almak zorunda kalan aileleri desteklemek amacıyla yürütülen Şartlı Nakit 
Transferi yardımları gibi uygulamalar sürdürülmektedir. Şartlı nakit transferi kapsamında ilk 
kez geçici bir özel önlem uygulanmış ve nakit yardımında kız çocukları için yapılan yardım, 
erkek çocuklarına göre daha yüksek tutulmuştur. 

Zorunlu eğitim kapsamında olan İlköğretim öğrencilerine, aile bütçelerine katkı 
sağlanması ve okullaşma oranlannın artınlmast hedefiyle ücretsiz ders kitabı dağıtımı 
kampanyası devam etmektedir. 

İlköğretim kurumlarının 6, 7, ve 8 inci sınıflan ile genel ve mesleki teknik orta 
öğretim kurumları için Bütçe Kanunu esas alınarak belirlenen kriterleri kapsayan ve Devlet 
Parasız Yatılılık ve BursMuk sınavını kazanan maddi açıdan yoksun öğrenciler Milli Eğitim 
Bakanlığınca gerçekleştirilen bursluluk hizmetlerinden yararlandınlmaktadırlar. 

Bu çalışmaların yanı sıra kadın-okuryazariık oranının yükseltilmesi amacıyla "hayat 
boyu eğitim" sloganıyla özellikle kadınların İstihdam edilebilir meslek edinmelerini 
sağlamaya ve iş yaşamının gereklerine uygun becerileri kazanmalarına yönelik yaygın 
eğitim programlan gözden geçirilmekte ve yeniden düzenlenmektedir 

Kadınların işgücüne katılımında ise, yasal açıdan herhangi bir ayrım olmamakla 
birlikte uygulamada karşılaşılan veya karşılaşılabilecek olumsuzlukları gidermek üzere, 
Başbakanlık tarafından "Personel Temininde Eşitlik ilkesine Uygun Hareket Edilmesi" 
konulu Genelge Ocak 2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece 
oluşabilecek ayrımcılığın önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 

Hükümetimiz, kadın yoksulluğu İle mücadele amacıyla da çalışmalar yapmaktadır. 
Bu kapsamda, il Özel İdareleri kaynaklarından 2007 yılında başlatılan mikro kredi 
uygulamalarının özellikte pozitif ayrımcılık içerecek şekilde kadınlara ve kadın başlı ailelere 
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yönelik olarak yaygınlaştırılması 2008 yılı çalışma planımızda yer almaktadır. 
Hükümetimizce, bir taraftan kadınların istihdam oranlarının artırılması konusunda 
mevzuata İlişkin düzenlemeler gerçekleştirilirken, aynı zamanda çeşitli projeler hayata 
geçirilmektedir. 

Bunun yanısıra, Avrupa Birliğine giriş sürecinde ülkemiz, Avrupa İstihdam Stratejisi 
ile uyumlu Ulusal İstihdam Stratejisinin hazırfıklanm sürdürmektedir. Avrupa istihdam 
Stratejisinde dört temel boyuttan ikisi Girişimcilik (Entrepreneurshrp) ve Eşit Fırsatlar 
(Equal Opportunities) konusudur. Bu iki temel öncelik bir arada değerlendirildiğinde; kadın 
ve erkeklere eşft kariyer fırsatları sunulması, iş piyasasına entegrasyonunun sağlanması 
ve kendi işini kuracak kişilerin desteklenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Bu doğrultuda hazırlanan "Ulusal İstihdam Stratejisr"nde; kadınların istihdama 
katılımlarının artırılması İçin tespit edilen öncelikler arasında 'kadın girişimciliğinin 
yaygınlaştırılması ve desteklenmesi; kadın girişimciler için yeni programlar geliştirilmesi ve 
rehberlik hizmetlerinin sağlanması* ile "zihniyet dönüşümünü gerçekleştirecek, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini yaşama geçirecek çabalann arttırılması" husustan önemle vurgulanmıştır. 

Kadınlarımızın karar alma mekanizmaları ve siyasete katılım oranlarının henüz 
istenilen düzeye ulaşamadığı kabul edilmekle birlikte, 2002 Genel Seçimleri sonuçlarına 
göre TBMM'de oransal olarak %4.4'e tekabül eden ve 24 olan kadın milletvekili sayısı, en 
son yapılan 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde 50'ye yükselmiş, oransal olarak %100 
artarak, %9,1'e ulaşmıştır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam olarak sağlanmasında diğer önemli bir konu da 
kadına yönelik şiddettir. Temmuz 2008 tarihinde yayınlanan ve kadın erkek eşitliğinin 
devlet politikası olarak kabulünün de bir göstergesi olan 2008/17 sayılı "Çocuk ve 
Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin önlenmesi için 
Alınacak Tedbirler" konulu Başbakanlık Genelgesi ile Hükümetimiz ciddi bir toplumsal 
sorun olan kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele konusunda önemli bir adım 
atmıştır. Anılan Genelge aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve 
yaygınlaştırılması, kadın İstihdamının artırılması ve kadın ve kız çocuklarının eğitim 
düzeylerinin yükseltilmesi konusunda tedbirleri de içermektedir. Genelge ile İlgili tüm 
taraflara görev ve sorumluluklar verilmiştir. Genelgenin uygulanması hassasiyetle 
İzlenmekte ve çeşitli destekleyici Genelge ve Yönetmeliklerle uygulanmasının 
hızlandırılmasına çalışılmaktadır. Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce 
takip edilen kurum ve kuruluşların gönderdikleri dönemsel faaliyet raporianndan, 
Genelgedeki tedbirlerin hayata geçirilmesi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla 
tüm tarafların topyekün bir mücadele ve kararlılıkla çalışmalarını yürüttükleri, bu konudaki 
farkındalık ve duyarlılığın oldukça arttığı görülmektedir. 

Yine konuya ilişkin bir başka önemli gelişme, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü arasında İmzalanan 
'Kadına Karşı Şiddetin ünlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi 
Projesi Protokolü" çerçevesinde Emniyet Teşkilatı personeline yönelik kadına karşı şiddet, 
aile İçi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, 4320 
sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve diğer ilgili kanunların uygulanması konulannda 
farkındalık ve duyarlılığı artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programları başlatılmış, 
gerçekleştirilen eğitimler sonucunda yaklaşık 270 eğiticinin eğitimi tamamlanmıştır. Bu 
eğiticiler tarafından fi Emniyet Müdürlükleri Polis Merkezlerinde ve Karakollarda çalışan 
40.400 personelin eğitimi sağlanacaktır. 
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, Şiddet mağduru kadınlarımız için yardım alabilecekleri hizmet alanlarının en 
önemlilerinden biri de sağlık hizmetleridir. Sağlık sektörü çalışanlarının da şiddet mağduru 
veya riski altındaki kadınlara sunmaları gereken hizmetler hususunda eğitilmelerini 
amaçlayan ve Bakanlığım ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanacak olan "Kadına Yönelik 
Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi 
Protokolü" nün hazırlıkları tamamlanmıştır. 

Aile içi şiddetle mücadele kapsamında 2007 yılında gerçekleştirilen önemli bir 
çalışma da, tüm tarafların katılımı ve işbirliği ile 'Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele 
Eylem Planfmn hazırlanmasıdır Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel 
yönetimlerin, üniversitelerin ve kadın alanında çalışmalar yürüten sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcilerinin de katkıları alınarak hazırlanan Ulusal Eylem Planı yürürlüğe 
girmiştir. Eylem Planında ilgili tüm taraflara çeşitli görev ve sorumluluklar verilmiştir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması Hükümetimizin öncelikli 
konularından biridir. Bu çerçevede Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
2005 yılı Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesini yürütmektedir. 

Proje, İlki "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi' ikinci ise 
"Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi* olmak üzere iki bileşenden 
oluşmaktadır. Her İki projeye ilişkin aktivitelereş zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. 

Söz konusu projelere İlişkin eğitim programları İle kadının insan haklarının 
korunması ve geliştirilmesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, 
meslek örgütleri, üniversiteler, politika uygulayıcılar ve üst düzey karar vericiler nezdinde 
duyarlılık ve farkındalık artırılmaya çalışılmaktadır. 

Birinci bileşen olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi" 
kapsamında, belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları ve üst düzey yöneticilere 
yönelik olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri düzenlenmiştir. Politika uzmanlarının 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendirilmesi ve bu konuda farkındalıklarının 
arttırılması amaayla 'Uzmanlara Yönelik Eğitimler" devam etmekte olup, 2008 yılında 
belirlenen beş ilde 500 politika uygulayıcısının katılacağı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi 
düzenlenecektir. Ayrıca bu bileşen kapsamında, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Geliştirilmesi Ulusal Eylem Planı'nı hazırlanması, kurumsal kapasitenin güçlendirmesi, 
iletişim stratejisinin oluşturulması. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu taslak modeli 
oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. 

İkinci bileşen olan "kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele' kapsamında, ilk kez 
ülke genelinde kadına yönelik şiddetin kaynağı ve türleri nelerdir sorusuna yanıt verecek 
bir alan araştırması yapılacaktır. Söz konusu araştırma sonuçları 2006 yılı sonunda resmi 
istatisklerde yer alacaktır. Bileşen kapsamında ayrıca, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu 
için bir taslak model oluşturulması, şiddet veri tabanı modeli oluşturulması, risk altındaki ve 
şiddete maruz kalan kadına yönelik sığınmaevleri hizmet sunum modeli geliştirilmesi, 
çeşitli bilinçlendirme ve hizmet-îci eğitim program modülleri geliştirilmesi ve bir ulusal 
iletişim stratejisi hazırlanarak uygulanması çalışmaları sürdürülmektedir. Böylece tüm 
paydaşların (kamu kurum ve kurutuşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları) 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile içi şiddetin yok edilmesine dair 
kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. f. 

Hükümetimiz, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli bir araç olan 
kamuoyu farktndalığının ve duyarlılığın artırılması ile kadının insan haklarının geliştirilmesi 

- 3 7 2 -



TBMM B:36 11.12 . 2007 

çeşitli kampanyalar yürütmekte ve eğitim programlarına ağırlık vermektedir. Gerek 2004 
yılından bu yana yürüttüğümüz Kadına Karşı Şiddete Son Kampanyası", gerekse Avrupa 
Komisyonunun başlattığı ve 2006-2008 yıllan arasında sürdürülecek olan "Aile İçi Şiddette 
Dahil Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırma Kampanyası" çerçevesinde değişik duyarlılık ve 
farkındalık yaratıcı aktiviteler gerçekleştirilmektedir. 

Kadına yönelik şiddet ve aile şiddetin önlenmesi amacıyla kamuoyunda 
farkındalığın ve duyarlılığın artırılması için yürütülen kampanyalar kapsamında, Genel 
Kurmay Başkanlığı İle vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşların konuya İlişkin 
eğitilmesi, Türkiye Giyim Sanayicileri Demeği ile erkek giyim ürünlerinin firma/marka-fiyat 
etiketlerinin yanında "Kadına Karşı Şiddete Son" ifadeli etiketlerle satışa sunulması, 
mağazalar ve alışveriş merkezlerinde yine kadına karşı şiddete son konulu vitrin posterleri 
kullanılması, tüm Valilikler ve Belediye Başkanlıkları ile 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete 
Son" haftasında bilgilendirici afişler, posterler, broşürler gönderilmesi ve hazırlanan spot 
filmlerin yerel televizyonlarında yayınlanması, yine hazırlanan spot filmlerin ulusal 
televizyon kanallarında yayınlanması gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

Eğitimler kapsamında İse, Diyanet İşleri Başkanlığı ve RTÛK personelinin eğitilmesi, 
radyo ve televizyon programları, seminerler ve toplantılar aracılığıyla kamuoyu 
bilgilendirme çalışmalarının sürdürülmesi çalışmaları devam etmektedir. 

5. soruda söz edilen olay Yargıya yansımıştır. Dolayısıyla bahsi geçen konu yargı 
bağımsızlığı çerçevesinde ele alınmakta ve tüm yönleriyle değerlendirilmektedir. 1 
Temmuz 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununun uygulanması 
sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlar değerlendirilecektir. 

Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce verilen 
cevaba göre; 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün Türkiye istatistik Kurumu ile 
işbirliği yaparak gerçekleştirdiği "2006 Aile Yapısı Araştırması" ülke genelini temsil eden 
bir omeklemle gerçekleştirilen, aile ve toplum hayatımız hakkında kapsamlı bilgiler içeren 
son yıllarda yapılan en önemli araştırmalardan birisidir. 

Araştırma ülke genelinde, 'İstatistik! Bölge Birimleri Sınıflandırması" (İBBS) Düzey 1 
esas alınarak oluşturulan omeklemle toplanmıştır. İstatistik! Bölge Birimleri Sınıflandırması 
Düzey 1'de 12 adet sınıf mevcut olup bunlar fstanbul Batı Marmara, Ige, Doğu Marmara, 
Batı Anadolu, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu 
Anadolu, Ortadoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinden oluşmaktadır. Bu 
çerçevede araştırmanın örneklemi, Türkiye kent/kır, İBBS Düzey 1 (12 coğrafi bölge) ve üç 
seçilmiş il (İstanbul, Ankara, izmir) bazında tahmin verebilecek şekilde tasalanmış olup, 
12 208 haneden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında 1S yaş Üzeri 24 647 kişiyle 
görüşülmüş ve 48 238 kişinin bilgisi alınmıştır Araştırmanın alan uygulaması TUİK 
tarafından gerçekleştirilmiş ve soruların hazırlanması aşamasından İtibaren iki Kurum 
ortaklaşa çalışmıştır. 

2006 Aile Yapısı Araştırmasında aile içi şiddet sorulan 

1. Araştırma doğrudan kadına yönelik şiddeti araştıran bir araştırma değildir. Aile 
yapısı ile İlgili konular araştınlmış ve aile içi İlişkilerle ve şiddetle İlgili olarak da eşle 
ve çocuklarla ilişkiler çerçevesinde çok şıktı iki ayn soruyla bilgi alınmıştır. 
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2. Aile Araştırma KurumıTnun Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçlan adlı araştırmasına 
göre Türkiye'de ese karşı fiziksel şiddet oranı % 34 fbkz. AAK, 1994) bulunmuştu. 
Ancak bu araştırmada şiddet sorusu "yaşadığınız gerginlik sonucunda kocanızın 
size vurduğu olur mu? Şeklinde geniş zamanlı ifade eden bir soru şeklindedir ve 
şiddet olayı hayatı boyunca bir iki kere gerçekleşse de evet cevabını içerebilecek 
şekildedir. 

3. 2006 Aile yapısı araştırmasında ise sorular sorulurken yıllar arasındaki farklılığın 
Ölçülmesine İmkan sağlayabilecek bir verinin toplanabilmesi amacıyla son bir yıl 
içerisindeki şiddet uygulama durumu sorulmuştur. 

'Eşinizle aranızda konuşarak çözemediğiniz bir anlaşmazlık okluğunda gşlniz ne 
tür bir tepki verir? (eşinizin son bir yıktaki tutumunu düşünerek yanıtlayınız) sorusuna 
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı şöyledir: 

Sessiz kalır 
Sesini yükseltir 
Küser 
Mekanı (evi) terk eder 
Zor kullanır (fiziksel şiddet) 

Genellikle 
22,0 
31,3 
7.3 
1,9 
0.9 

Bazen 
33.6 
34,9 
19,9 
3,8 
3,2 

Çok nadir 
13,0 
9,6 
9,4 
3,9 
3,6 

Hiçbir zaman 
31,3 
24,2 
63,4 
90,5 
92,2 

Buna göre; eşlerin % 3.6'sı çok nadir, % 3.2'sİ bazen, % 0,9'u genellikle fiziksel 
şiddete başvurmaktadır. Araştırmaya katılanların % 92.2'sinin eşi son bir yıl içinde fiziksel 
Şiddete başvurmamıştır. 

Saygılarımla. 

îimet ÇUBt 
Devlet Bakanı 

//.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, vekâleten görev yapan personelden asaleten atanan
lara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/861) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. M. Said YAZICIOĞLU tarafından 
yaslı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlannda, S9. hükümet döneminde vekaleten görev 
yapmakta iken, 60. Hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel 
sayısı ve kadardı? Bu kişilerin bulundukları görevler nelerdir? 
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T.C, 
DEVLET BAKANLIĞI 

11.12 . 2007 

Sayı :B.02.0.0Ö9/0&ı,&/S 

Konu : Soru önergesi 

tuiiaooı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

ilgi: a) 09.11.2007 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-7/613-1232/3248 sayılı yazı. 
b) 10.12.2007 tarih ve B.02.1 £>fB, 0.71.00.900/20 6 sayılı yazı. 
c) 30.11.2007 tarih ve B.02.1.TlK,0.71.00.00/3883-1492/10175 sayılı yazı, 

Bakanlığıma intikal eden Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMtREL tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/861 esas numaralı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığım 
bağlı kuruluşlan Diyanet işleri Başkanlığı ve Türk işbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığından alınan ilgi (b) ve (e) cevabi yazılar ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim, 

Prof. Dr. Mustafa Said YAZ1CIOĞLU 
E K L E R Devlet Bakanı 

1-İlgi (b) ve (c) yazı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İdleri Başkanlığı 

Sayı : B,02.1.DtB.0.71.00,900/ JLo£ 
Konu : Soru Önergesi» 

DEVLET BAKANLIĞINA 

/Û-- /JL. 2c?j-

İlgi : a) 27.11.2007 tarihli ve B.02.0.009/031/615 sayılı yazı 
b) 12.11.2007 tarihli ve 7/861 sayılı Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMlREL'e 

ait yazdı soru önergesi. 

Bursa. Milletvekili Sayın Kemal DEMlREL'e ait ilgi (a) yazı ekinde gönderileri ilgi (b) soru 
önergesine verilecek cevaba esas teşkil edecek bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

ProfTm. Mehmet Emin OZAFŞAR 
Diyanet İşleri Başikanı V. 
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T.B.M.M 
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE tLÎŞKÎN BİLGİ NOTU 

Önergeyi veren Milletvekili : Kemal DEMÎREL 
Bursa Milletvekili 

Önergenin konusu : 59. hükümet döneminde vekaleten görev yapanlardan 60. 
hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel. 

Önerge Esas No : 7/861 

SORU 

. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarında, 59. hükümet döneminde vekaleten görev 
yapmakta iken, 60. hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel sayısı 
ne kadardı? Bu kişilerin bulundukları görevler nelerdir? 

CEVAP 

Diyanet işleri Başkanlığında 59. Hükümet döneminde vekaleten görevr yajjrnakta iken, 
60. Hükümet döneminde asaleten göreve atanan idari personel bulunmamaktadır. 

T İ K A 

Sayı : B.02.1.TİK.0.7İ.00.00/J*İİ - l ^ l - (AC^lr^ 30 -1V m 
Konu : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Mustafa Said YAZICIOĞLU) 

İlgi ; DevletBakanlığt,nın27.11.20Û7tarihve B.02.0.009/031/615 sayılıyâjışu 

İlgi yazılan eki ile iletilen Bursa Milletvekili Saym Kemal DEMlREL' in TBMM 
Başkanlığına, Sayın Bakanımız tarafından cevaplandırılmak üzere verdiği 12.11.2007 tarih 
ve 643 sayılı yazılı soru Önergesi incelenmiş olup, Baskankğırruzda 59̂ ,111101 Hükümet 
döneminde vekaleten görev yapmakta iken 60 inci Hükümet döneminde asaleten göreve 
atanan personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerim arz ederim. 

| Musa KULAKLDCAYA 
Başkan V, 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 2 

36 NCI BİRLEŞİM 
11 ARALIK 2007 SALI 

SAAT: 11.00 

KISIMLAR 

7 

8 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z K L G Ü N D E M D E YER ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G L N F J G Ö R Ü Ş M E VC M E C L I S AKAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZEL; SORULAR 

K A N U N TASARI VC TEKLİELERJ İLE 
KOMISYONLARDAN GELEN D I Ğ E R IŞLER 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- 2008 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2006 Yılı Merkezî Yönetim Kesin 

Hesap Kanunu Tasarısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin "özel Gündemde Yer 
Alacak İşler" kısmının 1 inci ve 2 nci sıralarında yer alması; Bütçe görüşmelerine 4.12.2007 Salı 
günü saat U.OO'de başlanması ve bitimine kadar, resmî tatil günleri dahil, her gün saat 11.00'den 
13.00'e ve 14.00'ten günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalara devam olunması, ancak 
14.12.2007 Cuma günkü Birleşimin saat 10.00'da açılması ve görüşmelerin on bir günde tamam
lanması, 

2.- Başlangıçta Bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların 
(Hükümetin sunuş konuşması hariç) Ter saat (Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kul
lanılabilir.), kişisel konuşmaların ise 10'ar dakika ile sınırlandırılması, 

3.- Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmelerin on don turda tamamlanması, turların 
bitiminden sonra Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Taşanlarının maddelerinin oylanması, 

4.- İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince yapılacak görüşmelerde, her turda gruplar ve Hükümet 
adına yapılacak konuşmaların 35*er dakika (Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanıla
bilir.), kişisel konuşmaların 5'er dakika olması, kişisel konuşmalarda her turda içtüzüğün 61 inci 
maddesine göre biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin sadece 
bütçenin tümü üzerinde veya sonundaki görüşmelerde ya da bir turda söz kaydı yaptırması, 

5.- Bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz olarak yerinden sorulması ve her tur için soru-
cevap işleminin 15 dakika ite sınırlandırılması, 

6.- Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 1 'er saat süre ile söz verilmesi (Bu 
süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir.), İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre yapılacak 
kişisel konuşmaların 10'ar dakika olması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 27.11.2007 tarihli 25 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
7.- Genel Kurulun 11 Aralık 2007 Salı günkü birleşiminde 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu Taşansın in günlük turlarının tamamlanmasından sonra Kanun Tasarı ve Tekliflerinin 
Görüşülmesi ve 71 Sıra Sayılı Kamın Tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma 
süresinin uzatılmasının, Genel Kumlun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 9,12.2007 tarihli 34 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Plan ve Bütçe Komisyonu * {10/1,4,5,7,9,10,11,13,14,15,16,17) 

11.12.2007 Salı-Saat: 14.00 Esas Numaralı (Küresel Isınma ve Su 
Kaynaklan) Meclis Araştırması 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Komisyonu 
Sosyal İşler Komisyonu 11.12.2007 Salı - Saat: 11.15 
11.12.2007 Sah-Saat; 14.00 12.12.2007 Çarşamba - Saat: 11.15 

13.12. 2007 Perşembe-Saat: 11.15 
* İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

12.12.2007 Çarşamba - Saat: 9.30 

* İçişleri Komisyonu 
12.12,2007 Çarşamba - Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
36 NCI BİRLEŞİM 11 ASALİK 2007 SALI SAAT: 11.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

*±lı 
>(£K 

2 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. X - 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/426) (S. Sayısı: 57) (Dağıtma tarihi: 30.11.2007) 

2. X - 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezî Yönetim Bütçesi 
Kapsamındaki tdare ve Kunımlann 2006 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Aİt Genel Uygunluk 
Bildirimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi İle Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/267, 3/191) (S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 30.11.2007) 

3 - SEÇIM 

$ 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

*t* 
?p= 

5 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

0 
6 - GENEL GÖRÜŞME V E MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

7 _ SÖZLÜ SORULAR 

ste 

(X) Açtk oylamaya tâbi işleri gösterir. 



8 - KANUN TASARI V E TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1. X • Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 34) 
(Dağıtma tarihi: 16.10.2007) (") 

2. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/384) (S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

3. - Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/437) (S. Sayısı: 54) (Dağıtma tarihi: 16.11.2007) 

4. 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) 

5. 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) 

6. 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) 

7. 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) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

t i . 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14, 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) 

15, 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) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER IŞLER 
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 Tasansı 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. - Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/435) (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

23. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kamın Tasarısı ile Yedek Subaylar ve Yedek 
Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/430, 1/432) (S. Sayısı: 53) (Dağıtma tarihi: 8.11.2007) 

24. X - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Tütün Mamullerinin Zararlarının 
Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/9) (S. Sayısı: 55) (Dağıtma tarihi: 19.11.2007) 

25. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı; 59) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

27. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

28. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 62) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

29. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

- 5 - 36 NCI BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/294) (S. Sayısı: 68) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna DaİT Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S, Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 

34. - Temei Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 56) (Dağıtma tarihi: 
5.12.2007) 

35. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın; Sağlık 
Hizmetleri Teme! Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/65) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 6.12.2007) 

36. X * Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

37. X - Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya 
Su Forumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

38. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 
(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
( ) içtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

Qgkfen.fv\gl 
Saat: 11.00- 13.00 14.00 - Program bitimine kadar 

Xn.TUR 
155. - ADALET BAKANLIĞI 
156. - DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 
157. - CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE 

TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU 

(Bütçe-Ke sinh esap) 
(Bütçe-Kesinhesap) 

(Özel Bütçe) 
(Bütçe-Kes inhesap) 

158. - TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI (Özel Bütçe) 
(Bütçe-Kesinhesap) 
(Bütçe-Kesinhesap) 
(Bütçe-Kesi nhesap) 
(Bütçe-Kesinhesap) 

YARGITAY BAŞKANLIĞI 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TELEKOMÜNİKASYON KURUMU 
(Düz. ve Den, Kur. But.) 

163. - DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 
164. - SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

159 
160, 
161. 
162. 

(Bütçe-Kesinhesap) 
(Bütçe-Kesinhesap) 
(Özel Bütçe) (Bütçe) 

(AK PARTl, Ü.T.P., C.H.P., M.H.P.) 

XIII. TUR 
165. - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
166. - SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 

167. - ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI 

168. - ENERJl PİYASASI DÜZENLEME 
KURUMU 
(Düz. ve Den. Kur. Büt.) 

169. - ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

170. - ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

171. -TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 

172. - MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

173.- PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(Bütçe- Kesinhesap) 
(Özel Bütçe) 
(Bütçe-Kesinhesap) 

(Bütçe-Kesinhesap) 

(Bütçe-Kesi nhesap) 
(Özel Bütçe) 
(Bütçe-Kesi nhesap) 

(özel Bütçe) 
(Bütçe-Kesinhesap) 
(özel Bütçe) 
(Bütçe-Kesi nhesap) 

(Özel Bütçe) 
(Bütçe-Kes inhesap) 
(Bütçe-Kesinhesap) 

(D.T.P., C.H.R, M.H.R, AK PARTİ) 
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Donem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 71) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında 
Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/384) 

Not: Tasarı; Başkanlıkça tali olarak Plan ve Bütçe, esas olarak da Dışişleri Komisyonuna havale 
edilmiştir, 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 2/10/2007 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.Ö2.0.KKG/196-279/3766 
Konu: Yenileme 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi 

uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
--j- Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

LİSTE 
Esas No, Hükümsüz Savılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/736 Devletlerin Ayda ve Gök Cisimlerindekİ Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşmaya Katıl

mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1062 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı 

1/1086 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ken
di Toprakları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Taşımacılığı Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1100 Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma 
Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

1/1106 Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı 

1/1108 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Ara
sında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1130 Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Sanayi ve Tica

ret Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/1134 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı İle Kore Cumhuriyeti Enformasyon ve Ha
berleşme Bakanlığı Arasında Enformasyon ve Haberleşme Teknolojileri (EHT) İşbirli
ği tçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1149 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Filistin Ulusal Yönetimi Tarım 
Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1150 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Tarım ve Ba
lıkçılık Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı 

1/1156 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gümrük Mevzuatının 
Doğru Bir Şekilde Uygulanması ve Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Bu 
Suçlarla Mücadele Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1190 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür 
Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı Donemi Eser
lerinin Onarımı ve Rekonstrük siy onuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1193 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiktik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1243 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür 
Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1247 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1255 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan 
Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1258 Asya-Pasİfik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1263 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İşbir
liği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1270 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1271 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konu
larda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Kanun Tasarısı 

1/1273 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasansı 
1/1283 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yatı-

nmlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1288 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve Tek
nolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 71) 
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EsasNo. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1292 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Yunanistan Cumhuriyet Hükümeti Arasında İpsala Kipi 

Sınır Geçiş Bölgesinde tki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü İnşa 
Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1 /1294 Güney Doğu Avrapada Yüksek Performanslı Bir Demiryolu Ağının Kurulması Konusun
da Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasan sı 

1/1298 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Çevre Alanında İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1303 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Kara
yoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1308 Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformlann Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin 
Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1309 Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye 
Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1310 Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin EFTA Devletleri ite Türkiye Arasında Anlaşmanın 
Devlet Yardımlarına İlişkin 18 ve 23. Maddelerinin ve II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi ve 
X ve XI Sayılı Eklerinin İptaline İlişkin 1/2005 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1320 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Tasansı 

1/1321 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Kalkınma Bankası Arasında Türkiye ile Afrİ-
kadaki İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkeler Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Des
teklenmesi İçin İşbirliği Hakkında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1322 Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

1/1324 Türkiye Cumhuriyeti île Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1325 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına Dair 
Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1326 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye Ka
tılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1332 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatınmlann 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1333 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Denizcilik Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1335 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı Ara
sında Sağlık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı 

1/1336 Türkiye ile Mısır Arasında Doğal Gaz Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı: 
1/1339 Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Parkı Projesi Kanunu Tasansı 
1/1341 Güneydoğu Avrupa (GDA) Kültür Bakanları Konseyi Şartnamesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1345 Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 
1/1346 Bİyotıp Araştırmalarına ilişkin İnsan Haklan ve Biyotıp Sözleşmesine Ek Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
1/1347 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma 

Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1 /l 348 Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile Beşinci Dünya Su Fo
rumu Anlaşma Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1351 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü 
(GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1352 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan tslam Cumhuriyeti Hü
kümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1353 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1355 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine 
İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1356 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Eğitim, 
Bilim, Kültür ve Spor Alanlannda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1358 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sinematografik 
Ortak Yapım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1359 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator Cumhuriyeti 
Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşmasının Onay-
kumasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1361 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Kültür ve Sinema
cılık Federal Ajansı Arasında 2007 Yılında Türkiye Cumhuriyetinde Düzenlenecek Rusya 
Federasyonu Kültür Yılına Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Niyet Muhtırası (Rusya'nın 
Türkiye'de Kültür Yılının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı) 

1/1363 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

I /1364 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hüküme
ti Arasında Tanm Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1367 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbir
liği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/1370 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik 
ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasansmın Adı: 
32747 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanın

da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
32748 Asya'da işbirliği ve Güven Arttıncı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsünün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
32805 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tanm, Balıkçılık ve Or

mancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Ko
nulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32806 Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32807 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Genel İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32830 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumlan Adına Hare
ket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UMMIK) Arasında Ya-
tınmların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32831 Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslar Arası Sözleşme ile Protokole Katılmamı
zın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasan sı 

32832 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belanıs Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasan sı 

32833 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Gelişti
rilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32834 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ite Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı 

32851 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele 
Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasamı 

32852 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanın
da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

32853 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

32854 Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

32866 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Kültür ve Sanatlan Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) 
Arasında Türksoya İlave Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

32867 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasansı 

32868 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında 
Hükümetlerarast Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci 
Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar ' ' -1 
Genel Müdürlüğü 9/3/2007 

Sayı:B.O2.O.KKG.Q.I0/I01/-1375/W45 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22/2/2007 ta

rihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest 
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçe
si ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GEREKÇE 
Türkiye, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğî'nin işleyişine ilişkin kuralları belirleyen 1/95 sayılı 

Ortaklık Konseyi Kararının bir gereği olarak, dış ticaret politikasını Avrupa Birliğinin Ortak Ticaret 
Politikası ile uyumlaşttrmaktadır. Diğer taraftan, hem Türkiye için siyasi, kültürel ve ekonomik açı
lardan taşıdığı önem, hem de Avrupa Birliğinin batı Balkan ülkelerine yönelik İstikrar ve Ortaklık Sü
reci politikasına uyum kapsamında ülkemiz, Balkan ülkeleri ile ekonomik bütünleşme sürecini hız
la sürdürmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında 22 Aralık 2006 tarihinde Tirana' da 
imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, taraflar arasında, Dünya Ticaret Örgütü ile Gümrük Tarifele
ri ve Ticaret Genel Anlaşması prensipleri doğrultusunda, aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı te
sis edilmesini öngören tercihli bir anlaşmadır. 

Anlaşma, sanayi ürünlerindeki gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş etkili vergi ve önlem
lerin kaldırılması, ticarette teknik engeller, tan m ürünlerindeki taviz değişimi, hayvan ve bitki sağlı
ğı önlemleri, genel hükümler kapsamında; iç vergilendirme, yapısal uyum, damping, acil durumlar, 
devlet tekelleri, korunma önlemleri, ödemeler, menşe kuralları, devlet yardımları, fikri, sınai ve tica
ri mülkiyet haklan, kamu ihaleleri ve kurumsal hükümler hususlarında düzenlemeler içermektedir. 

Anlaşmanın başlıca hedefleri; esas itibariyle taraflar arasında ekonomik işbirliğinin artın!ması 
ve güçlendirilmesi, iki ülke halklarının yaşam standartlarının yükseltilmesi, mal ticaretindeki güçlük
lerin ve kısıtlamaların kaldırılması, karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla taraflar arasında iktisa
di ilişkilerin ve karşılıklı yatırımların ahenkli şekilde gelişmesinin teşvik edilmesi, uygun rekabet 
koşullarının yaratılması, tarafların üçüncü ülke piyasalarında ticaret ve işbirliğinin geliştirilmesi ve 
sanayi ürünleri ile seçilmiş bir kısım tarım ürününde pazara giriş kolaylıklarının sağlanmasıdır. 

Anlaşma, karşılıklılık esasına dayanan asimetrik bir modele sahiptir. Bu çerçevede, sanayi mal
larında, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte; Arnavutluk menşeli sanayi mallarının Türkiye'ye itha
latında uygulanan gümrük vergileri sıfırlanacak; buna mukabil, Arnavtıtluka ithal edilen ülkemiz 
menşeli sanayi ürünlerinin % 80'den fazlasının gümrük vergileri kaldınlacaktır. Bakiye sanayi ürün
lerinde ülkemize karşı uygulanan gümrük vergileri ise Anlaşmanın yürürlük tarihinden başlamak 
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üzere, yıllık % 20'lik eşit indirimlerle, beşinci yılın başında tamamen sıfırlanacaktır. Anlaşmada ay
rıca, sanayi mallarına Avrupa Birliğine tanınan tavizlerde gelecekte yapılabilecek daha avantajlı bir 
değişikliğin, Arnavutluk tarafından aynen Türkiye'ye de yansıtılması Öngörülmekledir. Anlaşmada, 
Arnavutluk tarafının Türk mallarına uygulayacağı ve Anlaşmanın II sayılı Ekinde yer alan İndirim 
takvimi de düzenlenmekledir. 

Türkiye ile Arnavutluk arasında tarım ürünleri ticaretine ilişkin olarak ise; Türkiye ve Arna
vutluk, sektörel hassasiyetler dikkate alınarak ticari potansiyeli olan seçilmiş tarım ürünlerinde bir
birlerine sınırsız mahiyette veya tarife kontenjanları dahilinde, sıfır gümrük vergileri ile tavizler ta
nımıştır. Ülkemizin bu kapsamda, Arnavutluk'tan taviz aldığı ürünler arasında ihracatımız bakımın
dan Önem arz eden işlenmiş tanm ürünleri içerisinde; çikolata, şekerleme ve ekmekçilik mamulleri, 
kuru meyveler içerisinde; findik, antep fıstığı, üzüm ve incir, narenciye, bakliyat ve diğer taze seb
ze ve meyveler yer almaktadır. Ülkemizin Arnavutluk'a taviz tanıdığı başlıca ürünler arasında bazı 
taze ve işlenmiş sebze ve meyveler ile ülkemizin anılan ülkeden taviz aldığı işlenmiş tarım ürünleri 
sıralanmaktadır. Söz konusu düzenleme, Anlaşmanın I sayılı Protokolü'nü oluşturmaktadır. 

Tercihli ticarette tatbik edilecek menşe kuralları, Anlaşmanın II sayılı Protokolü ile düzenlen
mektedir. Taraflar arasında tercihli ticarette, Avrupa Birliğinin Arnavutluk İle tesis ettiği Ortaklık 
Anlaşmasında tatbik etmeyi öngördüğü menşe kuralları ile aynı menşe kuralları tatbik edilecektir. 

Anlaşma, tarafların diğer üçüncü ülkeler ile tercihli ilişki kurmasına engel teşkil etmemekte 
olup, süresiz olarak imzalanmıştır. 

2005 yılında Arnavutluk ile olan ticaretimiz 2004 yılına göre % 17 artışla 207 milyon dolar, söz 
konusu ülkeye olan ihracatımız 191 milyon dolar, aynı ülkeden olan İthalatımız İse 16 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. 2005 yılı on aylık ticaret rakamlarına göre ise, anılan ülke ile olan ticaret ha-
cimtmiz, 2004 yılının aynı dönemi itibariyle % 17 oranında azalarak 172 milyon dolar olarak gerçek
leşmiş olup, bu rakamın en kısa sürede artırılması ve ikili ticaretimizin çeşitlendirilmesi hedeflen
mektedir. 

Tasan, bu amaç ve gerekçeler çerçevesinde hazırlanmıştır. 
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Dış işleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No.: 1/384 27/11/2007 
Karar No,; 44 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 22 nci dönemde 1/1324 esas numarası ile Komisyonumuza havale edilen "Türkiye 

Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı", dönemin sona ermesi nedeniyle hükümsüz sayılmıştır. Ta
sarı, 2/10/2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca yenilenerek, 16/11/2007 tarihinde tali komisyon ola
rak Plan ve Bütçe Komisyonuna esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. Tasa
rı Komisyonumuzun 15/11/2007 tarihli 6 ncı toplantısında Dışişleri Bakanlığı ile Dış Ticaret Müs
teşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde Anlaşma ile; 
-Arnavutluk menşeli malların Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin kaldın I-

ması, 

-Türkiye menşeli malların Arnavutluk'a ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin, Anlaşmanın 
II sayılı Ek'inde sayılanlar hariç olarak kaldırılması; Ek? de sayılanlarda ise belli bir takvim dahilin
de indirilmesi, 

•Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile taraflar arasındaki ticarette ithalat vergilerine eş etkili güm
rük vergilerinin kaldırılması, 

-İhracat ve ithalat üzerindeki miktar kısıtlamaları ve eş etkili önlemler, 
•Menşe kural lan ve gümrük idareleri arasında işbirliği, 

- Teşebbüslere ilişkin rekabet kuralları, 

- Taraflar arasında "Ortak Komite" kurulması ve görevleri, 
-Anlaşmanın süresi ve yürürlüğe giriş tarihi, 
konularında düzenlemelerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

-Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında gümrük birliğinin tesisine ilişkin 1/95 sayılı Ortaklık Kon
seyi kararı çerçevesinde, Avrupa Birliğinin 3. ülkelerle yapmış olduğu tercihli ticaret anlaşmalarının, 
aşamalı bir biçimde Ülkemiz tarafından da üstlenilmesi gerektiği, 

-Ülkemizin bu doğrultuda Avrupa Birliği üyesi olmayan 3. ülkeler ve ülke grupları ile serbest 
ticaret anlaşmaları imzaladığı, 

-Bu çerçevede Arnavutluk ile yürütülen müzakereler neticesinde 22 Aralık 2006 tarihinde Tira-
na'da sozkonusu Anlaşmanın imzalandığı, 

-Anlaşma İle taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, mal ticaretinde yaşanan güç
lük ve engellerin kaldırılması, karşılıklı yatırımların artırılması ve uygun rekabet koşullarının oluş
turulmasının amaçlandığı, 

ifade edilmiştir. 
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Tasannın tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da be
nimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasannın 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Komisyon üyelerinden İstanbul Milletvekili Canan Kalsın ve Bolu Milletvekili Metin Yılmaz'ın 
Komisyon raporu üzerine özel sözcü olarak atanması Komisyon tarafından kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
H. Murat Mercan 

Eskişehir 
tu Raporun Özel Sözcüsü 

Metin Yılmaz 
Bolu 
Üye 

Ahmet Deniz Bölükbaşı 
Ankara 

Üye 
Sebakat Tuncel 

İstanbul 
Üye 

Başkanvekili 
Mehmet Ceylan 

Karabük 
Bu Raporun Özel Sözcüsü 

Sözcü 
Suat Kmsklıoğlu 

Çankırı 
Kâtip 

Canan Kalsın Abdulkadîr Emin Önen 
İstanbul 

Üye 
Şükrü Mustafa Elekdağ 

istanbul 
Üye 

Canan Arıtman 
İzmir 

Üye 
Gönül Bekin Şahkulubey Necip Taylan 

Mardir ı Tekirdağ 

Şanlıurfa 
Üye 

İlhan Kesici 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Çerçi 

Manisa 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARNAVUT
LUK CUMHURİYETİ ARASINDA SER
BEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 22 Aralık 2006 tarihinde Tİra-
na'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Arna
vutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşması"nın onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARNAVUT
LUK CUMHURİYETİ ARASINDA SER
BEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- Tasarının 1 İnci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Aıalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı V. 
R. Akdağ 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A, Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyîşlerî Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı V. 
M. H. Güler 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
Af. A. Şahin 

Devlet Bakanı V. 
M. A. Şahin 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı V. 
B. Ataİay 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

İLE 

ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ 

ARASINDA 

SERBEST TİCARET ANLAŞMASİ 
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Türkiyc Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında 
Serbest Ticaret Anlaşması 

DİBACE 

İki ülke arasındaki İktisâdi işbirliğinin gelişimine katkıda bulunmak ve karşılıklı 
ticari mtiha del elerin kapsamım artırmak amacıyla, dostane ilişkileri, özellikle 
iktisadi işbirliği ve ticaret alanlarında geliştirmek ve güçlendirmek arzusuyla, 

Türkiye Cumhuriyeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti (bundan böyle "Taraflar" 
olarak veya uygun olduğu yerlerde "Türkiye" ve "Arnavutluk" diye 
adlandırılacaktır). 

Avrupa'd ak i İktisadi bütünleşme sürecine etkin olarak katılmak hususundaki 
niyetlerini teyid ederek, bu süreci güçlendirmenin yollarını ve araçlarını 
araştırmak hususunda işbirliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek; 

"Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Ortaklık Kuran 
Anlaşma"yı ve "Avrupa Toplulukları ve Üye Devletleri İle Arnavutluk 
Cumhuriyeti Arasında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması"nı dikkate alarak; 

İşbu Anlaşmaya Taraf olanların kendi aralarında ve başlıca ticari ortaklan İic 
geliştirdikleri işbirliğinden edindikleri tecrübeyi göz Ününde tutarak; 

Ticaretlerinin ahenkli bîr şekilde gelişmesini teşvik etmek ve işbu Anlaşma ile 
kapsanmayan alanlar da dahil olmak üzere, ortak menfaat alanlarında karşılıklı 
işbirliğini artırmak ve çeşitlendirmek, böylece eşitliğe, ayrımcılık yapmamaya, 
haklar ve ödevler arasında dengeye dayalı bir çerçeve ve destekleyici bir çevre 
yaratmak amacıyla faaliyetler üstlenmek hususunda hazır olduklarını beyan 
ederek; 

Tara 1ların çok taraflı ticaret sisteminin sürekli güçlendirilmesi hususundaki 
karşılıklı menfaatlerine atılla bulunarak ve 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması (bundan böyle "GATT 1994" olarak adlandırılacaktır) ile 
Dünya Ticaret Örgütü'nün (bundan böyle "DTÖ" olarak adlandırılacaktır) 
hüküm ve araçlarının dış ticaret politikalarına temel teşkil ettiğini dikkate alarak; 

Bu maksatla, özellikle serbest ticaret alanlarının kurulmasına dair hükümler 
olmak üzere, işbu araçların hükümlerine uygun olarak, Taraflar arasındaki 
ticarette engellerin tedricen ortadan kaldırılmasını hedefleyen hükümleri ortaya 
koymak hususunda kararlı olarak; 

Bu amaçlanıl takibi için aşağıdaki Anlaşmayı (bundan böyle "işbu Anlaşma*' 
olarak adlandınlacakttr) akdetmeye karar vcmıişlcrdir: 
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MADDEİ 
Amaçlar 

1. Taraflar, Türkiye'nin AB ile Gümrük Bidiği'ııdcn kaynaklanan 
yükümlülüklerini ve Arnavutluk ile AI3 Arasında İstikrar ve Ortaklık 
Anlaşması'nı dikkate alarak, işbu Anlaşmanın hükümlerine dayanarak ve 
GATT 1994'ün XXlV'üncü Maddesi ile DTÖ'yü kuran Anlaşmanın eki inal 
ticaretine ilişkin diğer çok taraflı anlaşmalara uygun olarak, İşbu Anlaşmanın 
yürürlüğe girişinden İtibaren azami beş yıl sürecek geçiş dönemi İçerisinde, 
aralarındaki ticaretin önemli bir kısmını kapsayacak şekilde, kendi aralarında 
tedricen bir serbest ticaret alanı tesis edeceklerdir. 

2. İşbu Anlaşmanın amaçları şunlardır: 

a) Taraflar arasındaki iktisadi işbirliğini artırmak ve geliştirmek ve iki ülke 
halklarının yaşam standartlarını yükseltmek; 

b) mal ticaretindeki güçlükleri ve kısıtlamaları tedricen ortadan kaldırmak; 

c) karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla, Taraflar arasındaki iktisadi 
ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek; 

d) Tanıtlar arasındaki ticarette adıl rekabet koşullarını sağlamak; 

c) ticaretteki engellerin kaldırılması sureliyle, dünya ticaretinin ahenkli 
şekilde gelişmesine ve genişlemesine'katkıda bulunmak; 

t) lıer iki ülkedeki ortak yatırımların geliştirilmesi başta olmak üzere, 
yatırımların daha fazla desteklenmesi için koşullar yaratmak; 

g) Tarafların üçüncü ülke pazarlarındaki ticaretini ve aralarındaki işbirliğini 
teşvik etmek. 

MADDK 2 
Temci Vergiler 

1. (şbıt Anlaşmanın kapsadığı Taraflar arasındaki ticarette, Taraflar, ithal edilen 
inalların sınıllandırılmasında kendi Gümrük Tarifelerini uygulayacaklardır. 

2, Her bîr ürün için, işbu Anlaşma ile tesis edilen müteselsil indirimlerin 
uygulanacağı temci vergi, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği lurihte 
Tarafların yürürlükteki \-.n Çok Kayrılan Ülke (MFN) vergilendir. 
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3. İşbu Anlaşmanın ytirürlüğc girmesinden sonra, özellikte DTÖ'deki tarife 
müzakerelerinden kaynaklanan indirimler olmak üzere, herkes için geçerli 
tarife indirimi yapılması halinde, Köz konusu indirilmiş vergiler, indirimlerin 
yapıldığı tarihten itibaren ikinci Fıkrada belirtilen temel vergilerin yerini 
alacaktır. 

4. İşbu Anlaşma i!e tesis edilen Arnavutluk taralından uygulanacak hesaplanmış 
indirilmiş vergiler, genel aritmetik kuralları kullanılarak, tam sayıya 
yuvarlanacak tır. Bu sebeple, ondalık sayıdan sonraki kısmı 50 (dahil)'den 
küçük olan rakamlar kendine en yakın küçük tam sayıya, ondalık sayıdan 
sonraki kısmı 50'den büyük olan rakamlar kendine en yakın büyük tam 
sayıyayuvarlanacaktır. 

5. Taraflar, kendi temci vergilerini birbirlerine bildireceklerdir, 

BÖLÜM 1 
SANAYİ ÜRÜNLERİ 

MADDE 3 
Kapsam 

Bu Bölümün hükümleri, işbu Anlaşmanın I sayılı Jik'indc sayılan ürünler hariç 
tutulmak üzere, Armonize Mal Tanımlaması ve Kodİama Sistemi'nin 25 İla 
97'nci fasılları arasında yer alan Taraf ülkeler menşeli Ürünlere uygulanacaktır. 

MADDE 4 
İthalat Cilmrîik Vergileri ve Eş Etkili Vergiler 

1. tşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki 
ticarette, hiçbir yeni İthalat gümrük vergisi veya eş etkili vergi 
konulmayacaktır. 

2. Arnavutluk menşeli malların Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük 
vergileri işb» Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır, 

3. Türkiye menşeli malların Amavıılluk'a ithalatında uygulanan gümrük 
vergileri, işbu Anlaşmanın II sayılı tik'mde sayılanlar hariç olmak üzere, işbu 
Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

4. İşbu Anlaşmanın II. sayılı Hk'inde sayılan Türkiye menşeli malların 
Arnavutluk'a ithalatında uygulanan gümrük vergileri bu Ek'tc yer alan 
takvime uygun olarak tedricen indirilecektir. 
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5. Arnavutluk, II sayılı Ek'te sayılan Türkiye menşeli ürünlere, Avrupa Birliği 
menşeli benzer - ürünlere tanıdığından daha az avantajlı muamele 
tanımayacaktır. II sayılı Ek'te yer alan ürünlerde Avrupa Birliği'rıe tanınan. 
muamelede herhangi bir avantajlı değişiklik olması durumunda, Arnavutluk 
söz konusu değişiklikleri bu Ek'te sayılan Türkiye menşeli ürünlere 
gecikmeksizin yansıtacak ve bu hususta Türkiye'ye bir an önce bildirimde 
bulunacaktır. 

. 6. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Türkiye ve Arnavutluk, 
aralarındaki ticarette ithalat gümrük vergilerine eş etkili vergileri 
kaldırılacaklardır. 

MADDE 5 
Malî Nitelikteki Gümrük Vergileri 

İthalat gümrük vergilerinin kaldırılmasıyla ilgili hükümler mali nitelikteki 
gümrük vergilerine de uygulanacaktır. 

MADDE6 
İhracat Gümrük Vergilen ve Eş Etkili Vergiler 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki 
ticarette, hiçbir yeni ihracat gümrük vergisi veya eş etkili vergi 
konulmayacaktır. 

2. Taraflar arasındaki bütün ihracat gümrük vergileri ve eş etkili vergiler işbu 
Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

MADDE 7 
İhracat ve İthalat Üzerindeki Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Önlemler 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten İtibaren, hiçbir yeni ihracat ve 
ithalat miktar kısıtlaması veya eş etkili önlem konulmayacaktır. 

2. Tanıllardaki bütün ihracat ve ithalat miktar kısıtlamaları ve eş ctkîlİ önlemler 
işhu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

MADDE 8 
Ticarette Teknik Engeller 

1. Tarafların standartlara veya teknik mevzuata ve ilgili önlemlere ilişkin haklan 
ve yükümlülükleri, 1JTÖ Ttuırelte Teknik Engeller Anlaşması çerçevesinde 
yürütülecektir, 
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2. Taraflar, ticarette teknik engellerin kaldırılması amacına yönelik olarak, 
standardizasyon, metroloji, uygunluk değerlendirmesi ve akreditasyon 
alanında işbirliği ve bilgi teatisinde bulunacaklardır. 

3. Her bîr Taraf, diğer Tarafın talebi üzerine, standartlara, teknik kurallara veya 
benzer önlemlere ilişkin belirli münferit vakalar hakkında bilgi sunacaktır. 

BÖLÜM II 
TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ 

MADDE 9 
Kapsam 

1. Bu Bölümün hükümleri, her bir Tarafın ülkesi menşeli temel tarım, işlenmiş 
tarım ve balıkçılık ürünlerine uygulanacaktır, 

2. İşbu Anlaşmanın amaçlarına göre, ''temel tanın, işlenmiş tarım ve balıkçılık 
ürünleri" (bundan boylc "tarım ürünleri" olarak adlandırılacaktır) terimi, 
Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama Sislcmİ'nİn 01 ila 24'üncü fasılları 
arasında yer alan ürünler ile işbu Anlaşmanın I sayılı Ek'inde sayılan ürünler 
anlamına gelmektedir. 

MADDE 10 
Taviz Değişimi 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, bu Bölümün hükümleri uyarınca I sayılı 
Protokol'de zikredilen tavizleri karşılıklı olarak birbirlerine tahsis 
edeceklerdir. 

2. Taraflar, tarımın kendi ekonomilerindeki rolünü, tarım ürünleri ticaretinin 
gelişimini, lanın ürünlerinin yüksek hassasiyetini ve kendi tarım 
politikalarının kurallarını dikkate alarak, Ortak KomHe'de, lanın ürünleri 
ticaretinde birbirlerine daha ileri tavizler verme imkanlarını İnceleyeceklerdir. 

MADDE 11 
S;ığ!ık ve Bitki Sağlığı Önlemleri 

1. Taraflar, veterinerlik, sağlık ve bitki sağlığı alanlarındaki iç mevzuatını, DTÖ 
Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Anlaşmasına uygun olarak 
uygulayacaklardır. 

2, Taraflar arasındaki veterinerlik ve bitki sağlığı denetimiyle ilgili önlemler, 
AB mevzuatı temelinde ııyıtınlasiırılacakur. 
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3, Tara Hav, hayvanlara, bitkilere ve Ürünlere İlişkin sağlık ve bitki sağlığı 
koruma seviyesi hakkındaki bilgi akışının haksız olarak kısıtlanmasına 
sebebiyet veren ayırımcı önlemler veya diğer ünlemler almayacaklarını 
taahhüt ederler. . 

MADDE 12 
özel Korunma önlemleri 

İşbu Anlaşmanın diğer hükümleri ve özellikle 21 'inci Madde saklı kalmak 
kaydıyla, tnnm ürünlerinin özel hassasiyeti göz önünde bulundurularak, işbu 
Anlaşma İle tanınan tavizlere konu olan Taraflardan hiri menşeli ürünlerin 
İthalatının diğer Tarafın pazarında veya dahili düzenleyici mekanizmalarında 
ciddi sıkıntı yol uçması halinde, Taraflar, uygun bir cüzüm bulunması amacıyla 
derhal İstişarelerde bulunacaklardır. Çözüm bulununcaya kadar, ilgili Taraf, ilgili 
D't'ö kurallarına uygun olarak gerekli gördüğü önlemleri atabilecektir. 

BÖLÜM I1T 
HİZMETLER VE YATIRIMLAR 

MADDE13 

1, İşbu Anlaşmanın Tarafları, hizmetler ve yatırımların giderek artan önemini 
idrak etmektedirler. Tura Har, Özellikle Avrupa bütünleşmesi kapsamında, 
aralarındaki işbirliğinin tedricen geliştirilmesi ve genişletilmesi yönündeki 
çabalarında. Ticaret ve Hizmetler Genel Anlaşması'nın (GATS) ilgili 
hükümlerini de dikkate alarak, yatırımların daha fazla teşvik edilmesi ve 
pazarlarının yatırımlar ve hizmetler ticareti için tedricen serbestleştirilmesi ve 
karşılıklı olarak açılması umacıyla işbirliği yapacaklardır. 

2. Taraflar, ilişkilerinin bu Maddeye uygun uiaıak geliştirilmesi ve 
derinleştirilmesi amacıyla. Ortak Komite'do bu işbirliğini görüşeceklerdir. 

BÖLÜM IV 
GENEL HÜKÜMLER 

MADDEN 
İç Vergilendirme 

1. Taraflar, bir tarafın ürünleri ile diğer Taraf menşeli benzer ürünler arasında, 
gerek doğrudan gerek dolaylı olarak, farklı muamele tesis eden İç mali 
nitelikli her Uirlü önlem veya uygulamadan kaçınacaklardır. 

2. Tarafların Ülkesine İhraç edilen ürünler, Üzerlerine konulmuş olun dolaylı iç 
vergilerin tutarım aşan dolaylı İç vergi iadesinden yararlanamaz: 
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MADDE 15 
Gümriik Birlikleri, Serbest Ticaret Alanları ve Sınır Ticareti Düzenlemeleri 

1. İşbu Anlaşmanın getirdiği ticaret rejimini ve özellikle menşe kurallarıyla ilgili 
hükümlerini olumsuz olarak etkilemedikçe, işbu Anlaşma, Tarafların üçüncü 
ülkelerle, gümrük birliklerini, serbest ticaret alanlarını devam ettirmelerini 
veya bunları tesis etmelerini yahut sınır ticaretine yönelik düzenlemeler 
yapmalarını engellemeyecektir. 

2. Taraflardan birinin talebi Üzerine, bu tür gümriik birlikleri veya serbest ticaret 
alanları kuran anlaşmalar hakkında Ortak Komite'de bilgi teatisinde 
bulunulacaktır. 

MADDE 16 
Yapısal Uyum 

1. Taraflarca, 4'üncü Madde hükümlerinden sapma olarak, sınırlı bir süre için 
gümrük vergilerinin yükseltilmesi şeklinde istisnai Önlemler alınabilir. 

2. Ilu önlemler, sadece bebek endüstrilere veya yeniden yapılanma geçiren 
yahut Özellikle önemli toplumsal sorunlar doğuran ciddi güçlüklerle 
karşılaşan belli sektörlere dair olabilecektir. 

3. Tarafların, diğer Taraf menşeli ürünlerin ithalatında uyguladıkları, işbu 
önlemler kapsamında ihdas edilen gümrük vergileri, ad valorem % 25 
düzeyini geçemeyecek ve dîğef Taraf menseli Ürünler için tercih unsurunu 
koruyacaktır, Bu önlemlere tabi ürünlerin toplam ithal kıymeti, 3*üncü 
Maddede tanımlanan sanayi ürünlerinin diğer Taraftan toplam İthalatının, 
İstatistiklerin temin edilebildiği son yıl itibariyle, % 15'ini geçemeyecektir. 

4. İşbu Önlemler, Ortak Kotnitc tarafından daha uzun bir süreye izin 
verilmedikçe 5 yılı aşmayacak bir dönem için uygulanacaktır. En geç geçiş 
döneminin sonunda bu önlemlerin uygulanmasına son verilecektir. 

5. Bir Ürüne ilişkin bütün vergilerin ve miktar kısıtlamalarının yahut eş etkili 
vergilerin veya Önlemlerin kaldırılmasından itibaren üç yıldan fazla bir zaman 
geçmiş olması durumunda, söz konusu ürüne karşı bu tür Önlemler 
getirilemeyecektir. 
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6. Taraflar, almaya niyet ellikleri istisnai önlemler hakkında Ortak Komİlo'yi 
bilgilendirecekler ve Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine, bu önlemler 
ile uygulanacakları sektörler hakkında önlemlerin uygulanmasından önce 
Ortak Komitc'de istişarelerde bulunulacaktır. Taraflar, söz konusu önlemleri 
alırken, Orlak Komile'ye, işbu Madde uyarınca ihdas edilen gümrük 
vergilerinin kaldırılmasına yönelik bir takvim sunacaklardır. Söz konusu 
takvim, bu vergilerin, yürürlüğe konulmalarından en geç İkİ yıl sonra 
başlamak üzere, eşit oranlarda kademeli olarak kaldırılmalarını sağlayacaktır. 
Ortak Komite farklı bir takvime karar verebilir. 

MADDE 17 
Damping ve Sübvansiyon 

1. İşbu Anlaşmanın hiç bir hükmü, Taraflardan birinin, bu maddenin ikinci 
fıkrasına uygun olarak, ticaret savunma önlemi almasını engellemez, 

2. Taraflardan biri diğer Taraf İle ticaretinde damping yapıldığını ve/veya önlem 
uygulanabilir sübvansiyon verildiğini tespit ederse, bu uygulamaya karşı, 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994'ün Vl'ncı Maddesinin 
Tatbikine İlişkin DTÖ Aıılaşnıası'na ve Sübvansiyonlar ve Telafi Kdici 
Tedbirlere dair DTÖ Anİaşması'na ve kendisinin ilgili iç mevzuatına göre, 
uygun önlemleri alabilir. 

MADDE 18 
Genel Korunma Önlemleri 

Herhangi bir imimin Taraflardan birine artan miktarlarda ithal edilmesi halinde, 
Taraflardan her biri, GATT 1994'ün XIX'uncu Maddesi ve DTÖ Korunma 
Tedbirleri Anlaşması çerçevesindeki haklarını ve yükümlülüklerini muhafaza 
eder. İşbu Anlaşma, korunma önlemleri bakımından Taraflara herhangi bir ilave 
hak veya yükümlülük getirmemektedir. 

MADDE 19 
Rceksport ve Ciddi Kıtlık 

1. 6'ncı ve 7'ncİ Maddelerin hükümlerine uyulması: 

a) ilgili ürünün, işbu Anlaşmanın ihracatçı Tarafının ihracat miktar 
kısıtlamaları, ihracat vergileri yahut eş etkili önlemler veya vergiler 
uyguladığı bir üçüncü (ilkeye rceksporluııa; veya 

b) İhracatçı Taraf için el/.cm bir üründe ciddi kıtlığa veya ciddi kıtlık 
tehdidine; 
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yol açmakta ise ve yukarıda belirtilen durumların, ihracatçı Taraf için büytik 
güçlükler doğurması veya bunları doğurması İhtimalini ortaya çıkarması halinde, 
andan Taraf, İşbu Anlaşmanın 21'iııeî Maddesinde düzenlenen şartlar ve usullere 
göre uygun önlemleri alabilir. 

2. Birinci fıkrada belirtilen durum neticesinde alınan önlemler, ayrım 
gözetilmeyecek şekilde uygulanacak ve var olmalarını haklı kılan şartlar 
ortadan kalktığında sona erdirileceklerdir. 

MADDE 20 
Devlet Tekelleri 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren dördüncü yılın 
sonunda, inalların tedarikine ve pazarlanmasına ilişkin şartlar itibariyle, 
Tarafların vatandaşları arasında aynının mevcut olmamasını tetninen, ticari 
nitelikteki bütün devlet tekellerini uyumtaşlıracaklardır. 

2. Ortak Komite, bu amacın gerçekleştirilmesi için alınan önlemlerden haberdar 
edilecektir. 

MADDE 21 
önlemlerin Uygulanması için Bildirim ve İstişare Usulleri 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, 12, 19, 24 ve 32'ncİ Maddelerde belirtilen 
herhangi bir önlemin uygulanması için işlem başlatmadan önce doğrudan 
İstişarelerde bulunmak suretiyle, aralarındaki görüş farklılıklarını çözmek için 
gayret gösterecekler ve durumdan diğer Tarafı haberdar edeceklerdir. 

2. Önlemlere başvurmayı düşünen Taraf derhal Ortak Komite'ye bildirimde 
bulunacaktır. İlgili Taraf, Ortak Komite'ye ilgili bütün bilgileri sağlayacak ve 
vakanın incelenmesi için gereken yardımı sağlayacaktır. Müştereken kabul 
edilebilir bir çözümün bulunabilmesi maksadıyla, Taraflar arasında Ortak 
Komitc'dc gecikmeksizin İstişarelerde bulunulacaktır. 

3. Sorunun Ortak Komite'ye intikalini izleyen bir ay içerisinde, ilgili Tarafın, 
İtiraz edilen uygulamaya ya da bildirilmiş olan güçlüklere son verememesi ve 
sorun hakkında bir Ortak Komite kararının bulunmaması halinde, zarar gören 
Taraf, durumun düzelmesi için gerekli gördüğü Önlemleri alabilir. 

4. Alınan önlemler derhal Ortak Komite'ye bildirilecektir. Süz konusu önlemler, 
kapsam ve süreleri bakımından, uygulanmalarına sebebiyet veren durumun 
düzeltilmesi için kesinlikle gerekli olanlarla sınırlı tutulacak ve bahse konu 
uygulamaların veya güçlüklerin sebebiyet verdiği zararı aşmayacaklarda. 
İşbu Anlaşmanın işleyişine en az zarar verecek olan önjemjerc öncelik 
tanınacaktır. 
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5. Alman Önlemler, hsıfiİletilmeleri yahut koşullar artık bunların muhafazasını 
haklı kılmadığı zaman sona crdirİlmeleri maksadıyla Ortak Komite 
bünyesinde düzenli olarak istişarelere konu kılınacaktır. 

6, Ani eylemi gerektiren olağanüstü koşulların önceden incelemeyi imkansız 
kılması halinde, ilgili Taraf, 12, 19, 24 ve 32'ncİ Maddelerdeki hallerde, 
durumu düzeltmek için kesin olarak gereken İhtiyatî önlemleri hemen 
uygulayabilir. Önlemler, gecikmeksizin Ortak Komitc'ye bildirilecek ve İşbu 
Anlaşmanın Taraftarı arasında Ortak Komite bünyesinde istişarelerde 
bulunulacaktır. 

MADDE 22 
Menşe Kuralları ve Gümrük İdareleri Arasında İşbirliği 

1. Taraflar, kendi aralarındaki ticaretle, bütün mevcut ve ilerideki değişiklikleri 
de dahil olmak üzere, Avrupa tercihli menşe kurallarını uygulamayı kabul 
ederler. Söz konusu menşe kurallarının değişmesi halinde, Ortak Komite, 
menşe kurallarının değiştirilmesine yönelik prosedürü başlatacaktır. 

2. İşbu Anlaşmanın 11 sayılı Protokolü menşe kurallarını ve ilgili idari işbirliği 
yöntemlerini ortaya koymaktadır. 

MADDE 23 
Ödemeler 

Taraflar, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ödemeler dengesi cari hesabına 
ilişkin bütün ödemelerin ve transferlerin, Uluslararası Para Fonu 
Anasözleşmesi'nin VlII'incİ Maddesinin hükümlerine uygun olarak, konvertibl 
para ile yapılmasına izin vermeyi taahhüt ederler, 

MADDE 24 
Teşebbüslere İlişkin Rekabet Kuralları, Devlet Yardımları 

1. Aşağıdaki hususlar, Tara 11 ar arasındaki ticareti etkiledikleri ölçüde işbu 
Anlaşmanın düzgün şekilde işlemesi ile bağdaşmamaktadır: 

a) Teşebbüsler arasındaki rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya 
bozulmasını hedefleyen veya etki itibariyle bu sonucu doğuran bütün 
anlaşmalar, teşebbüs) erin birlikleri tarafından alınan kararlar ve 
teşebbüsler arasında uyumlaştırılmtş eylemler; 

b) Bir veya birden fazla teşebbüsün Taraflardan birinin topraklarının 
tamamında veya önemli bir kısmında sahip oldukları hakim durumu 
kötüye kullanması; 
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c) Belirli teşebbüsleri veya belirli malların üretimini kayırarak rekabeti 
bowın veya bozma tehlikesini doğuran herhangi bir devlet yardımı, 

2. Her bir Taraf, devlet yardmılan alanında şeffaflığı sağlayacaktır. Turaflardan 
birinin talebi O/erine, diğer Taraf, Devlet yardımlarıyla İlgili özel münferit 
durumlar hakkında bilgi sağlayacaktır, 

3. Taraflardan herhangi biri, özel bir eylemin, bu Maddenin birinci fıkrasındaki 
koşullar ile bağdaşmadığını ve: 

a) işbu Maddenin 4'linet) fıkrasında atıfla bulunulan uygulama kuralları 
çerçevesinde yeterince ele alınmadığını düşünürse, veya 

b) böyle kuralların yokluğu ve böyle bir uygulamanın diğer Tarafın 
menfaatine ciddi zarar vermesi yahut ciddî zarar verme tehdidi teşkil 
etmesi veya hizmet sektörü de dahil yerli sanayiine önemli zarar vermesi 
halinde, 

söz konusu Taruf, Ortak Komite bünyesindeki İstişareleri takiben veya böyle bir 
İstişare için yaptığı başvurunun Özerinden otu/ çalışma günü geçtikten sonra 
uygun ünlemleri alabilir. 

4. İşbu Maddenin Pinci fıkrasının (e) bendine aykırı uygulamalar söz konusu 
olduğunda, söz konu uygun önlemler, DTO/GATT 1994 hükümlerinin 
uygulandığı hallerde, sadece DTÖ/GATT 1994 ve onun himayesinde 
müzakere edilmiş olan Taraflar arasında geçerli bir başka uygun bir araç ile 
direnlenen usullere ve şartlara uygun olarak kabul edilebilecektir. 

5. Taraflar, bu Maddeye uygun ohtrak kabul edilmiş aksine hükümlere halel 
gelmeksizin, meslek ve iş gizliliğinin gerektirdiği sınırlamaları göz Önünde 
tutarak bilgi değişiminde bulunacaklardır. 

MADDE 25 
Ödemeler Dengesi Güçlükleri 

1. Taraflar, ödemeler dengesi amaçlan İçin ithalata dair önlemler de dahil olmak 
ü/ere, kısıtlayıcı önlemler ihdas etmekten kaçınmaya mümkün olduğunca 
gayret edeceklerdir. Bu türden önlemleri alan Taraf, Önlemlerin kaldırılması 
ile ilgili bir takvimi en kısa sürede diğer Tarafa sunacaktır. 
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2. Türkiye veya Arnavutluk ciddi bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya 
onun yakın tehdidi allında olduğu takdirde, Türkiye veya Arnavutluk, halin 
icabına göre, DTÖ Anlaşması ile kurulan koşullara uygun olarak, ithalata dair 
önlemler de dahil olmak üzere, sınırlı süreli ve Ödemeler dengesi durumunu 
iyileştirmek için kesinlikle gerekli olanın Ötesine gitmeyecek kısıtlayıcı 
önlemler alabilir. Türkiye veya Arnavutluk, gerektiğinde, diğer Taral'ı hemen 
bilgilendirecektir. 

3. Yatırımlarla ve özellikle yatırılan veya tekrar yatırılan meblağların yahut 
bunlardan doğan kazançların yatırımcı ülkeye dönüşüyle ilgili transferlere 
herhangi bir kısıtlayıcı önlem uygulanmayacaktır. 

MADDE 26 
Fikri Mülkiyet Hakları 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, bu Maddenin ve İlgili uluslararası anlaşmaların 
hükümlerine uygun olarak, fikri mülkiyet haklarının, bu hakların ihlale, 
sahteciliğe ve korsancıhğa karşı uygulanmaları için alınacak önlemler de 
dahil olmak üzere, yeterli, etkin ve ayırım gözetmeyecek şekilde korunmasını 
kabul ve temin edeceklerdir. 

2. İşbu Anlaşmanın Tarafları, birbirlerinin vatandaşlarına kendi vatandaşlarına 
tanıdıklarından daha az elverişli bir muamele tanımayacaklardır. Bu 
yükümlülüğe ilişkin istisna, TRİPS Anlaşması'nın 3'üncü Maddesinin maddi 
hükümleri ile uyumlu olmalıdır. 

3. İşbu Anlaşmanın Taralları, birbirlerinin vatandaşlarına diğer herhangi bir 
ülkenin vatandaşlarına tanıdıklarından daha az elverişli bir muamele 
tanımayacaklardır. Bu yükümlülüğe ilişkin istisnalar, TRIPS Anlaşmasının 
ve özellikle sü/. konusu Anlaşmanın 4 ve 5'itıci Maddelerinin maddi 
hükümleri ite uyumlu olmalıdır. 

4. İşbu Maddenin uygulanması Taraflarca düzenli olarak güzden geçirilecektir. 
Fikri mülkiyet haklan alanında ticaret şartlarını etkileyen sorunların ortaya 
çıkması halinde. Taraflardan birinin talebi üzerine, karşılıklı tatminkâr 
çözümlere ulaşılması amacıyla acil istişarelerde bulunulacaktır. 

MADDE 27 
Kamu Altınları 

1. Taraftar, kamu alımları piyasalarının serbestleştirilmesini işbu Anlaşmanın bir 
amacı olarak mütalaa etmektedirler. Taraflar, ayrım gözetmeme ve 
miitekahîliyel temelinde, kamu ihalelerine serbestçe katılımın sağlanmasını' 
amaçlamaktadırlar. 
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2. Taraflar, diğer Tarafın tedarikçilerine, herhangi bir ülke veya toprağın 
şirketlerine tanınandan daha az elverişli olmamak üzere, kendi, kamu alımları 
piyasalarında İhale verme usullerine katılmasını sağlamak amacıyla kamu 
al ani art konusunda kurallarını, koşul ve uygulamalarını tedricen 
geliştireceklerdir. 

3. Ortak Komite, bu Maddenin hedeflerine ıılaşıimasıyla İlgili gelişmeleri 
inceleyecek ve serbest katılımın, şeffaflığın ve kamu alımları piyasalarının 
karşılıklı olarak açılmasının sağlanması amacıyla, işbu Maddenin- 2'nci 
fıkrasının hükümlerinin yerine getirilmesine yönelik uygulanabilir usuller 
tavsiye edebileeektir, 

4. işbu 3'üncü fıkrada atıfla bulunulan İnceleme sırasında, Ortak Komite, 
özellikle bu alandaki uluslararası gelişmeler ve düzenlemeler ışığında, l'inci 
fıkrada belirtilen piyasa açılımının kapsamım ve/veya derecesini genişletme 
imkanım mütalaa edebilir. 

5. Taraflar, GATT 1994*ün ve DTÖ'yü kuran Marakeş Anlaşması'mn 
himayesinde müzakere edilen ilgili Anlaşmalara katılmak için çaba sarf 
edeceklerdir. 

MADDE 28 
Ortak Komitenin Kurulması 

1. İşbu Anlaşma ile her iki Tarafın da temsil edileceği bir Ortak Komite 
kurulmuştur. Ortak Komite, İşbu Anlaşmanın idaresinden sorumlu olacak ve 
düzgün şekilde uygulanmasını sağlayacaktır, 

2. Taraflar, işbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması amacıyla, Ortak 
Komite bünyesinde bilgi teatisinde bulunacak ve herhangi bir Tarafın talebi 
üzerine İstişarelerde bulunacaklardır. Orlak Komite, Taraflar arasındaki 
licarete dair engellerin daha da ileri derecede kaldırılması imkanını düzenli 
olarak gözden geçirecektir. 

3. Ortak Komite, 29"uncıı Maddenin 3'üncü fıkrasının hükümlerine uygun 
olarak, işbu Anlaşmada belirtilen hallerde kararlar alabilir. Ortak Komite, 
diğer konularda tavsiyelerde bulunabilir. 

MADDE 29 
Ortak Komitenin Usulleri 

1. Orlak Komite, işbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması için talep 
üzerine gerekli okluğu her zaman, ancak yılda en az bîr defa olmak üzere 
uygun seviyede toplanacaktır. Taraflardan her biri bir toplantı yapılmasını 
talep edebilir. 

2, Ortak Komite mutabakat ile karar verecektir^ 
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3. fşbu Anlaşmanın Tararlarından birinin Orlak Komite'deki temsilcisi bir karan 
İç yasal gereklerin tamamlanması şartına tabi olarak kabul ettiği takdirde, 
kararda daha geç bir tarih belirtilmiyorsa, bu karar, söz konusu gereklerin 
yerine getirildiğini ifade eden yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe 
girecektir. 

4. Ortak Komite, diğerlerinin yanı sıra toplantı çağrılarının yapılmasına ve 
Toplantı Başkanının tayini İle görev süresine dair hükümleri içerecek çalışma 
usullerini kabul edecektir. 

5. Ortak Komite, görevlerini yerine getirmekle kendisine yardımcı olmaları için 
gerekti gördilğti alt komitelerin ve çalışma gruplarının kurulmasına karar 
verebilir. 

MADDE 30 
Güvenlik İstisnaları 

İşbu Anlaşmada yer alan hiçbir şey Tarafların: 

a) temel güvenlik çıkarlarına aykırı olarak bilgi açıklanmasının önlenmesi İçin; 

b) temel güvenlik çıkarlarının muhafazası veya uluslararası yükümlülüklerinin 
veya ulusal politikaların yerine getirilmesi İçin; 

i) silah, mühimmat ve savaş aletlerinin ticaretiyle ve askeri bir tesisin 
ihtiyaçlarını gidermek amaetyin doğrudan veya dolaylı olarak yürütülen 
diğer mallara, malzemelere ve hizmetlere ilişkin benzer ticaretle alakalı 
olarak; veya 

ii) biyolojik ve kimyasal silahların, nükleer silahların veya diğer nükleer 
patlayıcı cihazların yayılmasının engellenmesiyle ilgili olarak; veya 

İii) savaş zamankin uda veya savaş tehdidi teşkil eden diğer ciddi uluslararası 
gerilimde; 

gerekli gördüğü tıer türlü önlemi almasını engellemez, 
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MADDE 31 
Genci İstisnalar 

jşbu Anlaşma, kamu ahlakına, kamu politikasına veya kamu güvenliğine, İnsan, 
hayvan veya bitki hayatının ve sağlığının ve çevrenin korunmasına; sanatsal, 
tarihi veya arkeolojik değeri haiz yerel hazinelerin muhafazasına; fikri, sınai ve 
ticari mülkiyetin korunmasına veya altın veya gümüş ile İlgili kurallar veya 
tükenebilir milli kaynakların korunmasına dair haklı gerekçelerle ithalat, ihracat 
veya transit mallar üzerindeki yasaklamaları veya kısıtlamaları, söz konusu 
önlemler yerel Üretim ve tüketim üzerindeki kısıtlamalar ile birlikte yürürlüğe 
konulmuşlarsa, engellemez. Bununla beraber, bu tür yasaklamalar ve 
kısıtlamalar, Taraflar arasındaki ticarette keyfi ayrım yapılması veya gizli 
kısıtlamalar İçin bir araç teşkil edemez. 

MADDE 32 
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

1. Taraflar, İşbu Anlaşmanın amaçlarına ulaşılmasını ve işbu Anlaşmadan doğan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen gerekli bütün önlemleri 
alacaklardır. 

2. Taraflardan bîri, diğer Tarafın İşbu Anlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü 
yerine getirmediği kanısına varırsa, söz konusu Taraf, jşbu Anlaşmanın 
21'inci Maddesinde düzenlenen şartlar ve usullere göre uygun önlemleri 
alabilir. 

MADDE 33 
Geliştirici Hüküm 

1. Taraflardan bîri, İşbu Anlaşma Üe kumlan İlişkileri, Anlaşmanın kapsamadığı 
alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin yararlı ve Tarafların ekonomilerinin 
menfaatine olacağını düşündüğü takdirde, diğer Tarafa gerekçeli bir talep 
sunacaktır. Taraflar, Ortak Komtte'dcn, bu talebi incelemesini ve yerinde 
görmesi halinde, kendilerine, özellikle müzakerelerin başlatılması amacıyla, 
tavsiyelerde bulunmasını isteyebilir. 

2. Birinci fıkrada atıfla bulunulan prosedür sonucundu varılan Anlaşmalar, işbu 
Anlaşmanın Taraflarının ulusal mevzuatına uygun olarak onaylanacak veya 
uygun bulunacaktır. 
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MADDE 34 
Tadilatlar 

İşbu Anlaşma ile Eklerine ve Protokollerine dair tadilatlar, Tarafların birbirlerine, 
işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi ulusal mevzuatında öngörülen 
bütün gereklerin yerine getirildiğini bildirdikleri son yazdı bildirimin diplomatik 
kanallar vasıtasıyla alındığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

MADDE 35 
Protokoller ve Ekler 

İşbu Anlaşmaya ilişkin Protokoller ve Ekler Anlaşmanın ayrılmaz parçasını 
oluşturur. Ortak Komite, Tarafların ulusal mevzuatına uygun olarak, Protokolleri 
ye Ekleri tadil etmeyi kararlaştırabilir. 

MADDE 36 
Yürürlük Süresi ve Fesih 

1. İşbu Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir. 

2. İşbu Anlaşmanın Taraflarından her biri, diğer Tarafa yazılı bildirimde 
bulunmak suretiyle işbu Anlaşmadan çekilebilir. Fesih, bildirimin diğer 
Tarafa ulaştığı tarihten sonraki yedinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. 

3. Taraflar, işbu Anlaşmanın Taraflarından birinin Avrupa Birliği'ne katılması 
durumunda, işbu Anlaşmanın AB'ye katılım tarihinden bir gün önce fesih 
edileceği konusunda anlaşmışlardır. 

MADDE 37 
Yürürlüğe Giriş 

Taraflar, işbu Anlaşmayı kendi iç usullerine uygun olarak onaylayacaklardır. 
İşbu Anlaşma, Tarafların birbirlerine, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için 
kendi ulusal mevzuatında öngörülen bütün gereklerin yerine getirildiğini 
bildirdikleri son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla alındığı tarihten 
sonraki ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir, 
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BUNUN KANITI OLARAK aşağıda İmzalan bulunan tam yetkili temsilciler, bu 
hususta tam yetkili olarak, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

2006 yılı Aralık ayının 22'nci gününde, Tirana'da bütün metinler eşit derecede 
muteber olmak üzere, her biri Türkçe, Arnavutça ve İngilizce dillerinde üç 
orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir. Yorum farklılıkları olması halinde, İngilizce 
metin esas alınacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına Arnavutluk Cumhuriyeti Adına 
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EKI 

3'iineiİ ve 9'uncu Maddelerde atıfta bulunulan ürünlerin listesi 

AS Kodu 2905.43 
AS Kodu 2905.44 
AS Pozisyonu 33.01 
AS Kodu 3302.10 
AS Pozisyonları 35.01 - 35.05 

AS Kodu 3809.10 
AS Kodu 3824.60 

AS Pozisyonları 41.01-41.03 
AS Pozisyonu 43.01 
AS Pozisyonları 50.01-50.03 
AS Pozisyonları 51.01 -51.03 
AS Pozisyonları 52.01 - 52.03 

AS Pozisyonu 53,01 
AS Pozisyonu 53.02 

(mannitol) 
(sorbitol) 
(uçucu yağlar) 
(koku veren maddeler) 
(albüminoid maddeler, değişikliğe uğramı; 
nişastalar, tutkallar) 
(lınisaj müstahzarları) 
(sorbitol 2905.44 alt pozisyonunda belirtilen 
sorbitol hariç) 
(deriler ve postlar) 
(ham postlar) 
(ham ipek ve ipek döküntüleri) 
(yün ve hayvan kılı) 
(ham pamuk, pamuk döküntüleri ve karde 
edilmiş veya penyelenmiş pamuk) 
(ham keten) 
(ham kendir) 
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EK II 

TÜRKİYE MENŞELİ SANAYİ ÜRÜNLERİNDE ARNAVUTLUK TARİFE 
TAVİZLERİ 

(4.4'ûncü Maddede atıfta bulunulan) 

Bu Bk'te sıralanan Türkiye menşeli ürünlerin Arnavutluk'a İthalatında uygulanan 
gümrük vergileri aşağıdaki takvim çerçevesinde tedricen indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, ithalat vergisi temel verginin % 80*1 
seviyesine İndirilecektin 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takiben birinci yılın 1 Ocak'uıda, ithalat 
vergisi, temel verginin %60'ı seviyesine indirilecektin 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takiben ikinci yılın 1 Ocak'uıda, ithalat 
vergisi, temel verginin %40'ı seviyesine İndirilecektir; 

- tşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takiben üçüncü yılın 1 Ocak'ında, ithalat 
vergisi, temel verginin %20'ai seviyesine İndirilecektir; 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takiben dördüncü yılın 1 Ocak'ında, 
itlıalat vergisi, temel verginin %10'u seviyesine indirilecektir; 

~ İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takiben beşinci yılın 1 Ocak'ında, kalan 
ithalat vergileri yürürlükten kaldırılacaktır. 

AS 
2501 00 VI 

2523 

27I3J2_00 

2713 20 00 
2713 90 
Z71ÎJKJ10 
2713 90 90 
3103 J0 10 

3103 JÜ*J0 

3304 91 00 

Portland çimentosu, }aph çimento feiment fondu"), cüruf, çimentosu, süper sülfat 
çimentosu ve benzeri su altında sertleşen, çimentolar (boyanmış veya klinker şeklinde 
o jşun olması ni ___ 

ÜrHn Tanımı 
— İnsanların tüketimine mahsus tuz 

JÇalsi ne edilmiş .petrol koku 
Petrol pitümeni 
Petrol yafijannın veya bitümenli minerallerden elde edilen yaftlann difier kalıntıları: 

• - 2&.Ü3 l'ttzisyouundaki ürünlerin İmaline mahsus olanlar 
v„PJ.â«t!s.d 

' A6lll'k itibariyle %_}5'ten fazla dilbslbr pcnlaoksit İçerenler 
eri 

: J'udral ıır &ıkj$Unİmiş okun olmasına 
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AS 
3304 99 00 
3305 10 00 
3305 30 00 
3305 90 10 
3305 90 90 
3306 1000 
330710 00 
3307 20 00 
3401 1100 
3401 19 00 
340120 10 
3401 20 90 
3402 20 20 
3402 20 90 
3402 90 10 

3405 2000 

3405 30 00 
3405 90 90 
3923 10 00 

3923 21 00 
3923 29 
3923 29 10 
3923 29 90 
3924 
3924 10 00 
3924 90 

3924 90 11 
3924 90 19 
3924 90 90 
3925 10 00 

3926 

Ürün Tauıtıu 

- - Diğerleri 
- Şampuanlar 
- Saç spreyleri 
- - Saç losyonları 
- - Dikerleri 
- Bis Macunları veya tozları 
- Tıraş Öncesi, (ıras sırasında veya tıraşlan sonra kullanılan müstahzarlar 
- Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar 
- - Tuvalet içi» (tıbbi ürünler dahil) 
- - Diğerleri 
- • İnce parça, pul, grandi veya toz halinde olanlar 
• - Diğerleri 
- - Yüzevaktİf müstahzarlar 
- - Yıkama ve temizleme müstalızarlan 
- - Yüzeyaktif müstahzarlar 
- Mobilya, düşesue veya diğer ağaç işlerinin bakımında kullanılan cila ve benzeri 

Müstahzarlar 
- Otomobil karoserlerinde kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar (metal cilalar hariç) 
- - Diğerleri 
- Kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya 
- Torbalar ve çantalar (külahlar dahil): 
- - Etilen pol i inerlerin den olanlar 
- - Dİĵ er plastiklerden olanlar 
— PoIifvİtûl klur£lr)dcn olanlar 
— Diğerleri 
Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, difier ev eşyası ve tuvalet eşyası: 
- Sofra ve mutfak esyast 
- Diğerleri: 
- - Reienere selülozdan olanlar: 
— Süngerler 
- - - Diğerleri 
-- Dikerleri 
- Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar 

Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer 
maddelerden eşya: 
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AS "T 

4012 1100 
4012 12 00 
4012)3 90 
4012 20 90 
4012 90 20 
640i 10 
6401 10 10 
6401 10 90 

Û401 91 
- • -

6401 91 10 
6401 91 90 
640192 
6401 92 10 
6401 92 90 
6401 99 
6401 99 10 
640199 90 
6402 99 50 
6404 19 90 
6404 20 
6404 20 10 
6404 20 90 
6405 
6405 10 

6405 10 10 

6405 10 90 

6405 20 
6405 20 10 

6405 20 9İ 
6405 20 99 
6405 90 

Üriiu Tanımı 
• Sırt geçirilmiş dış lastikler 
- - Otomobillerde kullanılan türde olanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil) 
- - Otobüs veya kamyonlarda kullanılan türde olanlar 
— Diğerleri 
- - Diğerleri 
- - Dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları 
- Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar: 
- - Yüzü kauçuktan olanlar 
- - Yüztl plastik maddeden olanlar 
• Diğer ayakkabılar: 
- - Dİzİ örtenler 
— Yüzü kauçuktan olan dizi örten diğer ayakkabılar 
— Yüzü plastik maddeden olan dizi örten diğer ayakkabılar 
- - Bileği (Utup dizi örtmeyenler: 
— Yüzü kauçuktan olan bileği örtüp di/i örtmeyen difter ayakkabılar 
— YÜ7.Ü plastik maddeden olan bileği örtüp dizi örtmeyen diğer ayakkabılar 
--Diğerleri: 
— Yüzü kauçuktan olan diüer avakkabılar 
— Yüzü plastik maddeden olan diğer ayakkabılar 

Terlik ve ev içinde Rİyilcn dijter ayakkabılar 
- - - Diğerleri 
- Di; tabanı tabii veya lerkip yoluyla elde edilen köseleden ayakkabılar 
--Terlikler ve ev içinde çivilen diğer ayakkabılar 
- - Diğerleri 
D i ger ayakkabılar: 
- Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar: 
- - Dış tabanı ahşap veya mantardan yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden 
olan diğer ayakkabılar 
- - Dıs tabanı diğer maddelerden yüxQ tabii veya lerkip yoluyla elde edilen deriden 
olan diğer ayakkabılar 
- Yüzü dokumaya elverişli maddelerden: 
- - Dıj tabanı ahşap veya mantardan 
- • Di; tabanı diğer maddelerden: 
— Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar 
— Difierlcri 
- Dİfeerleri " " v ; • ' • » « ; . 
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AS 

Ö405 90 10 

6405 90 90 

6406 

6406 10 

6406 10 11 
6406 10 19 
6406 10 90 
6904 
6904 10 00 
6904 90 00 

6905 

6905 10 00 
6905 9000 

6907 

6908 

7213 10 00 

721391 10 
7213 9120 

7213 91 41 
7213 91 49 

7213 91 70 

7213 9190 
7213 99 
7213 99 10 
7214 10 00 

7214 20 00 

7214 91 U3 
72149190 

Drün Tanımı 
- - Dış tabanı kauçuk, plastik madde, tabii veya terkip yolu ile elde edilen köseleden 
olanlar 
- - Dış tabanı dificr maddelerden olanlar 
Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış 
ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir içtabanlar, lopuk rampası ve benzeri eşya; getrler 
ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamı: 
- Ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı (takviye parçaları hariç): 
- - Deriden: 
— Ayakkabı yüzleri 
— Ayakkabı yüzlerinin aksamı 
- - Difter maddelerden: 
Seramikten insaol tuğlaları (kaba tuzlalar, putrel üstü tuğlaları ve benzeri eşya): 
- İnşaat tuğlaları 
- Diğerleri 
Seramikten kiremitler, baca şapkaları, baca boruları, mimarı tezyinat ve inşaat işinde 
kullanılan diğer seramik eşya: 
- Kiremitler 
- Diğerleri 
Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşlan; 
cilasıı veya sırsız seramikten mozaik küpler ve benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun 
olmasın): 
Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; cilalı 
veya sırlı mozaik küpler ve benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun olmasın): 
- Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil 
bozuklukları bulunanlar -
— Betonun takviyesinde kullanılan türden olanlar 
— Tekerlek, dış lastiği çelik kordunda kullanılacak türde olanlar 
— Diğerleri 
- — Ağırlık itibariyle %0,O6 veya dalıa az karbon içerenler 

Ağırlık İtibariyle %0,06 'dan fazla fakat %0,25'den az karbon İçerenler 
Ağırlık itibariyle %0,25'den fazla fakat %0,75'den fazla olmayan karbon 

içerenler; 
Alırlık itibariyle %0,75'tien fazla karbon içerenler 

- - Diğerleri 
— Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler 
- Dövülmüş olanlar 
- Haddeleme işlemi sırasında Üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil 
bozuklukları bulunanlar veya haddeleme işleminden sonra burulmuş olanlar 
— AjSırlık İtibariyle %0,25'den az karbon içerenler 
— Alırlık itibarîyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler (CECA) 
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AS 
7214 99" 

7214 9910 

721499 31 
7214 99 39 
7214 99 50 

7213MM-... 
7214*99 69* 
7214 99 80 
7214 99 90 
73M603J...... 
73Ö6 6Ö39" " 
7306 60 90 
7306 90 00 
7326 90 97 00 
7408 11 00 
7408 19 
7408 19 10 
7408 19 90 
7413 00 91 

8544 

854411 
8544 11 10 
85441190 
8544 19 
8544 19 10 
8544 19 90 
8544 20 00 
8544 5910 

8544 59 20 
8544 59 BO 

Ürüı Tan mıı 
- - Diğerleri: 
— Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler: 

Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar 
Diğerleri (enine kesiti daire şeklinde olup en geniş yeri); 

80 mm. veya daha fazla olanlar 
80 mm. den az olanlar 

Diğerleri 
— Ağırlık itibariyle %0,25'dcn fa/J a takat %0,6'dan fazla olmayan karbon içerenler -

Enine kesiti daire seklinde olup en Reniş yeri: 
80 mm. veya daha fazla olanlar (CECA) 
80 mm. den az olanlar (CECA) 

Diğerleri (CECA) 
— Ağırlık İtibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler (CECA) 

Et kalınlığı 2 mm. yi eccmeyenler 
Et kalınlığı 2 mm. yi geçenler 

— Kesiti diğer şekillerde olanlar 
• Dİ Çerleri 
— Diğerleri 
- - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. yi geçenler 
- - Diğerleri: 
— Enine kesitinin en geniş yeri 0,5 mm. yi geçenler 
— Enine kesitinin en genis. yeri 0,5 mm, yi geçmeyenler 
- - Kafine edilmiş bakırdan olan!ar 
izole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar 
(koaksiyel kablolar dahil) ve diğer İzole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçaları 
ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik 
kablolar (bağlantı parçalarıyla veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun 
olmasın): 
-Bobin telleri: 
- - Bakırdan olanlar: 
— Verniklenmiş veva emaye kaplanmış 
- - • Diğerleri 
- - Diğerleri 
— Verniklenmiş veya emaye kaplanmış 
— Diğerleri 
- Koaksİyel kablolar ve dijjer koaksiyet elektrik iletkenleri: 
— Tek iletken telinin çapı 0,51 mm.yi geçenler: ' 
— Diğerleri 

1 000 V.îıık gerilim için olanlar: 
80 V.ıı geçen fakat 1 000 V.dan az gerilim için olanlar: ,,-.;•„ 
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AS 
8544 60 
8544 60 10 
8544 60 90 
9403 30 

9403 30 11 
9403 30 19 

9403 3091 
94O~3 30 99 
9403 40 
9403 4010 
9403 40 90 
9403.60 30 

Ürün Tanımı 

-Gerilimi tOOOV.u gecen diğer elektrik iletkenleri: 
- - Bakır iletkeni i olanlar: 
- - Difccr tür İlctkcnli olanlar: 
- Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar: 
- - Yüksekliği 80 cm.yi geçmeyenler: 

Yazı masaları 
— Diğerleri 
- - Yüksekliği 80 cm.yi geçenler: 
— Kagıl^ kanatlı veya sOrgülü dolaplar: cekmeceli dolapjar, doşyajve fi} dolaplan 
— Diğerleri 
- Mutfaklarda kullanılan türden ahjüp mobilyalar: 
- - Hazır mutfak üniteleri 
- - Diğerleri 
-- Mağazalarda kullanılan türden ahsao mobilyalar 
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PROTOKOL1 

(9'«ncu Maddede atıfta bulunulan) 

MADDE 1 

Bu Protokol Anlaşmanın 9'uncu Maddesinde belirtilen ürünlere uygulanacaktır. 

MADDE 2 

1. Bu Protokol'ün l sayılı Ek'İııde yer alan Türkiye Cumhuriyeti menşeli tarım 
ürünleri, Arnavutluk Cumlıuriyeti'ne bu Ek'te belirlenen şartlara göre ithal 
edilecektir. 

2. Bu Protokol'ün II sayılı Ek'İııde yer alan Arnavutluk Cumhuriyeti menşeli tarım 
ürünleri, Türkiye Cumhuriyeti'ne bu Ek'te belirlenen şartlara göre ithal 
edilecektir. 

MADDE 3 

Taraflar, bu Protokol'Ün Eklerinde yer alan ürünlerde, Anlaşmanın menşe 
kuraİIarma ilişkin 11 sayılı Protokolü'nün hükümlerine uygun olarak, birbirlerine 
tercihli muamelede bulunacaklardır. 
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ProtokolIEkl 

Aşağıda yer alan Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünler, Arnavutluk Cumhuriyeti'ne 
ithalatta aşağıdaki tavizlere tabi olacaktır. 

AS 

0406.30 

0406.90 
0407.00,11,19 
0409 

0702.00 

0709.60 

0710.80 

0712.90 

0713.20 

0713.33 

0713.40 
0802.21 
0802.22 
0802.32 
0802.40 
0802.50 
0804.20 

0805 

0806.10 
0806.20 
0807 
0808.10 
0809.20 
0809.30 
0811.10 

0811.90 

Kısa Ürün Tanımı 

Eritme peynirleri, 
rendelenmemiş veya toz 
haline getirilmemiş 
Di£er peynirler 
Kuluçkalık yumurtalar 
Bal 
Domates, taze veya 
soğutulmuş 
Capsicum veya Pimenta cinsi 
meyvalar 
Di^er sebzeler, dondurulmuş 
Diğer sebzeler; sebze 
karışımları, kurutulmuş 
Nohut 
Adi fasulye, beyaz fasulye 
dahil 
Mercimekler 
Fındıklar, kabuklu 
Fındıklar, kabuksuz 
Cevizler 
Kestane 
Anlep fıstığı 
İncir 
Turunçgiller, taze veya 
kurutulmuş 
Üzümler 
Üzümler, kurutulmuş 
KaYunlar (karpuzlar dahil) 
E! ma 
Kiraz (vişne dahil) 
Şcfiali 
C_ilek, dondurulmuş 
Diğer meyvalar, 
dondurulmuş 

Kota 
(ton) 

200 

100 
5.000.000 adet 

100 

200 

200 

200 

200 

150 

100 

150 
sınırsız 
sınırsız 

100 
100 

sınırsız 
200 

sınırsız 

200 
sınırsız 

200 
400 
200 
100 
200 

50 

MFN Vergi 
indirimi 

(%) 

100 

100 
100 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 •' 

ıoo •; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 71) 



- 3 9 -

AS 

0813,10 

0904 

0909 

0910 

1704 

1806 

1905 

2001.JO 

2001.90 

2002 

2005.90 

2007 

2008 

2009 
2102.10 

2105 

Kısa Ürün Tanın» 

Kurutulmuş kayısı 
Piper cinsi biber; Capsicunı 
ve l'imenta cinsi biberler, 
kurutulmuş, ezilmiş veya 
ögutülmCts 
Anason, Çin anasonu, rezene, 
kişniş, kimyon veya 
Karaman kimyonu tohumları; 
ardıç nıeyvalan 
Zencefil, safran, zerdeçal 
(eurcuma), kekik, defne 
yaprakları, köri ve diğer 
baharat 
Kakao içermeyen şeker 
mamulleri 
Çikolata ve kakao İçeren 
diğer gıda nıUslalızarlan 
Ekmekçi mamulleri 
Hıyarlar ve kornişonlar, 
hazırlanmış veya konserve 
edilmiş 
Diğer hazırlanmış veya 
konserve edilmiş sebzeler ve 
meyvatar 
Domatesler, sirke veya asetik 
asitten başka usullerle 
hazırlanmış konserve edilmiş 
Diğer sebzeler ve sebze 
karışımları, hazırlanmış veya 
konserve edilmiş 
Reçeller ve jöleler 
Meyvalar, scıt kabuklu 
meyvalar ve yenilen diğer 
bitki parçaları, hazırlanmış 
veva konserve edilmiş 
Mevva sulan 
Canlı mayalar 

Dondurma 

Kota 
(ton) 

100 

50 

1.000 

3.500 

sınırsız 

1.100 

sınırsız 

50 

MFN Vergi 
İndirimi 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 
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AS 

2201 

2202 

2309 

Kısa Ürün Tanımı 

Sular, tabii ve sum mineral 
sular ve gazlı sular dahil, 
ilave şeker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler 
katılmamış veya 
lezzetlendirilmemiş; buz ve 
kar 
Sular, mineral sular ve gazlı 
sular dahil 
Hayvan yemi 

Kola 
(ton) 

sınırsız 

sınırsız 

sınırsız 

MFN Vergi 
İndirimi 

100 

100 

100 
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Protokol 1 Ek II 

Aşağıda yer alan Arnavutluk Cumhuriyeti menşeli ürünler, Türkiye Cumhuriyeti'ne 
ithalatla aşağıdaki tavizlere tabi olacaktır: 

AS 

0406 

0407 
0409.00 
0602 

0702.00 

0703.00 
0704,00 

0706.10 

0707.00 
0708.20 

0710.80 
0712.90 

0713.10 

0910 

0807 

Kısa Ürün Tanımı 

Peynir ve pıhtılaştırılmış 
ürünler 
Yumurtalar 
Bal 
Diğer canlı bitkiler (kökleri 
dahil) çelikler, daldırmalar; 
mantar miselleri 
Domates, taze veya 
soğutulmuş 
SoftanJar ve taze soğanlar 
Lahanalar, karnabaharlar, 
alabaşlar, yaprak lahanalar ve 
benzeri yenilen brassicalar, 
taze veya soğutulmuş 
Havuçlar 

Hıyarlar 
Fasulye 

Sebzeler, dondurulmuş 
Diğer sebzeler; sebze 
karışımları, kurutulmuş 

Bezelye, 'ptsum sativum', 
kurutulmuş ve kabuksuz, 
taneleri ikiye ayrılmış,tane 
kabukları çıkarılmış olsun 
olmasın (tohumluk bezelyeler 
hariç) 

Zencefil, safran, zerdeçal 
(curçuma), kekik, defne 
yaprakları, kOri ve diğer 
baharat 
Kavunlar (karpuzlar dahil) 

Kota 
(ton) 

100 

2.000.000 adet 
100 

300 

200 

100 

200 

100 

100 

150 

200 

200 

150 

25 

200 

MFN Vergi 
tnüirimi 

(%) 

100 

100 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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AS 

0811.90 
(0811.90.75 
hariç) 
1211 
(1211.40, 
1211.90.97.00. 
13 hariç) 
1604 

Fasıl 18 (1806 
hariç ) 
1806 

1905 
2001.10 

2002 (2002.90 
hariç) 

2007 
2008 

2009 
2002.90 
2105 
2201 

2202 

2204 

Kısa Ürün Tanımı 

Diğer mey valar, dondurulmuş 

Bilki ve bitki kısımları 

Hazırlanmış veya konserve 
edilmiş balıklar 

Kakao ve kakao müstahzarları 

Çikolata ve kakao İçeren diğer 
gıda müstahzarları 
Ekmekçi mamulleri 
Hıyarlar ve kornişonlar, 
hazırlanmış veya konserve 
edilmiş 
Kabuğu soyulmuş domatesler, 
tüm veya parça halinde (sirke 
veya asetik asitten başka 
usullerle hazırlanmış konserve 
edilmiş) 
Reçeller ve jöleler 
Meyvalar, sert kabuklu 
nıeyvalar ve yenilen diğer bitki 
parçalan, hazırlanmış veya 
konserve edilmiş 
Mey va sulan 
Domates salçası 
Dondurma 

Sular, tabii ve suni mineral 
sular ve gazlı sular dahil 
Sular, mineral sular ve gazlı 
sular dahil, ilave şeker veya 
diğer tatlandıncı maddeler 
İhtiva eden 
Taze Üzüm şarabı 

Kota 
(ton) 

300 

300 

400 

sınırsız 

3.500 
sınırsız 

1.000 

100 
50 

sınırsız 

sınırsız 

250 hl 

MFN Vergi 
İndirimi 

(%> 

100 

100 

100 

100 

100 
100 

100 

100 
100 

100 

100 

ıoo i-'-1;. 
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AS 

2205 

2208 
(2208.90.91.10, 
2208.90.99.10 
hariç) 

Kısa Ürii» Tanımı 

Vermut ve diğer taze üzüm 
şarapları, bitkiler veya kokulu 
maddelerle aromalandırılnuş 
Alkol derecesi hacim itibariyle 
%80'den az olan tağyir 
(denatürc) edilmemiş etil alkol; 
damıtım yoluyla elde edilen 
alkollü içkiler, likörler ve diğer 
alkollü içecekler 

Kota 
(ton) 

sınırsız 

sınırsız 

MFN Vergi 
İndirimi 

(%) 

100 

100 
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"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI VE İDARİ İŞBİRLİĞİ 
YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN 

PROTOKOL II 

İÇİNDEKİLER 

BAŞLIK I GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 Tanımlar 

BAŞLIK II MENŞELİ ÜRÜNLER KAVRAMININ TANIMI 

Madde 2 Genel Koşullar 

Madde 3 Türkiye'de ikili kttmülasyon 

Madde 4 Arnavutluk'ta ikili kümülasyon 

Madde 5 Tamamen elde edilmiş ürünler 

Madde 6 Yeterli işçilik veya işlem görümüş ürünler 

Madde 7 Yetersiz işçilik veya işlemler 

Madde 8 Nitelendirme birimi 

Madde 9 Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksattı 

.Madde 10 Setler 

Madde 11 Nölr elemanlar 

BAŞLIK İH ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 

Madde 12 Ülkesellik ilkesi 

Madde 13 Doğrudan nakliyat 

Madde 14 Sergiler 

BAŞLIK IV GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

Madde 15 Gümrük verdilerinde geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanması 

BAŞLIK V MENŞE İSPAT BELGESİ 

Madde 16 Gene) Koşutlar 

Madde 17 l?,UR.l Dolaşım Sertifikası'nın düzenlenme işlemleri 

Madde 18 Sonradan düzenlenen EUR.l Dolaşım Sertifikası 
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Madde 19 tkinci nüsha EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi 

Madde 20 önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bîr menşe İspat belgesine 
istinaden EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi 

Madde 21 Falura beyanında bulunma koşullan 

Madde 22 Onaylanmış ihracatçı 

Madde 23 Menşe ispat belgesinin geçerliliği 

Madde 24 Menşe ispat belgesinin ibrazı 

Madde 25 Parçalar halinde ithalat 

Madde 26 Menşe ispat belgesinden muafiyet 

Madde 27 Destekleyici belgeler 

Madde 28 Menşe ispat belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası 

Madde 29 Farklılıklar ve şekli hatalar 

Madde 30 Euro cinsinden ifade edilen tutarlar 

BAŞLIK VI İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

Madde 31 Karşılıklı yardım 

Madde 32 Menşe ispat belgelerinin kontrolü 

Madde 33 Anlaşmazlıkların çözümü 

Madde 34 CczalaT 

Madde 35 Serbest bölgeler 

BAŞLIK VII SON HÜKÜMLER 

Madde 36 Protokolde yapılacak değişiklikler 

EKLER 

KK t: Kk Jt'de yer alan liste için giriş notları 

Ek II: İmal cditcn ürünün mcıışc statüsü kazanabilmesi İçin menşeli 
olmayan ürünlere uygulanması gerekli işçilik ve İşlemler listesi 

liklll: BUR.1 Dolaşım Sertifikası ve F.UR.l Dolaşım Sertifikası içîn 
başvuru formu Örnekleri 

IıklV: Fatura beyanı 
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BAŞLIK I 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 

Tan im Ur 

Bu Protokol'ün amaçlarına uygun olarak: 

(a) "imalat", montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya 
işleme tabi tutma anlamına gelir; 

(b) "madde", ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya 
aksam v.b. anlamına gelir; 

(c) "ürün", bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile, imal 
edilmiş ürün anlamına gelir; 

(d) "eşya", hem madde hem de ürün anlamına gelir; 

(e) "gümrük kıymeti", Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII. 
Maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak 1994'te yapılan Anlaşma'ya (Gümrük 
Kıymeti Hakkında DTÖ Anlaşması) göre tespit edilen kıymet anlamına gelir; 

(f) "fabrika çıkış fiyatı", ürün İçin Türkiye veya Arnavutluk'ta, nihai İşçilik veya 
işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen, 
kullanılan bütün madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün 
ihracında geri ödenen veya ödenecek yurtiçi vergilerin tenziliyle bulunan fiyat 
anlamına gelir; 

fg) "maddelerin kıymeti", kutlanılan menşeli olmayan maddelerin İthalatı esnasındaki 
gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde 
Türkiye veya Arnavutluk'ta maddeler İçin ödendiği tespit edilebilen İlk fiyat 
anlamına gelir; 

(h) "menşeli madde kıymeti", (g)'de tanımlandığı şekilde, gerekli değişiklikler 
yapılarak uygulanan, bu tür maddenin kıymeti anlamına gelir; 

(İ) "katma değer", fabrika çıkış fiyatından, eşyaya dahil edilen diğer taraf ülke 
menşeli her bir maddenin gümrük kıymetinin, veya bu kıymetin bilinmemesi veya 
tespit edilememesi halinde Türkiye veya Arnavutluk'ta madde için ödendiği 
doğrulanabilir ilk fiyatın çıkarılması ile bulunan değer anlamına gelir, 

(j) "fasıllar" vo "pozisyonlar", İşbu Protokol "de "Armonize Sistem" veya "AS" olarak 
geçen Armonize Mal Tanım ve Kodluma Sistemi'ni oluşturan nomenklatürde 
kuJUtmlim fasıllar vo pozisyonlar (dört haneli kodlar) anlamına gelir; 

(k) "sınıflandırılmış" tabiri, ürün veya maddelerin belirli bir pozisyon altında 
sınıflandırılması anlamına gelir: 
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(I) "sevkıyat", ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya da ihracatçıdan 
alıcıya şevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan, veya böyle bir evrakın 
olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler anlamına gelir; 

(m^topraklar" kara sularım da kapsar. 

BAŞLIK n 

"MENŞELİ ÜRÜNLKR" KAVRAMININ TANIMI 

Madde 2 

Genel Koşullar 

i. Bu Anlaşma'mn uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Türkiye menşeli kabul 
edilirler: 

(a) Madde 5'tc belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye'de elde edilen ürünler; 

(b) Madde 6'da belirtildiği şekilde Türkiye dahilinde yeterli işçilik veya işlemden 
geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen Türkiye'de elde edilmemiş maddeler 
ihtiva ederek Türkiye'de elde edilen ürünler; 

2. Bu Anlaşma'ntn uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Arnavutluk menşeli 
kabul edilirler: 

(a) Madde 5'te belirtildiği şekilde, tamamen Arnavutluk'ta elde edilen ürünler; 

(b) Madde 6'ıla belirtildiği şekilde yeterli işçilik veya işlemden geçirilmiş olmaları 
kaydıyla, tamamen Arnavutluk'ta elde edilmemiş maddeler İhtiva ederek 
Arnavutluk'ta elde edilen ürünler, 

Madde 3 

Türkiye'de İkili Kümiîlusyoıı 

Arnavutluk menşeli maddeler, Türkiye"de elde edilmiş bîr ürün içme dahil edildikleri 
takdirde Türkiye menşeli olarak kabul edilirler. Söz konusu maddelerin, Madde 7'de 
belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, yeterli İşçilik 
ve işlemden geçmiş olmaları gerekmez. 
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M ;ı d de 4 

Arnavutluk't» İkili Kümüiasyon 

'lilrkiye menseli maddeler, Arnavutluk'ta elde edilmiş bir ürün içine dahil edildikleri 
takdirde Arnavutluk menşeli olarak kabul edilirler. Söz kgnusu maddelerin, Madde 7'de 
belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş almaları şanıyla, yeterli işçilik 
ve İşlemden geçmiş »İmaları gerekmez. 

Madde 5 

Tamamen Elde Edilmiş Ürünler 

1. Aşağıdaki ürünler tamamen Türkiye veya Arnavutluk'ta elde edilmiş kabul 
edilirler: 

(a) kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkartılan minemi ürünler; 

(b) o ülkede hasat edilen bitkisel ürünler; 

(e) o ülkede doymuş ve yetiştiril m İş canlı hayvanlar; 

(d) o ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler: 

(e) o ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler; 

(Q Türkiye veya Arnavutluk karasuları dışında kendi gemileri ile denizden elde 
edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler; 

(g) münhasıran aliparaj'raf (f)'de belirtilen Ürünlerden kendi fabrika gemilerinin 
bordasında üretilen ürünler; 

(h) yalnı/ca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait, sadece sırt geçirmeye ve 
alık olarak kullanmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil olmak üzere, 
toplanmış kutlanılmış maddeler; 

(i) o ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan nttk ve hurdalar; 

(j) kendi karasuları dışında, münhasır işletme hakkına sahip olmaları kaydıyla 
deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler; 

(k) münhasıran alı paragraf (u) ila(j)'de tanımlanan ürünlerden üretilen eşya. 

2. Uf) ve (g) para y a Harındaki "kendi gemileri" ve "kendi fabrika gemileri" terimleri 
sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır: 

(a) Türkiye veya Arnavutluk'ta kayıtlı veya tescilli olanlar, 

(b) Türkiye veya Arnavutluk bayrağı altında seyredenler; 
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(c) en az yüzde 50'si Türkiye veya Arnavutluk vatandaşlarına veya yönetim 
merkezi bu Devletlerden bîrinde bulunan, müdür veya müdürleri, Yönetim 
Kurulu veya Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğu 
Türkiye veya Arnavutluk vatandaşı olan ve ilave olarak, ortaklık veya limited 
şirket durumunda, sermayesinin en az yarısı bu Devletlere veya anılan 
Devletlerin kamu kuruluştan ya da vatandaşlarına ait olanlar; 

(d) yönetici ve yetkilileri Türkiye veya Arnavutluk vatandaşı olanlar ve 

(e) mürettebatının en az yüzde 75'İ Türkiye veya Arnavutluk vatandaşı olanlar. 

Madde ti 

Yeterli İşçilik veya İşlem Görmüş Ürünler 

Madde 2'ye göre, tamamen elde edilmemiş ürünler, Ek H'de yer alan listede 
belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem 
görmüş olarak kabul edilirler, 

Yukarıda belirtilen şartlar, bu Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için, İmalatta 
kullanılan menşeli olmayan maddeler özerinde yapılması gerekli İşçilik ve 
işlemleri gösterir ve sadece bu maddelerle ilgili olarak uygulanır. Bu nedenle, 
listedeki şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün başka bir 
ürünün İmalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yenildiği ürüne tatbiki mümkün 
şartlar, kendisine uygulanmaz ve bunların imalatında kullanılmış olabilecek 
menşeli olmayan maddeler dikkate alınmaz. 

Paragraf l'c rağmen, listede belirtilen şartlar uyarınca bîr ürünün imalatında 
kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler aşağıdaki şartların yerine 
getirilmesine bağlı olarak kullanılabilir: 

(a) toplam kıymetleri, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 10"unu geçmiyorsa; 

(b) menşeü olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan 
yüzdeler, bu paragrafın uygulanmasıyla aşılmamışsa, 

Bu paragraf, Armonize Sistem'in 50 ila 63. Fası Harındaki Ürünlere uygulanmaz. 

Paragraf 1 ve 2, Madde 7 hükümlerine tabi olarak uygulanır. 
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Madde 7 

Yetersiz İşçilik veya işlem 

1. Paragraf 2'ye halel gelmeksizin, Madde 6'da belirtilen koşullar yerine getirilmiş 
olsun veya olmasın, aşağıdaki İşlemler menşe statüsü vermek için yetersiz işçilik 
veya İşlem olarak kabul edilir: 

(a) nakliyat ve depolama süresince.ürünlerin iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya 
yönelik koruyucu İşlemler; 

(b) ambalaj ayırma ve birleştirme; 

(e) yıkama; temizleme; toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma; 

(d) dokuma kumaşları ötülcmc veya presleme; 

(e) basit boyama ve cilalama işlemleri; 

(f) tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam ağartma, parlatma ve 
perdahlama; 

(g) şeker renklendirme veya şeker topuklarını biçimlendirme işlemleri; 

(h) meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarım soyma, zarlarını 
ayıklama, çekirdeklerini çıkarma; 

(İ) keskinleştirme, basit bileme veya basil kesme; 

(j) eleme, kalburdan geçirme, ayırma, tasnifi eme, kalibrasyon, eşleştirme 
(maddelerden setler oluşturma dahil); 

(k) basil şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, 
kulutama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme 
İşlemleri; 

(1) ürün veya paketler üzerine markü, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici 
işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri; 

(m)farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri; 

(n) tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçalann basit montajı veya 
ürünlerin parçalarına ayrılması; 

(o) (a) ila (n)'de belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada 
yapılması; 

(p) hayvan kesimi. 
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2. Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya İşlemin paragraf 1 hükümleri çerçevesinde 
yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Türkiye veya Arnavutluk'ta 
gerçekleştirilen işlemlerin tümü bîr arada mütalaa edilir, 

Madde 8 

Nitelendirme Bîrimi 

1. Öu Protokol hükümlerinin uygulanması amacıyla, nitelendirme birimi, Armonize 
Sistem nomenklatüriinü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak 
kabul edilen belirli bir üründür. 

Buna göre, 

(a) muhtelif maddelerin montajı veya gamlandın İmasından oluşan bir ürün, 
Armonize Sistem'dc tek bir pozisyonda sınırlandırıldığında, bu ürünün tümü, 
nitelendirme birimini oluşturur. 

(b) bir sevkıyat, Armonize Sistem'de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belli 
sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Protokol hükümlerinin 
uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir. 

2. Armonize Sistem'İn 5. Oencl Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma 
açısından ürüne dabil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dahil edilir. 

Madde 9 

Aksesuarlar, Yedek Parçalar ve Aksam 

Bir teçhizat, makine, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilen normal bir 
teçhizatın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan veya ayrıca fatura 
edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu teçhizat, makine, 
alet veya araç içinde mütalaa edilir. 

Madde 10 

Setler 

Armonize Sislem'in 3. Genel Kuralı'nda tanımlanan setler, tüm bileşenleri menşeli 
olduğunda menşeli olarak kabul edilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan 
ürünlerden oluştuğunda, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti, setin Fabrika çıkış 
fiyatının yüzde 15'inî aşmıyorsa, set bîr bütün olarak menşeli olarak kabul edilir, 
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Maddc l l 

Nötr Elemanlar 

Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek; 

(a) enerji ve yakıt; 

(b) tesis ve teçhizat; 

(c) makine ve aletler; 

(d) ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın 

menşeini belirlemek gerekmez. 

BAŞLIK III 

ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 

Madde 12 

Ülkescllik İlkesi 

1. Başlık Tl'de yer alan menşe statüsü kazanılmasına ilişkin koşullar, Türkiye veya 
Arnavutluk'ta kesintisiz olarak yerine getirilmelidir. 

2. Türkiye veya Arnavutluk'tan başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın, 
geri gelmesi halinde, aşağıdaki hususlar gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde 
İspat edilmediği takdirde, menseli olmadığı kabul edilir: 

(a) geri gelen eşyanın. İhraç edilmiş eşya ile aynı olduğu ve 

(b) söz konusu ülkede bulunma veya İhraç edilme süresi İçerisinde, iyi koşullarda 
muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi 
tutulmadığı. 

3. Başlık Il'dc belirlenen kurallar uyarıiKa kazanılan menşe statüsü, Türkiye veya 
Arnavutluk'tan ihraç edilen ve daha sonra yeniden ithal edilen maddeler üzerinde, 
Türkiye veya Arnavutluk dışında yapılan işçilik veya işlemden, aşağıdaki 
koşulların sağlanması halinde etkilenmeyecektir: 
(a) Sfiz konusu maddeler tamamen Türkiye veya Arnavutluk'ta elde edilmişler 

veya ihraç edilmelerinden önce Madde 7'dc belirtilen işlemlerin ötesinde bir 
işçilik veya işlemden geçmişlerdir ve 

(b) Bu durum, gümrük idarelerinin aşağıdaki hususlar konusunda tatmin edilmesi 
ile kanıtlanıl': 
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(i) gsri gelen eşya İhraç etliler-) maddelerin işçilik veya işlemden geçirilmesi 
ile eldf; edilmiştir ve 

(ii) bu madde hükümlerinin uygulanması ile Türkiye veya Arnavutluk dışında 
kazanılan toplam kalma değer, nıuıışe Etai'Jsü talebine konu nihai ürünün 
fabrika çıkı;; fiyatının yüzdt*- 10* uma aşma maktadır. 

Paragraf 3*ün amaçları açısından, Başlık ll'de düzenlenen menşe statüsünün 
kazanı İması için gerekli koşullar, Türkiye veya Arnavutluk dışında yapılan İşçilik 
ve işlemlere uygulanamaz. Fakat, nihai ürünün menşe statüsünün belirlenmesinde, 
Ürüne dahil edilen menseli olmayan her madde için Ek H'deki listede belirlenen 
bir a?.umi kıymet bu'ımduğu durumda, bu madde hükümlerinin uygulanmasıyla, 
Türkiye veya Arnavutluk dışında kazanılmış katma değerle birlikte dikkate 
alındığında, İlgıü taraf ülkede ürüne dahi! edilen menşeli olmayan maddelerin 
toplam kıymeti belirlenen yüzdeyi aşmayacaktır. 

Paragr..î' 3 ve 4*ön bükümlerinin uyguktniTivisı amacıyla, "toplam katma değer", 
orada dahil edilen maddelerin kıyırıeücrii'.i de içerecek şekilde. Türkiye veya 
Arnavutluk (lışı;ıdi> fi «şar, tüm maliyetle;' anlamında kullanılır. 

Paragraf 3 ve 4'ün hükümleri, Ek H'deki listede düzenlenen koşullan yerine 
getirmeyen veya sadsctı Madde 6(2)'de yer alan genel tolerans kuralının 
uygulanması ile yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olduğu kabul edilen ürünler 
için uyyulanınaz. 

Paragraf 3 ve 4'ün hükümleri Armonize Sİstcm'in 50 ila 63. FasılIarındakİ 
ürünlere uygulanmaz. 

Bu Maddenin hükümleri tarafından k&tjftuı&ı lürdc ve Türkiye veya Arnavutluk 
dışında yapılan herhangi bir işçilik veya işlem, hariçte işleme veya benzeri 
düzenlemeler vasıtasıyla yürittüiür. 

Madde t.? 
f>«grjsdai! Nakliyat 

Anlaşma hukukilerinde sağlanın tercihli muamele sadeee işbu Protokol'ün 
gerekliliklerini yerine gettımîş. Türkiye vt=ya Arnavutluk arasında doğrudan 
nakledilen ürünler için uygulanır. Bununla beraber tek bir sevkıyatı oluşturan 
ürünler, aktarma veya geçici depelama yoluyla, aneak transit geçtiği veya 
depolandığı ülkenin gümrük idareli im.'t gözetimi aîtında olmaları ve boşaltma, 
tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik İşlemler dışında bir 
işlemden geçmemiş olmaian knşııllîsîiyla, .eejeV, t iğinde başka ülkeler üzerinden 
nakled ilebilirler. 

Mcışeli ürünlıır. Tilri;iy<: v»;v,ı Avt; A'!^-,A «işısKİakî ûikder üzerinden boru hatlı 
il-.ı nakktiilebiial.rr. 
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2. Paragraf l'dc yer alan şartlann sağlandığı, ithalatçı ülke gümrük idaresine 
aşağıdaki belgelerin ibrazıyla İspatlanır. 

(a) üıracatçı ülkeden, transit ülkesi yoluyla geçişi kapsayan tek bir sevk evrakı 
veya 

(b) transit ülkesi gümrük idaresince düzenlenen, 

(i) ürünlerin tanı bir tanımını veren; 

(İi) ürünlerin boşaltına ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği 
hallerde kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını gösteren ve 

(iii) ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu 
kanıtlayan 

bir belge veya 

(c) bunların temin edilememesi halinde, diğer kanı ti ayıcı belgeler. 

Madde 14 
Sergiler 

1. Türkiye veya Arnavutluk dışında bir ülkeye sergilenmek Üzere gönderilen ve 
sergiden sonra Türkiye veya Arnavutluk'a ithal edilmek üzere satılan menşeli 
ürünler, aşağıdaki durumlar hakkında gümrük idarelerinin tatmin edilmesi 
kaydıyla, İthalatta Anlaşma hükümlerinden yararlanırlar: 

(a) bir ihracatçının bu ürünleri Türkiye veya Arnavutluk'tan serginin yapıldığı 
ülkeye nakletmesi ve orada sergilemesi; 

(b) ürünlerin bu ihracatçı tarafından Türkiye veya Arnavutluk'taki bir kişiye 
satılması veya tasarrufuna verilmesi; 

(c) ürünlerin sergi s firesi İçinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere 
gönderildikleri durumda sevk edilmesi ve 

(d) ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan İtibaren, bu sergide teşhir 
edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmaması. 

2. Başlık V hükümleri uyarınca bir menşe İspat belgesi hazırlanmalı veya 
düzenlenmeli ve iüıalalçı ülkenin gümrük idaresine normal şartlarda ibraz 
edilmelidir. Serginin adı ve adresi bu belgede gösterilmelidir. Gerekliğinde, 
ürünlerin sergilendikleri koşullara dair ek kanıtlayıcı belgeler İstenebilir. 

3. Paragraf 1, özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya 
mağazalarda düzenlenmemiş olan, süresi zarfında eşyanın gümrük denetimi 
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altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanattan sergi, fuar veya 
benzeri umumi gösterilere uygulanır. 

BAŞLIK IV 

GERt ÖDEME VEYA MUAFİYET 

Madde 15 

Gümrük Vergilerinde Geri ödemenin veya Muafiyetin Yasaklanması 

1. Başlık V hükümleri çerçevesinde menşe ispat belgesi düzenlenen veya 
hazırlanan; Türkiye veya Arnavutluk menşeli ürünlerin imalatında kullanılan 
menşeli olmayan maddeler, Türkiye veya Arnavutluk'ta her ne türde olursa olsun 
gümrük vergilerinin geri Ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi değildirler. 

2. Paragraf 1 'deki yasak, Türkiye veya Arnavutluk'ta imalatta kullanılan maddelere 
uygulanabilen gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin, ürünlerin söz konusu 
maddelerden elde edilip ihraç edildiği ve dahilde kullanım için ahkonmadığı 
hallerde, kısmen veya tamamen İadesi veya muaf tutulması veya ödenmemesi 
yönündeki her türlü düzenlemeye, bu tür iade veya ödemelerin fiilen veya açıkça 
geçerli olduğu durumlarda uygulanır. 

3. Bir menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşeli olmayan 
maddeler kullanılarak üretilen söz konusu ürünlere geri ödeme sağlanmadığım ve bu 
maddelere uygulanabilen tüm gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin fiilen 
ödendiğini isnat eden tüm uygun belgeleri gümrük yetkililerinin .talebi ttacrinc 
herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmalıdır. 

4. Paragraf 1 İla 3 hükümleri, Madde 8(2)'de belirtilen ambalajlara, Madde 9'da 
belirtilen aksesuar, yedek parça ve aksama ve Madde 10'da belirtilen set halindeki 
ürünler açısından da, menşeli olmamaları halinde uygulanır. 

5. Paragraf 1 ila 4. hükümleri, yalnızca Anlaşma'nın uygulandığı türden maddelere 
uygulanır. Ayrıca bu hükümler, Anlaşma hükümleri uyarınca ihracatta 
uygulanabilen tarım ürünleri İçin İhracat İadesi sisteminin işlemesine engel teşkil 
etmezler. 
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IÎAŞLIK V 

MENŞE İSPAT BELGESİ 

Madde 16 

Genel Koşullar 

1. Türkiye menşeli ürünler Amavutluk'a ve Arnavutluk menşeli ürünler Türkiye'yi; 
İthal edilirken, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine işbu Anlaşma'dan 
yararlanabilirler: 

(a) Bir örneği Ek Ill'ıe yer alan EUR.l Dolaşım Sertifikası veya 

(b) Madde 21(l)'de belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından verilen, söz konusu 
ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan fatura, 
teslimat notu veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, bundan 
sonra "fatura beyanı" olarak atıfta bulunulacak olan bir beyan; fatura beyanı 
metni Ek IV'te yer almaktadır, 

2. Paragraf l'c rağmen, işbu Protokol anlamındaki menşeli ürünler Madde 26'da 
tanımlanan durumlarda, yukarıda bahsedilen belgelerden birinin ibrazına gerek 
olmaksızın Anlaşma'dan yararlanırlar. 

Madde 17 

EUR.l Dolaşım Sertifikası'nın Düzenlenme İşlemleri 

1. EUR.l Dolaşım Sertifikası, ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğunda yetkili 
temsilcisinin yazılı müracaatına binaen, İhracatçı ülkenin gümrük idaresi 
tarafından düzenlenir. 

2. Bu amaçla, ihracatçı veya yetkili temsilcisi, örnekleri Ek IH'te yer alan EUR.l 
Dolaşım Sertifikası ve müracaat formunu doldurur. Bu formlar, Anlaşma'nın 
düzenlendiği dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleri 
çerçevesinde doldurulur. Eğer el yakısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve 
mürekkeple doldurulur. Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılmış kulu içine boş satır 
bırak il m aks izin yapılmalıdır. Eğer kulunun tamamı dolmaz ise, tanımın son 
satırının allına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılır. 

3. EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı, 
rîl.JR.1 Dolaşım Scrtifikası'nı verecek ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talep 
edebileceği, sÖ>. konusu eşyanın menşe statüsü ile İşbu ProtokoPün diğer 
koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki herhangi bir 
zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur. 

4. Söz konusu lininlerin, İşbu Protokolün diğer gerekliliklerini karşılması ve Türkiye 
veya Arnavutluk menşeli olduğunun kabul edilmesi durumunda, Türkiye veya 
Arnavutluk gümrük idaresi tarafından bir İİUR. 1 Dolaşım Sertifikası düzenlenir. 
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5. EUR. I Dolaşım Scrtikalannı düzenleyen gümrük idareleri, Ürünlerin menşe 
statüsünün ve işbu Protokol'Ün diğer koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü 
için gereken her tedbiri alırlar. Bu amaçla, her türlü delil talebinde bulunma ve 
ihracatçının hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi 
bir kontrol hakkına sahiptirler. EUR.l Dolaşım Sertikalannı düzenleyen gümrük 
idareleri, ParagTaf 2'dc atıfta bulunulan formların usulünce doldurulmasını da 
sağlarlar, özellikle, ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun, her türlü sahte 
ilaveler yapılması İmkanını ortadan kaldıracak şekilde doldurulmuş olduğunu 
kontrol ederler. 

6. EUR, İ Dolaşım Sertirıkası'ntn düzenlendiği tarih, sertifika üzerindeki 11 
numaralı kuruda gösterilir. 

7. EUR.l Dolaşım Sertifikası, gümrük idaresince düzenlenerek fiili ihracatın 
gerçekleştiği veya kesinleştiği anda, İhracatçının kullanımına verilir. 

Madde 18 

Sonradan Düzenlenen EUR-1 Dolaşım Sertifikası 

1. Madde 17(7)'ye rağmen, aşağıdaki durumlarda, EUR. 1 Dolaşım Sertifikası istisnai 
olarak, ait olduğu eşyanın ihracatından sonra düzenlenebilir: 

(a) hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özet durumlar nedeniyle, ihracat 
esnasında düzenlenmemiş ise veya 

(b) Gümrük idareleri, bir EUR.l Dolaşım Serti fi kas t* nın düzenlenmiş, ancak 
teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunda, tatmin 
edil iri erse. 

2. Paragraf I'in uygulanması açısından, ihracatçı, müracaatında EUR.l Dolaşım 
Serti fi kası'm n ait olduğu ürünlerin ihracat yer ve tarihini ve talebinin 
gerekçelerini belirtmek zorundadır. 

3. Gümrük idareleri, ancak ihracatçının müracaatındaki bilgilerin mütekabil dosya île 
uyumlu olduğunu doğruladıktan sonra, sonradan EUR.l Dolaşım Sertifikası 
düzenleyebilirler. 

A. Sonradan verilen EUR.l Dolaşım Sertifikaları, aşağıdaki İbarelerden birini 
taşımalıdır: 

TR 'SONRADAN VliRİLMİŞTlR" 

Af, "LESHUAR A-POSTERİORİ" 

EN "1SSUEÜ RBTROSPECTlVliLY" 

5. Paragraf 4'tc belirtilen ibare, KUK.I Dolaşım S er lift kası *nm "Gözlemler" kutusuna 
konulur. 
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Maddc 19 

İkinci Nüsha KUR. 1 Dolaşım Sertifikası Düzenlenmesi 

1. EUR.l Dolaşım Sertifikası'nın çalınması, kaybolması veya hasar görmesi halinde 
ihracatçı, belgeyi düzenleyen gümrük idaresine, elindeki ihracat belgelerine 
dayanarak ikinci bir nttsha tanzim etmesi için müracaat edebilir. 

2. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha, aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır: 

'IK "İKİNCİ NÜSHADIR" 

AL ••DUBLIKATE" 

EN "DUPUCATE" 

3. Paragraf 2'de belirtilen ibare, EUR.l Dolaşım Sertifikası'mn "Gözlemler" 
kutusuna konulur. 

4. Orijinal EUR.l Dolaşım Sertifikası'nın veriliş tarihini taşıması gereken ikinci 
nüsha bu tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

Madde 20 

Önceden Düzenlenmiş veya Hazırlanmış Bir Menşe İspat Belgesine İstinaden 
EUR.l Dolaşım Sertifikası Düzenlenmesi 

Menşeli ürünler Türkiye veya Arnavutluk'ta bir gümrük İdaresinin kontrolü altında 
iken, söz konusu ürünlerin lamamı veya bir bölümünü Türkiye veya Arnavutluk 
İçinde başka bir yere göndermek amacıyla, orijinal menşe ispat belgesinin bir veya 
daha fazla EUR.l Dolaşım Sertifikası ile değiştirilmesi mümkündür. Değiştirilen 
EUR.l Dolaşım Sertifikası/Sertifikaları, ürünleri kontrolü altında bulunduran gümrük 
İdaresi tarafından düzenlenir. 

Madde 21 

Fatura Beyanında Bulunma Koşulları 

1. Madde 16(l)(b)'de atıfta bulunulan fatura beyanı; 

(a) Madde 22 anlamında bir onaylanmış ihracatçı taralından veya 

(b) toplum kıymeti (5000 fturo'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden ve bir 
vyy;ı daha l'a/ln paketlen oluşan bir sevkıyat İçin, herhangi bir ihracatçı 
tarafından 

hazırlanabilir. 
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2. Fatura beyanı, SÜZ konusu Ürünlerin Türkiye veya Arnavutluk menşeli olarak 
kabulü ve işbu Protokol'Un diğer koşullarının sağlanması halinde hazırlanabilir. 

3. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı Ülkenin gümrük idaresinin talebi 
üzerine, soz konusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokol'ün diğer koşullarının 
yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki her an ibraz etmeye 
hazırlıklı olur. 

4. Fatura beyanı, İhracatçı tarafından, metni Ek IV'te verilen ve aynı ekteki dillerden 
bîrinde ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleriyle uyumlu olarak fatura, teslimat 
notu veya başka bir ticarî belge üzerine daktilo edilmesi, damgalanması veya 
basılmasıyla hazırlanır, üğor beyan el yazısı ile yapılırsa, matbaa harfleriyle ve 
mürekkeple yazılır. 

5. Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva 
etmelidir. Ancak, Madde 22 anlamında onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla 
hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış 
addedilerek tüm sorumluluğunu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi 
ihracatçı ülkenin gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, bu beyanı imzalama 
şartı aranmaz. 

6. Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında veya 
ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede ibrazı 
koşuluyla, ilıracattan sonra hazırlanabilir. 

Madde 22 

Onaylanmış İhracatçı 

1. ihracatçı ülkenin gümrük idaresi, bu Anlaşma kapsamındaki Ürünlerin sık 
aralıklarla sevkıyatını yapmakta otan herhangi bir ihracatçıyı, (Bundan sonra 
"onaylanmış ihracatçı" olarak adlandırılacaktır.) söz konusu ürünlerin kıymetine 
bakılmaksızın fatura beyanında bulunabilmesi konusunda yetkili kılabilir. Böyle 
bîr yetki talebinde bulunan ihracatçı, ürünlerin menşe statüsü ile işbu Protokol'ün 
diğer koşullarının yerine getirildiğini doğrulamak üzere gümrük idarelerine tatmin 
edici her türlü gerekli garantiyi vermek mecburiyetindedir. 

2. Gümrük İdaresi, onaylanmış ihracatçı statüsünü, kendisinin uygun gördüğü 
herhangi bir şarla bağlı olarak verebilir. 

3. Gümrük idaresi, onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere, bir 
gümrük onay numarası verir. 

4. Gümrük idaresi, onaylanmış ihracatçının bu yetki kullanımını takip eder. 

5. Gümrük İdaresi, vermiş olduğu yetkiyi herhangi bir aııdtı geri alabilir. Onaylanmış 
ihracatçı paragraf l'de belirtilen garantiyi artık vermez, paragraf 2'dc belirtilen 
şartlan artık yerine getirmez veya yetkiyi doğru olmayan bir şekilde kullanırsa, 
gümrük İdaresi bu tasarrufla bulunur. 
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Madd* 23 

Menşe İspat Belgesinin Geçerliliği 

1. Bir menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkede düzenleniş tarihinden itibaren dört ay 
süreyle geçerli otur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz 
edilmek zorundadır. 

2. Paragraf l 'de belirtilen son İbraz tarihînden sonra İthalatçı ülkenin gümrük 
idaresine ibraz edilen menşe ispat belgeleri, bu belgelerin belirlenmiş son tarihe 
kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması halinde tercihli 
muamele uygulanmak üzere kabul edilebilir. 

3. Diğer geç ibraz hallerinde ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, ürünlerin belirtilen son 
tarihten önce sunulmuş olması kaydıyla menşe İspat belgelerini kabul edebilir. 

Madde 24 

Menşe İspat Belgesinin İbrazı 

Menşe ispat belgeleri, ithalatçı Ülkedeki usullere uygun olarak bu ülkenin gümrük 
idaresine ibraz edilir. Anılan idare, menşe ispat belgesinin çevirisini, ve ayrıca, 
ürünlerin Anlaşma'nın uygulanmasının gerektirdiği koşulları sağladığına ilişkin 
ithalatçının beyanı İle birlikte ithalat beyannamesini de talep edebilir. 

Madde 25 

Parçalar Halinde İthalat 

İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresince belirlenen şartlara 
binaen, Armonize Sİstem'İn 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmem iş veya 
monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistcm'in XVI ve XVII. bölümlerinde veya 
7308 ve 9406 pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi 
halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında 
gümrük idaresine ibraz edilir. 

Madde 26 

Mense İspat Belgesinden Muafiyet 

I. Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya 
yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler, ticari amaçlarla ithal edilmem işlerse ve 
işbu Protokol'ün şartlarına uydukları beyan edilirse ve böyle bir beyanın 
doğruluğundan şüphe edilmiyorsa, menşe ispat hclgesinin ibrazına gerek 
olmaksızın menşeli olarak kabul edilirler, Posta ile gönderilen ürünler İçin bu 
beyan, CN22/CN23 gitmriik beyannamesi üzerinde veya bu belgeye eklenen bir 
kağıt üzerinde yapılabilir. 
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2. Arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya bunların ailesinin 
kişisel kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve miktarından 
ticari amaç güdülmediği aşîkarsa, ticari amaçlı ithalat olarak kabul edilmez. 

3. Ayrıca, ürünlerin toplam kıymeti küçük paketler için 500 Euro'yu veya yolcunun 
zati eşyasını oluşturan ürünler İçin 1200 Euro'yn aşamaz. 

Madde 27 

Destekleyici Belgeler 

Madde 17(3) ve 21(3)'tc belirtilen, bir BUR.I Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı 
kapsamındaki ürünlerin Türkiye veya Arnavutluk menşeli olduğunu ve İşbu 
Protokol'Un dîğer koşullarını yerine getirdiğini tevsik etmek amacıyla kullanıUn 
belgeler, bunların yanında aşağıda belirtilenleri de içerebilir 

(a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi İçîn 
gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte, ömeğin hesaplarında veya iç 
muhasebesinde yer alan doğrudan deliller; 

(b) Türkiye veya Arnavutluk'ta düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan 
maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan 
belgeler; 

(c) Türkiye veya Arnavutluk'ta düzenlenmiş veya hazırlanmış, Türkiye veya 
Arnavutluk'la maddeler üzerinde yapılan işçilik veya İşlemi tevsik eden, iç 
mevzuat uyarınca kullanılan belgeler; 

(d) 'l'ürkiyc veya Arnavutluk'ta işbu Protokol uyarınca düzenlenmiş veya 
hazırlanmış olan, kullanılmış maddelerin menşe statüsünü tevsik eden EUR.I 
Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları. 

Madde 28 

Menşe İspat Belgeleri ile Destekleyici Belgelerin Muhafazası 

1. EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için müracaatla bulunan ihracatçı, 
Madde 17(3)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

2. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, işbu beyanın bir nüshasını ve Madde 2î(3)'te 
belirtilen vesaiki en az Üç yıl muhafaza eder. 

3. İhracatçı ülkenin EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenleyen gümrük idaresi, Madde 
17(2)'de belirtilen müracaat formunu en a/, üç yıl muhafaza eder. 

4. İthalatçı ülkenin gümrük idaresi, kendisine ibraz edilen EUR.l Dolaşım 
Sertifikaları ve fatura beyanlarını en az üç yıl muhafaza eder. 
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Maddc 29 

Farklılıklar ve Şekli Hatalar 

1. Menşe ispat belgesi üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine 
getirmek amacıyla gümrük idarelerine İbraz edilen belgeler üzerindeki ibareler 
arasında bulunabilecek küçük tutarsızlıklar, sunulan ürünlere karşılık geldiğinin 
usulünce tespit edilmesi kaydıyla, menşe İspat belgesini kendiliğinden geçersiz 
kılmaz. 

2. Menşe ispat belgesi üzerindeki ifadelerin doğnıtuğu üzerinde şüphe yaratması söz 
konusu olmayan, daklilo hatası gibi bariz şekli hatalar, menşe ispat belgesinin 
reddedilmesini gerektirmez. 

Madde 30 

Euro Cinsinden ifade Edilen Tutarlar 

1. Madde 21(l)(b) ve 26(3) hükümlerinin uygulanması için, eşyanın Euro dışında bir 
para birimi üzerinden Faturalandınldığı durumlarda, Türkiye ve Arnavutluk'un 
ulusal para birimleri cinsinden ifade edilen ve Euro tutarına eşit tutarlar, ilgili 
ülkelerin her biri tarafından yıllık olarak sabitlenir. 

2. Bir sevkıyat, ilgili ülke tarafında sabitle nen tutara göre, faturanın düzenlendiği 
para birimine atıf yapılmak suretiyle, Madde 21(l)(b) ve 26(3) hükümlerinden 
yararlanır. 

3. Belirli bir ulusal para biriminde kullanılacak tutarlar, Kkim ayının ilk iş günü 
kurundun ifade edilen Euro cinsinden tutarlara eşit olur. Taraf ülkeler ilgili 
tutarları birbirlerine 15 Ekîm'c kadar bildirirler. Bu tutarlar bir sonraki yılın I 
Ocak gününden itibaren uygulanır. 

4. Hir ülke, Euro cinsinden ifade edilen bir tutarın kendi ulusal para birimine 
çevrilmesinin sonucunda ortaya çıkan tutarda, aşağı veya yukarı doğru yuvarlama 
yapabilir. Yuvarlanan tutarlar, çevirme İşlemi sonucunda ortaya çıkan tutarın 
yüzde 5'înden farklı olamaz. Bir ülke, paragraf 3'te öngörülen yıllık ayarlama 
zamanında yapılan çevirme işlemi, ulusal birim cinsinden eşdeğerinin yuvarlama 
yapılmaksızın yüzde 15'inden daha düşük bir artışla sonuçlanıyorsa, Euro 
cinsinden İfade edilen tutarın eşdeğeri ulusal para karşılığını, değiştirmeden 
koruyabilir. Çevirme işlemi ulusal para eşdeğerinde bir düşüşle sonuçlanıyorsa, bu 
eşdeğer değiştirilmeden korunabilir. 

5. Euro cinsinden ifade edilen tutarlar, Türkiye veya Arnavutluk'un talebi üzerine 
Ortak Komite tarafından gözden geçirilir. Gözden geçirme sırasında Ortak 
Komite, belirtilen limitlerin gerçekteki etkilerinin korunmasının istenilip 
istenilmediğini değerlendirir. Uu amaçla, Euro e insinden ifade edilen tutarları 
değiştirmeye karar verebilir. 
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BAŞLIK VI 

İDARÎ İŞ11İRLİ0İ DÜZENLEMELERİ 

Madde 31 

Karşılıklı Vardım 

1. 'l'Ürkiyc İle Arnavutluk gümrük idareleri birbirlerine, kendi gümrük idarelerinde 
HUR.) Dolaşım Sertifikası düzenlenmesinde kullanılan mühürlerin örnek 
baskılarını ve JÎUR.1 Dolaşım Sertifikalan'mn ve fatura beyanlarının sonradan 
kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini sağlarlar. 

2. Bu ProtokoPün düzgün uygulanmasını temînen, Türkiye ve Arnavutluk, yetkili 
gümrük İdareleri vasıtasıyla, birbirlerine EUR.l Dolaşım Sertifikalan veya fatura 
beyanlarının geçerliliklerinin ve bu vesaikte yer alan bilgilerin doğruluğunun 
kontrolünde yardımcı olurlar. 

Madde 32 

Mense İspat Belgelerinin Kontrolü 

1. Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü, sondaj usulU ile veya ithalatçı ülke 
gümrük İdaresinin bu belgelerin geçerliliğine, söz konusu ürünlerin menşe 
Statüsüne veya işbu Protokol'ün diğer koşullarının yerine getirilişine ilişkin makul 
şüphesi olduğu her an yapılır. 

2. Paragraf 1 hükümlerini yerine getirmek amacıyla, ithalatçı ülkenin gümrük 
idaresi, 1ÎUR.1 Dolaşım Sertifikası ve fatura ile, eğer ibraz edilmiş ise fatura 
beyanını, yahut bu vesaikin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın 
gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin gümrük idaresine geri gönderir. 
Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran 
elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir, 

3. Kontrol, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, İhracatçı 
ülkenin gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını 
denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahip olur. 

4. Rğer ithalatçı ülkenin gümrük İdaresi, kontrol sonucunun beklenmesi süresinde 
söz konusu ürünlere tercihli muamele tanınmasını askıya almaya karar verirse, 
Ürünlerin takdir edilen ihtiyati tedbirlere bağlı olarak serbest bırakılmasını 
İthalatçıya önerir. 

5. Kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi, bu kontrolün sonuçlarından mümkün 
olan en kısa zamanda haberdar edilir. Bu sonuçlar, belgelerin gerçek olup 
olmadığını, söz konusu ürünlerin Türkiye veya Arnavutluk menşeli olarak kabul 
edilip edilemeyeceğini ve işbu ProtokoPün diğer koşullarına uyup uymadıklarını 
açıkça belirtmelidir, 
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6. Makul şüphe olması halinde, kontrol talebine on ay içinde cevap alınamaz veya 
cevap söz konusu belgenin gerçekliğinin veya ürünlerin .gerçek menşe inin 
tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyorsa, talepte bulunan gümrük 
idaresi, istisnai durumlar haricinde, tercih tanınmasını reddeder. 

Madde 33 

Anlaşmazlıkların Çözümü 

Madde 32'deki kontrol usulleriyle ilgili olarak, kontrol talebinde bulunan gümrük 
idaresi ile bu kontrolün yapılmasından sorumlu gümrük idaresi arasında 
çözümlenemeyen bir anlaşmazlığın veya işbu Protokol'ün yorumlanmasına ilişkin bir 
soru hasıl olması halinde, gümrük idareleri durumu Ortak Komite'ye arz eder. 

İthalatçı ile, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi arasında çıkabilecek her türlü 
anlaşmazlık, adı geçen ülkenin mevzuatı çerçevesinde çözülür. 

Mnddc 34 

Cezalar 

Ürünler için tercihti muamele hakkı elde etmek amacıyla, yanlış bilgi İçeren bir 
belgeyi hazırlayan veya hazırlattıran şahıslara ceza uygulanır, 

Madde 35 

Serbest Bölgeler 

1. Türkiye ve Arnavutluk, nakliye esnasında, kendi ülkelerinde bulunan bir serbest 
bölgeyi kullanan, bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarete konu ürünlerin 
başka ürünlerle değiştiril m eterin i veya bozulmalarını önleyici normal işlemler 
dışındaki herhangi bir işleme tabi tutulmama! arın m temini konusundaki bütün 
tedbirleri alırlar. 

2. Paragraf t hükümlerine istîsnn olarak, Türkiye veya Arnavutluk menşeli ürünler 
bir menşe ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir işleme 
veya muameleden geçirilirse, ilgili idare, uygulanan işlem veya muamelenin işbu 
Protokol hükümlerine uygun olması koşuluyla, ihracatçının talebi özerine yeni bir 
UUR.l Dolaşım S erlilik ÜS ı düzenler. 

BAŞLIK VII 

SON HÜKÜMLER 

Madde 36 

Protokol'de Yapılacak Değişiklikler 

Ortak Komite, işbu Protokol hükümlerinde değişiktik yapmaya karar verebilir. 
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FK1 

EK. ll'DE YER ALAN LİSTB İÇİN ÜİRİŞ NOTLARI 

Notl: 

Liste, ttiıtı ürünlerin bu l'ıotokol'üıı 6. Miiddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işçilik veya 

işlem görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler. 

Not 2: 

2.1 Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1. sütun Armonize 

Sİstcm'de kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2. sütun ise 

bu sistemde kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyanın 

tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3. veya 4. sütunda 

bir kural belirtilmiştir. Bazt hallerde 1. sütundaki girişin Önüne 'y' ibaresi 

konulması, 3. veya 4. sütundaki kuralın sadece, pozisyonun 2. sütunda 

tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir. 

2.2 1. sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gmpiandınlmtş olduğu veya 

bir fasıl numarasının verildiği ve dolayısıyla 2. sütundaki Ürün tanımlarının genel 

İfadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3. veya 4. sütundaki bitişik kurallar, 

Armonize Sİstem'de bîr faslın tarife pozisyonlarında, veya 1. sütunda 

gruplandırılmış pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandın lan ürünlerin 

hepsine uygulanır. 

2.3 Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi 

olması halinde, her bir bent, 3. veya 4. sütundaki bitişik kurallara tabi tarife 

pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir. 
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2.4 İlk İki sütundaki herhangi bir kalem için, 3. ve 4. sütunların her ikisinde de bir 
kural belirlenmiş İsse, ihracatçı, sütun 3 veya sütun 4'tc yer alan kurallardan 
herhangi birisini uygulamayı, bîr alternatif olarak tercih edebilir. 4. sütunda 
hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise, 3. sütunda yer alan kuralın uygulanması 
gerekir. 

Not 3: 

3.1 Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe staltisü kazanmış ürünlere ilişkin 
bu Protokol'ün 6. Maddesinde yer alan şartlar, menşe statüsünün bu ürünlerin 
kullanıldığı fabrikada veya Türkiye veya Arnavutluk'ta başka bir fabrikada 
kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uygulanır. 

Örneğin; 

8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan 
maddelerin kıymetinin fabrika-çıkış fiyatının yüzde 40'ını aşamayacağını 
belirtir, y.7224 pozisyonundaki "dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer 
çelik alaşımları" ile yapılır. 

Eğer bu dövme İşlemi Türkiye'de menşeli olmayan külçelerden yapılmış ise, 
listede y.7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu İşlem menşe statüsüne 
sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya Türkiye'de başka bir fabrikada üretilip 
üretilmediğine bakılmaksızın, dövme, motorun kıymet hesaplamasında menşeli 
sayılır. Yani, kullanılan menşeli olmayan maddelerin kıymetleri toplamı 
alınırken, menşeli olmayan külçenin kıymeti hesaba katılmaz. 

3.2 Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarım gösterir ve daha 
fazla işçilik ve işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem 
menşe statüsü vereme/.. 13u nedenle, bir kural belirli bir İmalat aşamasında 
menşeli olmayan madde kullanılabileceğini belirtirse, bu tür maddenin daha 
önceki bir imalat aşamasında kullum İması mümkün, daha sonraki aşamasında 
ise mümkün değildir. 
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Not 3.2*dekİ kural saktı kalmak üzere, bir kural "herhangi bir pozisyondaki 

maddelerden İmalat" ifadesini kullanıyorsa, herhangi bir pozisyondaki 

maddeler (urun ile aynı pozisyon ve tanıma sahip maddeler bile), kuralın 

İçerebileceği bazı özet kısıtlamalar da dikkate alınmak koşuluyla kullanılabilir. 

Bununla birlikte, "... pozisyondaki diğer maddeler de dahil olmak üzere, 

herhangi bir ıx>zisyondaki maddelerden imalat" veya "ürün ile aynı 

pozisyondaki diğer maddeler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki 

maddelerden imalat" ifadesi, listenin 2. sütununda belirtilen ürün İle aynı 

tanıma sahip olanlar hariç herhangi bir pozisyondaki maddelerin, 

kullanılabileceği anlamına gelir. 

Listedeki bir kural bir ürünün birden lazla maddeden imal edilebileceğini ifade 

ettiğinde, bu, bir veya birden çok maddenin kullanılabileceği anlamına gelir. 

Tamamının kullanılmasını gerektirmez. 

örneğin; 

5208 ila 5212 pozisyonlarındaki mensucat için kural, tabii liflerin 

kullanılabileceğini ve diğer maddeler arasında kimyasal maddelerin de 

kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması gerektiği anlamına 

gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir. 

Listedeki bir kural bir ürünün belli bir maddeden imal edilmesi gerektiğini ifade 

ederse, açıktır ki bu şart kendi doğası gereği kurab karşılamayan başka 

maddelerin kullanılmasını engellemez, (dokumaya ilişkin maddelere ilişkin 

aşağıdaki Not 6.2'yc de bakınız). 
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Ömeğin; 

1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için hububat ve bunların türevlerinin 

kullanılmasını Hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların, 

kimyasal maddelerin veya diğer katkı maddelerinin kullanılmasın] engellemez. 

Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir maddeden Uretilememcsine rağmen 
aynı Özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir maddeden 
üretilebilen ürünlere uygulanmaz. 

örneğin: 

y Fasıl 62'deki, dokunmamış maddelerden mamul bir giyim eşyası söz konusu 
olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına 
müsaade ediliyorsa, -dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten 
Uretilememcsine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün değildir. 
Böyle durumlarda, başlangıç maddesinin normal olarak iplikten önceki bir 
safhada - yani lif safhasında- olması gerekir. 

3,6 Listedeki kuralda, kullanılabilecek menşeli olmayan maddelerin maksimum 
kıymeti İçin İkİ yüzde oranı verilmiş İse, bu yüzdeler birbirine eklenemez. 
Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan maddelerin toplam kıymeti 
verilen yüzde oranlarının en yüksek olanım asamaz. Ayrıca, her bir yüzde 
oranı ilgili olduğu maddeye uygulanırken aşılmamalıdır. 

Not 4: 

4.1 Listede "labü üfler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta 
bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu, eğirme işleminin başlamasından önceki -
döküntüler dahil- aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, 
taranmış vreı başka liirlü imleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri kapsar. 
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4.2 "Tabii lifler" kavramı 0503 pozisyonundaki at kılı, 5002 ve 5003 

pozisyonlarındaki ipek, 5101 ila 5105 pozisyonlarındaki yün iifler ve İnce veya 

kaba hayvan kılları, 5201 İla 5203 pozisyonlarındaki pamuk lifleri ve 5301 ila 

5305 pozisyonlarındaki diğer bitkisel lifleri kapsar. 

4.3 'Tekstil hamuru", "kimyasal maddeler" ve "kağıt yapımına mahsus maddeler" 

kavramları listede 50 ila 63. fasıllarda sınıflandırılmayan ve sunî, sentetik ve 

kağıt lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen maddeleri tanımlamak Üzere 

kullanılmıştır, 

4.4 "Sentetik ve suni devamsız lifler" kavramı listede 5501 ila 5507 pozisyonlardaki 

sentetik veya sunî filanıent demetler, devamsız lifler veya döküntülere atfen 

kullanılmıştır. 

Not 5: 

5.1. Listede yer alan bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3. sütunda belirtilen 

şartlar, bu ürünün imalatında kullanılan, tüm temel dokumaya elverişli 

maddelerin toplam ağırlığının hep birlikte yüzde 10 veya dalla azmi oluşturan 

temel dokumaya elverişli maddelere uygulanmaz (aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4'e de 

bakınız). 

5.2. Bununla birlikte, Not 5.1'de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla 

temel dokumaya elverişli maddeden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir. 

Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli maddelerdir: 

-ipek, 

-yün, 

- kaba hayvan kılı, 

- ince hayvan kılı, 

- at kılı, 

- pamuk, 
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- kağıt yapımına mahsus maddeler ve kağıt, 

- keten, 

- kenevir, 

-jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lİlleıİ, 

- sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri, 

- İlindistars cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lider, 

- sentetik filamentler, 

- sunî filamentler, 

- iletkenliği olan filamentler, 

- polipropilenden sentetik devamsız Hfler, 

- potiesterdcn sentetik devamsız lifler, 

- poiiamidden sentetik devamsız lifler, 

-poliakrilonilrildcn sentetik devamsız lifler, 

- poliimidden sentetik devamsız Hfler, 

• politetrafîüoroetİlcnden sentetik devamsız lifler, 

- polifenilen sü I fitten sentetik devamsız lifler, 

- polivinil klorürden sentetik devamsız lifler, 

- diğer sentetik devamsız lifler, 

- viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler, 

- diğer suni devamsız Hfler, 

-gipe edilmiş oksun olmasın bükülebilir polieter parçalı (seğmentli) poliüretandan 

(segmente edilmiş) mamul iplik, 

-gîpe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli) 

poliüretandım (segmente edilmiş) mamul İplik, 

- önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya alüminyum tozuyla kaplanmış 

olsun olmasın plastik İlimden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 pozisyonunda 

yer alan Ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5 mm.yi geçmeyen, iki plastik film 

arasına renkli veya renksiz bîr yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştırılmış olanlar) 

- 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler. 

Örneğin; 

5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik devamsız 

liflerden imııl edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Bu 
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yttzden, menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız lifler 
(bunların kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan imal edilmesi 
gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok yüzde 1O'una kadar kullanılabilir. 

Örneğin; 

5107 pozisyonundaki yün İpliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız 
lirlerden mamut iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü mensucat 
karışık bîr mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan menşeli 
olmayan sentetik İplik (bunların kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan 
İmali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden imali gerekmektedir) 
veya her İkisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en çok yüzde 10'una kadar 
kullanılabilir. 

Örneğin; 

5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu 
mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, eğer 
pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal edilmiş bîr 
karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk İplikleri bîr karışım ise, bîr karışık 
üründür. 

Örneğin; 

Eğer söz konusu Uıfte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden 
veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, bu takdirde 
acıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli maddedir ve aynı 
şekilde tufte edilmiş mensucat, bir karışık üründür. 

"Oipc edilmiş olsun veya olmasın bükülcbiür potieler parçaları (segment) içeren 
poliüretandan (seğmenle edilmiş) imal edilmiş iplik" ihtiva eden ürünlerde bu 
tolerans söz konusu iplik için yti/de 20'dır. 
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5.4. "Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın 
plastik film" esaslı şerit ihtiva eden, 5 mnı.yi geçmeyen genişlikte, bir yapıştırıcı 
İle iki plastik film arasına sıkıştırılmış ürünlerde bu tolerans söz konusu şerit için 
yüzde 30'dur. 

Not 6: 

6.1 Listede bu giriş notuna atıfla bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil 
Ürünlerinde, söz konusu mamul ürünler için 3 no'lu sütunda belirlenen kural lan 
karşılamayan astar ve iç astarlar haricindeki tekstil maddeleri, mamulUnkİnden 
başka bir pozisyonda yer almaları ve toplam kıymetlerinin mamulün fabrika çıkış 
fiyatının yüzde 8'ini aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler. 

6.2. Not 6.3*ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 İla 63. fasıllar arasında yer 
almayan maddeler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler, 
serbestçe kut!anılabilirler. 

Örneğin; 

Listedeki bir kural, örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik 
kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal 
eşyaların -düğmeler 50 ila 63. fasıllar arasında yer almadığından- kullanılmasını 
engelleme/. Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak dokumaya elverişli 
madde ihtiva etmelerine rağmen, kullanılmasına mani teşkil etmez. 

6.3. Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan maddelerin kıymeti 
hesaplanırken 50 ila 63. fasıllarda yer almayan maddelerin kıymetlerinin de 
hesaba dahil edilmesi gerekir. 

Not 7: 

7.1. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları bahis konusu 
olduğunda "özel işlemler, aşağıdakilerdir: 
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(a) vakumla damıtma; 
(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma İşlemiyle yeniden damıtma; 
(c) patlayıcılık verme (craeking); 
(d) yeniden şekillendirme (reformıng); 
(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 
(f) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sü!firik asille 

veya olcumla ya da sülfürik anhtdritlc işlem görme, alkali ajanlarla 
nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştİrilmiş 
toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini 
giderme); 

(g) polimerizasyon; 
(h) alkilasyon; 
(İ) İzomericştirmc; 

7.2, 2710,2711 ve 2712 pozisyonları bahis konusu olduğunda "özel işlemler", 
aşağıdakilerdir: 

(a) vakumla damıtma; 
(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma; 
(c) patlayıcılık verme (craeking); 
(d) yeniden şekillendirme (refornıîng); 
(e) secici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 
(I) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle 

veya oleıımla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla 
nölralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleşt iri I m iş 
toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekoîarasyon (rengini 
giderme); 

(g) polimerizasyon; 
(lı) alkilasyon; 
(ij) i 70 mer leşi irme; 
(k) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenle 

yapılan, işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt rmıhicvasını».:3şjjan yüzde 
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85 azalması ile sonuçlanan kükürt-giderme (ASTM D 1266-59 T 

metodu); 

(1) sadece 2710 pozisyonuna dahil ürünler açısından filtrelemcden gayri bir 

işlemle parafın giderme; 

(m) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenin bir 

kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yer aldığı, kükürt 

gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar'dan daha yüksek 

basınçta ve 250°C'den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör kullanılarak 

hidrojen ile muamele. Bununla beraber, y 2710 pozisyonunda yer a!an 

yağlama yağlarının, daha Özel olarak renk ve istikran iyileştirmek üzere, 

hidrojenle daha ileri muamelesi {yani hidrofinisaj ve renk giderme), özel 

işlem olarak kabul edilmeyecektir, 

(n) sadece y 2710 pozisyonuna dahi! ftıel-oiller açısından bu ürünlerin, 

fireler dahil hacimce yüzde 30'undan daha azmin 300°C'de ASTM D 86 

metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma; 

(o) sadece y 2710 pozisyonuna dahil, gaz yağlan ve fuel-oillerdeıı gayri ağır 

yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla 

muamele; 

(p) sadece y 2712 pozisyonuna dahil ham yağlar (ağırlığı itibariyle % 

0.75'ten az yağ içeren vazelin, ozokerit, linyit mumu veya turb mumu, 

parafin hariç) açısından ayrımsal billurlaştırma vasıtasıyla yağ alma. 

7.3. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları açısından, 

temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, fıltrelemc, renklendirme, 

işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin karıştırılması sonucunda bir kükürt 

muhtevası elde etme, bu operasyonların veya benzeri operasyonların herhangi 

bir kombinasyon», menşe kazandırmaz, 
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E K n 

İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ İÇİN 
MENŞELİ OLMAYAN MADDELERE UYGULANMASI GEREKEN İŞÇİLİK VE 

İŞLEM LİSTESİ 

Listede belirtilen iinlnlerin tamamı Antayma'da yer almayaballlr. Bu nedenle 
Anlaşma 'nm diğer bölümlerine bakılması gereklidir. 
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usagıdı bcluLİkakr hortç: 

O T U pozisyonunda yer alan 
kunjudmuş, kabukları atamı? 
haktagilkrin unuh t/nttsi ve louı 

Ynj l ı tuhum v t meyveler; 
muhtelif lîlttç, tohum ve 
meyveler; sanayice veya lıpta 
kullanılan biüUler; saman ve kaba 
yem 

Ljtfr. tabii jafcttİBTj reçineler. 
saka reçineler ve yug rehineler 
{pcle&enklcr gibi) 

Uilkiscl fc$u ve IhUluMlar: »ektik 
nutLİdekr. peklmatlur ve 
nektaHar agar-agar.bftkittİ 
UrÇnlcrdi^d&tt l ilen yapışkan 
sıvJiu ve Viı̂ ıiLii verici huddek*. 
(Inrtir edilmiş okun olıuauın} 

<3) veya (4) 

* Kuflandan meyveler ve sert 
kabuklu meyvelerin tamamıyla 
elde edildiği. 

-kiilİMiıtnn Fasıl 17^111 herhangi 
biı girdisinin kıymetinin Urunan 
fabrika çıkı? llyatıntn % SOAmu 
gü^meyen.iıtıalst, 

Kullundan Fasıl 9'da yw al»ı tam 
gudileria tamamıyla e! de edildiği 
imalat-

Heriıangı bir po/&yondu yu Olan 
g i rd ik t im İuıaloi 

Hcf hangi bir pozisyonda yer atan 
girdilerden imalat 

Herhangi bir potisyonda yer utan 
girdilerden imalı l 

Kullundan Fasıl İ f fda yet a l » lum 
gkd iletin lamumıyta elde edildiği 
imalat. 

Yemlen sebzelerin, hububatın, 
yumruların v« 0714 
po/lsycuHindaki kok veyu 
kullanılan mcyvckjin tamamıyla 
e1deedildi|i imalat. 

0708 poMSyonuAda yer alan 
baklagillerin değirmenden 
gceihlntcsi ve kurutulması 

Kullanılan Fasıl I2*dc yer a lan l ım 
girdilerin latn&mıyta elde edildiği 
rmahL 

Kultamtan I3ÜI po^syontaKhıki 
ftetnangibir girditinin liıymctrnin 
orupıftn fabfifca çık*ı fiyatının % 
W * i n i gedmeyen imalat. 
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0> 
- t i i ıki icl ürünlerden elde edilen 
yanı$Lan sıvılar ve kıvam verici 
ınad*lckı ( I I K M edilmiş} 

• Diğerleri 

Orlllmtyu cİvcrijU bitkisel 
maddeten Urı fenni buska yerinde 
belirtilmeyen veya yer olmayan 
b i lk to l Ürünler 

0> *cyn (4> 

Tadil edilmemi} yapışkan $mlar ve 
krvBm verici maddelerden imaiui 

Kultandun ifrıi girdilerinin 
kıymetin in,ürün!m fabrİkn çıkı$ 
fıynunm %S0*srnİ gecmcyçn imalat 

FIIÜIE M Kullanılan Fosil ]41c yer ulan IDm 
girdilerin tamamıyla ddc edildiği 
imalat 

y Taşıl 15 

15G1 

1502 

1504 

Hayvinsal veya bîüit&c) koli ve 
« v ı yağlar ve bunların 
pareıdûrtjn* ürünleri; hazır 
yemeklik kalı yağları hayuaırcal 
veya M i t s e l mumlar; 
BJjaftıda belirtilenler hariç*. 

Kaü drtrtıuiyagj (erilİlmlf domuz 
yağı 'IBTOT dahil) ve kfin)c$ 
hayvunlarmin kalı yağları (€209 
v c l 5 W pmisyOTinndnk iler hariç) 

-kemiklerden vtyn ıırtıfclif mİAn 
elde edilen ya&İar 

«Diğerleri 

Srjt*. koyun veya keçi yağlan 
(1503 jHttteyominda yer a^vıLu 
n * i v > 

«Kemiklerden veya tırtıklardan 
elde cdifcn > aflur 

- Uîgcrkri 

ItatıkJnmı veya {lenfe 
memeli lifinin kalı ve sıvı ya^lıııi 
ve. tamtortn urak&iy unları (rufinc 
cdilıut} olsun olmasın, fnknı 
kimyasal durak detişlirilıutnnif) 

Drflmfln yer *ldı£ı pomymı 
damdaki herhangi bir poifsyuncla 
yer alim girdilerden imatal 

02Ü3,02Dövc0207 
poiisyunlaroıdn yer *Unl*r Hc 
051*5 pozisyonunda yer atm 
kemikle* hariç hcrhnngi bir 
pddsyondafcifciıditertktt İmalat 

0203 ve 02Û6 pcdüyonlarm Ja ye/ 
alan dumuz elinden ve yenilebilen 
sakJMalımt«t veyı Ü207 
po/isyuımodıa yer «lan kümes 
hayvanlarının etinden vç 
yenilebilen ukatahııduı imalat 

0201,0203, Û 2 M veya 0206 
|H>7:İ$y«tlâfinda yer atanlar \\n 
OSÖfı rtn/byi)iLundn yer atan 
kemikler hariç frrabanüj bu 
pozisyonduk! girdilerden îmMat 

Kullanılan Faal Tde yer otun ıuw 
girdilerin tamamıyla ddc crfiLdt&i 
jtnnUt 
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(D (2) O) veyn W 

y 1505 

i m 

1507 ila (515 

• Kah fraksiyonla 

• fti&cıfcri 

Rutine edilmiş Ünal in 

Difitr hayvansnlkuLtvtım 
ydglur ve bunİBtnd fraksiyonları 
(rafine cdilınif otsun olmasın 
fnkaj kimyasal olarak 
dc&ijLifiJmcMMs): 

- Kmı ftîiksi>onİHir 

- Diğerleri 

BiLktol H V I yağar ve buutunu 
rn&slyunlnrt: 

-£i>y* yîtgı. yer fistı £t yagu palm 
yngr, hirıdislan Cevizi y"afiı» palıii 
çufciftkgi yufiı. Lmbîisstı yağı, çin 
agnef ya&ı, ûutikikayafcı. mirtle 
muniL ve Japon mumu, jojohn 
yn£ı fraksiyonları ile tcVnik veya 
&tnaİ amaçlarla kullanılan yd£lor 
(insan £tdım utnruk kullanılan 
örürtkfin İmalmfcliiıllaftıtAtıl&r 
hariç) 

-katı ffnksiyonlıır fjojnba yn£ı 
ftuksiyunlun luriı;) 

' Dikerleri 

Hayvansal *v bitkisel koli v t sıv» 
yhğlur ve kınların f[;ıksiyujıUu ı 
{kısmen ırcya lan unuyla 
iıidnıjtniuf edilmiş, Afa-
estcrletnıtig. iırkrar cstcrlçıtmış 
veyiı ırkıidık asillemniş, fulUıc 
ırdiimü) nisuü oltuûiiıı, taknıdaru 
ileri bir t^lem gOntiumitf 

ISu4fHtfi*yuıiLJiıdayerafoftdiger 
girdiler de dahil olmak üzere 
hatıungi birpcttisyoıuMi 
girdilerden imalar 

KulUımlım F w ı l 2 v f t j d e y v nlnA 
1Qm girdilerin hununuylh elde 
edildiği imalaL 

l5U5jw£tayonumla yer alan ham 
yüpaftı yftgtndan yapıbn imal al 

I5D6 pozisyonunda ytf Man di|cr 
girdilerde dülıil olmak Gzcrc 
herhangi hir ptr/tsyHidnki 
girdilerden îmtılm 

KulLanılan pasif 2'dc yer nlan mm 
girditerin (amtmıytn elde edildiği 

OrDiiOı^ yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pyüisyontlıt 
ytr alan girdilerden imaJoi 

1507 ita 1515 pöîîsyotttoıınrJa y # 
dan di£er girdikftfcn t malal 

Kutlanılan lUın bitkisel ıncjrçaİi 
girdilerin tanımtuyja elde edildiği 
imalat 

-Kullundan Fnartl'dc yer alan löm 
pirelileri» İLsjnamıyla elde eddıfigi» 
-kollandım lûm bitkisel memeli 
girdilerin tarmınuyla elde cdildi£i, 

»Ununla lıcrahvr, 1507,15ÜB. 15 M 
ve ]>l3po/uvonLartn(ta yer alem 
girdiler ktülaıiLİalttlir. 
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(D m P> veya (4) 

1517 
Mnr|E,fk\ hu foıkta yer a!m 
huyvnnsnf veya bitkisel halı veya 
îjvı ynglonıi veya farktı kalı veya 
sıvı ya£ fniksiyûnfannın. yatıktı 
fcarılıftıtan veya mûstarjjuwlnrj 
(1516 poîîs^flüJidaki yenilen 
katı veya sıvı yagtar ve bunların 
fraksiyonları harif) 

Kul tanıtan FasU 2 v* 4*u yvr alım 
tüm girdilerin inmumıylsi ddc 
edildiği, 
*kullnntlan Mm bitkici menşeli 
^rdircrinlumajiiıyladdıt edildiği. 
imotaı 
tiumınln benıb«h J 507.15ÛS, ] SIJ 
vt t513 poıisyttnWtndnkî girdiler 
kullaınLııbilir 

U*, bnlik* kabuklu hayvani ur, 
yumuşakçalar veya dıgcf BU 
nnutirgasiEİannın mustaJıyarlvı 

Faul L'tle yer «İm 
haymlardaıv 

Wvcya 

kul! anılar Fasıl 3*teki İtim 
girdjltrm utnarnıyla dile 
cdilttigi 

ûnatat 

Ürünün yer aldığı po/tayen 
dı&ındukt herhangi bir pua uyundu 
yer aluı girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl İTdcy^f alim 
tarhojıgî bir girdisinin 
kıymetinin ürfinün fabrika çıkış 
fiyatının %30*umı geçmeyen 
vrailat. 

yFasl 17 

y!70t 

1702 

yr?03 

Şckfl ve gcker mntoulkrri-, 
0$agıd& belirtilenler hariç: 

Kamış veya pancar şekeri vt; 
kimyaca saf üükkonjz (kam 
haldjc, aromalandınlınıp vcyıt 
renklendirilmiş) 

Diğer şekerler (kimyaca sal" 
Lafclnz, roaHıjz. glîVor ve 
fhıkıog dahit) (kan haMc); 
ilave aroırıa veya renk verici 
maddeler kahlihitıiıiş şeker 
şuruptan; suni bal, {bıblt bal 
ile kûrı>itr))rnı$ olsun 
olmadın); kıtramd: 

Kimyaca saf msıltfi/ ve 
fruktoz 

- diğer şçkcrkr (kalı baMc 
aromatamf ırılmı} veyn 
rcnkknd irilmiş) 

• Üi£ erleri 

Şckcı L-tsu^kiiyı̂ iHindıuı veya 
raruıajfndiin dltlc çdikn molaslar 
(jjmn:ıl;ıudırıln>ış wyu 
rvukkrulıtilmıg) 

17Ü2 Pnzisynmınd'nli] di&cr 
girdilerde dahrl olmak Ü/.erc 
herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden nuittal 

KtrilnmLaa Fasıl 1 Tııİn herhangi 
bir girdisinin kıyıntımın tiıMn 
Jkbrifcjt ifikı? fıytüıın r ı % 30hnnu 
gedmeyen iatatm. 

Kıılranılrtrı tfirn girdilerin menseli 
olması gereken imalat 

Kultauılta Fasıl P'ıiiu hîrhm^i 
t>*r (iirdiiınift kıynıctiuin Otundu 
ftıbrık;* çıkış fiyatının % Jlftmiı 
jLv-VHifycu iıtmlul. 
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(0 

1704 

Fosil IS 

1901 

(2) 

Kukuo içermeyen şeker 
mamulleri (teyas çikolal» 
dahil) 

K ak an vt kakao mflrtatattlm 

Malt hülasası; (arifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan esasını un, eane, 
nişasta veya malt ItrtJasns! 
teşkil eden gıda müsta)ıw\tları 
(içinde krtkau bulunmııyiitılar 
veya tatnamıy la yağının 
almması esasına türe 
hesaplanan idindeki kakao 
miktwı ağırlık itibarıyta% 
40'dan at olanlar); tarifenin 
başka yarinde lıcl iri 11 ıttcycn 
veya yer almayan esasım 
040) İla0404 prai^ımlannda 
yer iil>w m;tddclcr teşkil eden 
gıda mllslalı zarları {içintte 
kakao bulunmayanlar veya 
(amomıyla yajının alınması 
osurma jtîlre hesaplandığında 
içindeki kakao in ikt in ağırlık 
itibarıyla %3'tlrn a/ olanlar): 

- Malı hülasası 

0 ) veya W 

Urönün yer aldığı 
poasyon dışındaki 
bcrharıgl birpD/hryoıtda 
yer alan girdilerden, 

ve 

kullanılan 1'asıl I7'deyer 
alan tüm girdilerin 
kıymetinin Üründn fabrika 
çıkış fiyalının t * 30 tan 
geçmeyen 

imalat 

Ûninlln ycf uldtgı pozisyon 
dışındaki tvertımgi bir 
poııiyonda yer alan 
girdilerden. 

ve 

kullanılan Fasit \ 7'de yer 
ula» tnm (iıttiltrin 
kıymetinin ürüntttı fıtııika 
çıkış fiyatının % ÎVıuıu 
geçmeyen 

imalat 

[-•n«.ıl 1 Cda yer alan hububattan 
iııukıl 
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(I) 

1902 

19W 

m 
• Diğerleri 

Makarnalar (pişirilmiş veya et 
İle veya (tiftr maddelerle 
doldurulmuş veya başka 
şekilde haarbmnıış olsun 
olmasın) (spagetti, makaıoni, 
şehriye, Ia7.anya, gnocchİ, 
ravioli. canelİMiigibi); kuskus 
(Ijazırlanmıs alsım olmasın): 

-ogırtık itibariyle %20 veya 
dalıa «7 et. sakatat, balık, 
kabuklu hayı on veya 
yumuşakça içerenler 

-ağırlık itibariyle %20 veya 
daha ftuda et, sakaıal, balık, 
kabuklu hayvan veya 
yumuşakla içerenler 

Tapyoka ve nişastadan 
hazırlanan tapyoka 
heıı/.erİMİ((iokon, dane. 
yuvarlak, kalbur içi kalıntısı 
veya benleri {ekilleule) 

(3) veya 

Ürünün yer aldıgt 
pozisyon dibadaki 
tıcrhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

kullanılan taşıl I7'dcyer 
atan tüm girdilerin 
kıymetinin Drurttlo fabrika 
tıkış Ryntının%M'ıınu 
geçmeyen 

intaktı 

d) 

Kullanılan ıöm hububaı ve 
Ittrevlf rinin (durum bugdayt ve 
türevleri hariç) tamamıyla elde 
edildiği imalat 

•Kullanılan tllm hububat ve 
türevlerimin (durum bujduyı 
ve türevleri hariç) tamamıyla 
ddc edildiği, ve 

-kullanılsa Fasıl 2 ve İ"K yer 
alan lüm girdilerin tamamıyla 
elıtc edildiği, 

üıtalal 

lltlıft pozisyonunda yer alaa 
patates nişastası hariç hcrlıangi 
bir pozisyondaki girdilerden 
imalat 
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! „ • 
i 904 

ITO5 

y Fasıl 20 

y2O01 

y20O4vcyIO0S 

ÎU06 

(2) (3) veya (4) 

1 lııbubal veya hububaı 
ürünlerinin knhartıhııası veya 
kavrulması suretiyle elde 
edilen gıda mamulleri (mısır 
gcvrc|İ {çoru flakes) gibi) 
tarlfcnüı başka yerindi; 
belirtilmeyen veya yer 
almayan ön pişirme yapılmış 
veya başla surette 
hazırlanmış dıuıe (mısır 
hariç)veya flnkon halindeki 
hububat veya diper seklide 
işletimi; daneler {un ve 
ezmeler hariç) 

Ukmfk, pasla, kek. bisküvi ve 
diğer ekmekçi mamulleri 
(kakao itersin germesin); 
hosü, eczacılıkta kullanılan 
boş ilaç kapsülleri; mühür 
güllacı, pirinç kağıdı ve 
betileri İtünler 

Sebzeler, meyveler, sert 
kabuklu meyveler veya 
bîtk ilerin diğer kısımlarından" 
elde edilen mdstahzarlar; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Hint paratcsi.tallı patates ve 
ağırlık itibariyle % 5 veya 
daha fazla nişasta içeren 
benzeri yenilebilen bilki 
parçaları (sirke veya asetik 
asille hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) 

Un, e/rrte Veya Hakim 
halindeki patates (sirke veya 
asetik asitti:» onsta usullerle 
hazırlanmış veya konserve 
edilmiş) 

Sebzeler, meyveler, seri 
kabuklu meyveler, meyve 
kabukları ve diğer bitki 
parçaları (şekerle konserve 
edilmiş) (suyu al in m iş. M 
sekerle kaplanmış veya 
krislalleşuıiş) 

-IBM |K)£İsyottunda yer 
almayan girdilerden, 

-kullanılan (Um hububat ve 
unların (durum buğdayı ve 
Zea İııdııralu tınsın ve hunlanıl 
lllıevleri haliç) tamamıyla elde 
edildiği, ve 

•kullanılan Fasıl IT'deyer alan 
Kim girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
^CTunu geçmeyen 

iı mı lal 

Rısıl 1 t'de yer alanlar hariç 
herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm meyvelerin, sert 
kabuklu meyvelerin, sebzelerin 
(anlamıyla elde edildiği imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer aloı» girdilerden 
imalat 

Urttniln yer nldıjı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda, yer alan girdilerden 
imalat 

Kullanılan t'iısıl 17'nİıı 
herhangi bir girdisinin 
kıymetinin ürünün fnl>rika çıkış 
riyalinin % JO'ıınıı geçmeyen 
înralal 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 71) 



- 8 3 -

(I) 

2007 

m (3) veya W 
Ürünfln yer aldığı 
pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda 
yer alım girdilerden. 

kutlanılan [-'asıl 17de yer 
altın illin girdilerin 
kıymetinin OrUtıOn fabrika 
çıkış fîyalıııın %30*tınıı 
gceıneyen 

İOMİKt 

Kullanılan 0801. OStfî ve 1202 
ila 1207 pozisyonlarında yer 
alan menşeli sert kabuklu 
meyveler ile yııjtı loJıumların 
kıymetinin UrtlnUn fabrika (tkıj 
fiyatının % 60'ını peçen imalat 

Drûııan yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat 

ÜffJnM yer aldığı 
pozı^on dışındaki 
herhangi bir pozisyon ıhı 
yer atan girdilerden. 

kullanılan Fasıl 17'deyer 
alan tum girdilerin 
kıymetinin DrOnlln latırika 
çıkı; riyalinin % îO'unu 
geçmeyen 

imalat 

ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki 
herhangi bîr pozisyonda 
yer alam girdilerden, 

kullanılan Fasıl I7'deyer 
alan tum girdilerin 
kıymetinin M »ün fabrika 
eıkış liyutının % ÎO'unu 
geçine)en 

imalat 

y200S 

2D(» 

Ht-Vellcr. jöleler, marmelatlar. 
meyve veya sert kabuklu 
meyve püreleri, meyve veya 
serv kabuklu meyva [maları 
{pişirilerek lıav.ıtlannıı;) 
{ilave seker veya diğer 
(allandırdı maddeler içel'sin 
içermesin) 

•İlave şeker veyanlkol 
içermeyen sert kabuklu 
meyveler 

•yer fıstığı ezmesi; hububat 
esaslı konumlar; palın 
meyvesi içi; mısır 

•diğerleri (buharla yada suda 
kaynatılarak pişirilmenin 
dışında pişirilmiş meyve ve 
sert kabuklu meyveler hariç) 
(ilave şeker içermeyen, 
dondurulmuş) 

Meyve «uları {ÜzUm şırası 
dnlıil) ve seb/£ suları 
(fermente edilmemiş ve ilave 
alkol içermeyen) {ilave $eker 
veya diğer (allandın cı 
maddeler katılmış ıılsun 
olmasın) 
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(I) 

y Fnsıl 2İ 

2101 

2103 

y2lOİ 

2106 

U) 
Yenile» yeşilli £"to 
mttetab/nrian, 
aşağıda bul inileni M harrç: 

Kalıvc, çay ve paiüguıy çayı 
hUL-nû-îı, mim ve kraısaılrokıi 
ve emsi bu tlrOnkr vey» kahve. 
çay, paıaguay v̂ y* * ^ 
ııKstolıvariıır, Uvrulmus hindibıı 
ne kııvrulnıej kahve yetine 
kullanılan diğur jnaıtık'kr ve 
bunların («ilayı, esans ve 
konsantreleri 

Soslar ve rofıslah/arlan; çeşni 
ve IM/JM verici karı$Milur; 
hardal unu, irmiği ve hazır 
hardal: 

. Soslar ve mOstaSı/arlnrı, 
çeşni ve lezzet verîei 
kansıııılar 

• Hardal unu, irmiği veho/ır 
hardal 

P> veya (1) 

Çorbalar, el 
müstahzarları 

suları 

Tarifenin ba$ka yerinde 
belirlilıneyeıı veya yer 
almayan yıdj tnilslaJızarları 

ÜrdııOn yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
iııuılat 

• Ürünüm yer aldığı po/.isyou 
tli}irKİat;t herhangi bir 
pozisyonda yer ahin 
girdilerden, ve 
•kullanılan tüm hindibanın 
laıııanııyla elde cd ildiği, 
imalat 

fJrünlln yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
İtnalal. Bununla beraber hardal 
unu, irmiği veya hazır hardal 
kuilamlubilir. 

Herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden İmalat 

2002 İla 2005 pozisyonlarında 
yer atan lıazırlannııj veya 
konserve ed i Inıİs sebzeler hariç 
herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalar 

ÜrilnOnyeraldıJı 
puzisyun dışındaki 
herhangi bir pıızisyonda 
yer alan girdilerden, 

kullanılan Kail! ITdeycr 
ulun mm girdilerin 
kıymetinin UrflnUn fabrika 
Vikıj Tıyalının % 3ffumı 
gedmeyen 

imalat 
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<l> 

y Fısıl 22 

2202 

n. m 

2Z0H 

y Faul 21 

(2) 

Meşrubat, alkollü içtiler vu 
sirke; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Suitv (minemi sul:w ve garfı salar 
rfthil) (İlave ?cker veya di£er 
lal tandı ftcı uıâddeta katılmış 
veya loızttlendirtlıtıijfj ve 
alkolsta difler içkifcf [30ÛV 
po îsyonaiHİAki meyve veya 
5UL)2£ suları hurit) 

Alkol CJLTCÖJİÎ İmcim itibarıyla 
%30 veya daka fppjp plan <a£yir 
edilmemiş etil alkol; ı&ul 
derecesi ne ulursa olsun tağyir 
«idiUııi; etil tltol ve diğer nlkollü 
içkiler 

Alkol denesi hiidm 
itibarıyla HflO'dtrn a^oltın 
tağyir edilmemiş etil al kul; 
alkolllt içkiler, Iıkttrlcr ve 
diğer alkollü ickîter 

(jıJıı ^mavimin kalıntı ve 
ılökünUlkTİ; hayvanlar içiıs 
ttu^ırlnncııif kaba yemler; 
aşağıda belirt ikiller Iraı-ic; 

PJ veya 

- tJrünfln yer alütğı praisyon 
dışmdtâi herhangi bir 
po7İşyunda yer alan 
girdilerden, ve 

-kurtamliin tüm üzümlerim veya 
Q7AhmlttiiMi1cn girdilerin 
lafiiumtyla elde edildiği, 

imalat 

* Drünfln yer aldıj) pozisyon 
tlı$tndiifcj herhangi bir 
pflmyontfa yer alan &İrdİlefden, 

* kulLtnrLın Fasıl ITdc yer ajan 
(tim girdilerin kıymetinin 
ürünün rjbrîka çıkış fiyatının % 
30\ımı geçmeyen* ve 

-kullanılan meyve suyunun 
(ananas.küçük limon ve tt/ilm 
suten harte) menşeli oMuğu, 

imalat 

2207 veya ÎÎÜ8 pozisyonlun hariu. 
herhangi bir pücê yondnki 
ÇİrdücrJvtt. w 

-kullanılan lum t/ftmttrm 
veya uzOmdcn clue edilen 
fiıdilcruı tanumıyla ekfc «litmi; 
o!4u£ti vvya kullanılan difttr tum 
&itdjkruı manşeti alnımı koşuluyla 
amkın bKİm itifcnrıy1a% S im mı» 
kadar kullanıİHbİkccg^ 

imalat 

22Ü7 veya22Ûgpûzisyûnları 
hariç, Itcrhütıgi hir 
p^visyondakî girdilerden, ve 

-kıdbndım Iflın üzümlerin 
veya (telimden lHretilen illin 
girdilerin tamamıyla ekle 
edildiği veya kullanılan difter 
lûm girdileri halihazırda 
Menseli i » arak, luıcim 
itibariyle % 5 sanırına kadar 
kullamhıbilea 

Enıalal 

Ürünün yer aldığı pu/jsyou 
J^m<l>ıkt lıcıbiiı^İ bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat 

W 
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y2301 

y2303 

y2306 

<2> 

llul i nailin kaba unları; balık, 
kabuklu hayvan, 
yumuşakçalar veya diğer su 
omurfcnsı Harının İnuan 
yemesine elverişli olmayan 
unları, kaba unları ve 
pellederi 

M u ir nişastasının imalat 
anıkları (konsantre edilıttii 
ıslatmamaları bariç)(kum 
ürün (lirinden 
hesâpkındıjuıda pmleiıı onun 
a£ırtık itibariyle % 4fftan 
fazla olanlar) 

Zeytinyağının 
ekstrUksiyomındun uruı kulan 
ya£tı küspeler ve <it£er katı 
anıklar 
(% 3'len ftı/.la zeytinyağı 
içerenler) 

[(ayvan gıdası olarak 
ku ilanı I HU nıUstulızurlar 

(3) ve. 

Kullanılan lJasıl 2 ve 3Ttc yer 
alan tttm girdilerin tamamıyla 
tide edildiği imalat 

1+) 

Kullanılan lücn m ıstım 
tamamıyla elde edildiği imalal 

Kullanılan tüm zeytinlerin 
tamamıyla ekle edildiği imalat 

Kullandın tüm hububatın, 
ş ekerin, melasların, ederin 
veya süİlerin menşeli olması 
gereken, ve 

«kullanılan Fasıl 3'le yer al?m 
tüm girdilerin tanıtımıyla, elde 
edildiği, 

ima kıl 

y Tasd 2'l 

2402 

y24<J3 

> I-«il 3 S 

Tülün ve islenmiş t Eti ün 
yerine ^eyvn maddeler 
aşağıda belirtilenler hariç; 

T(tt(uı veya tülün yerine geçen 
maddelerden yapılrnıj 
purolar, uçları ayık purular, 
sigariltolar ve sigaralar 

İvilen lülün 

Kullanılan hasıl 24*te yet altın 
tttm girdilerin tamamıyla elde 
edildiği imalat 

Kullanılan 2401 pozisyonunda 
yet alan işlenmemiş tulün 
veya tülün döküntülerinin 
ağırlık iti biriyle en azından 
%70'nin menşeli olduğu ünulal 

Kullanılan 2-401 pozisyonundu 
yer akın islenmemiş 11)10a 
veytı tütün döküntü leriıı in 
ağırlık itibariyle en azından 
%70'niıı menşeli olduğu iıtuıSul 

T»/.: krıküfi: topraklar ve 
I aşlar: n Içılar: kireç ve. 
ÇHIU'HCO; 
ajaP.Mİn belirtilenler lııtriy: 

Orüntiü yenildiği pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
uo/i*)onda yer alan girdilerden 
i malul 
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<U 

y2504 

y 2515 

y25IS 

y 25IR 

y2Jl') 

y2520 

y2S24 

yM2S 

y 25)0 

(2) 

Tabii krisudi« grafit (kıırbnn 
nıulılevîısı bakımından 
r^nginleşlirilıniş, 
suHaşttnlmtş ve A&İHûlmDs) 

Mermer (leşlere ile yulrut 
kuşku surette kalınlığı 25 
em. yi geçmeyen dikdlirt̂ ert 
peklinde {kare rtahil) bloklar 
veya kalın dilimler halinde 
kesilmiş) 

Granit, pıırfir. bazalt, (re ve 
yontulmaya veya inşaata 
elverişli dijet taşlar ( («nere 
ile veya tmji.ii surette kalınlığı 
25 eııı.yi geçmeyen 
dikdörtgen (eklinde (küre 
dahil) bloklar veya dilimler 
İmlinde 

Kalsine dolomit 

Ezilin!j tabii magnezyum 
ktırbunal (manyetit). (hava 
geçirmeyen mühürlenmiş 
kaplarda) ve ınugnuzyum 
oksit (saf olsun »İmasın). 
(eritilmiş nınnyc/il veyn 
sintertenmiş manyezit hariç) 

Dişçilikte kullanılmak ürtrc 
Özel olnrak ha/ırlaanıış alçılar 

Tabii asbest Kileri 

Mika luzıt 

Kabine odilnıi$ veya \nı 
haline ^eıtrilnıi? toprak 
boyalar 

(3) veya <*) 
Karbon muhtevası bakımındım 
zenginleştirme, safltıştın™ ve 
hum kristal İM grafitin 
Öğütülmesi 

Kalıntı jjLı 25 cııı.yt geçen 
mermerin duha (HKC kesilmiş 
olsu bile testere ile veya bnska 
Surette kesilmesi 

Kalınlığı 25 cırtyi gecen 
laşların daha önce keşlimi; olsa 
bile testere ile veya başka 
surene kesilmesi 

Kalsine edilmemi? dolomiı in 
kalsine cd ibnesi 

fjrdnUn yer aldığı po/tiyotı 
dışındaki hertmngt bir 
poıisyttnda yer ola» girdilerden 
imıdfiı, Dunonltı beraber, tabii 
magnezyum karbonat 
(manyezit) knl Isrtılabil ir. 

Kullanılan tu m girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % ÎÜ'siot geçmeyen 
imalat 

Asbest kon san ı relerinden imalaıl 

Mika veya mika anıklarının 
«ğlllülMMİ 

Topı ıık boyaların kalsine 
edilmesi veya ftgülülınesi 

Fasıl 26 Metal eevİlerleri, cilnıl' ve 
ktllter 

Urtintitı yer ;LÎdl£l floT-isyoıı 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerde» 
înula! 
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y Fiisıl 27 

y27U7 

y27Q0 

Mineral yakıtlar, tnfncml 
yağlar ve bunların 
{fomılıtmfuiiııdaıı elde rtLiten 
ürünler; bitti menli madttetVrT 

mineral mumlar; aşuğıdu 
belirtilenler htiTÎ̂ : 

Göç temininde veya yakıl 
olarak kuNanıbiMyn mahsus, 
bileşimindeki arumatik 
ufisuriarı» ağırlığı amınaiik 
olmayan uı^Mrlardftn tâ/Ja 
olan yağlar. yüksek fiıcu t̂jlslu 
taşktiıııürU katranının 
damıtılmasıyla elde t ti İlen 
mıtı^raJ yağ bcnrcri yağlarf 
Z5Ü dereceye kodiır ulan 
sıcaklıkta Jıacitn itibariyle % 
(tf'ten fa/la JmnılıUîi} 
(benzol ve peirol esansı 
kurumlan ddıil) 

Bittlutttili minerallerden elde 
edilen hum yağlar 

Petrol yağları ve bilüıneıtli 
minerallerden ehle edilen 
ytığlar (bum yuhlar hariç); 
esas unsur olarak, «ğırlık 
i t ibariyle % 7 0 veya daha fazla 
petrol yağlan veya hîlOjnerıli 
minerallerden elde «Jilen 
yağlan i ( C M i ve larUcııüı 
başka yerinde beli iti lıncyen 
veya yer aJm&yan 
rmlsla1ı/4rl&r; alık yağlar 

petrol cazları ve di£er ga/t ı 
hidrokarbonlar 

(3) ve; 

ürünün yer aldığı pozisyon 
<h;ındnki herhangi bir 
pozisyondu yer alan girdilerden 
imalat 

Kafmnj işlemleri vtfvcya bir 
veya daha fbsela G/el i f lcmCkr) ' 
vcyıı 

Kul lanı lan tüm girdilerin 
ürüntln yer aldığı pozisyon 
dtşındhki bir pozisyondu 
sımflmıdınldiğı diğer 
İsleınlerSununlü beraber» 
U^plıun ktvaıctlcrî UrilnEtn 
fabrika çıkış fiyatının %50 's İn i 
gevmemesi koşuluyla aynı 
pozisyonda $ını I l ımdın Um 
cinliler kullanılabilir. 

IJiıümtıı l i girdilerin parçalayıcı 
{desiruetivc} damıümı 

Rafinaj işlemleri vc/veya bir 
veya datuı fa/Ja özel tçkm(1er}3 

veya 

Kullanı lan tünı girdilerin 
tirimttn yer aldığı pozisyon 
dışrudaki bir pozisyondu 
sınıflurKİırılritgı diger 
i âlemler. Hmnınta beraber, 
toplam kıymetleri UrUırinı 
fabrika çtkı$ f iyatl ımı %5Ü%sitıi 
gedmemesi koşuluyla <ıynı 
pozisyonda smıAnndırilan 
çirdifcr kul lanı labi l i r 

Rafinaj i gemleri ve/veya bir 
veya dalın f a d a Özel tflcnıfjer}3 

veya 
KulİLiihitan tünı girdilerin 
ürünün yer aktığı pumâyun 
dışındaki bir jK)/ÎKynnda 
sımllnndırjMıgı di£cr İşlemler. 
Itumıuta beraber, loplanr 
kıymetleri flrimtiu fabrika eıkı$ 
l i \ alın ITI %50*s[ni geçmemesi 
k o l l u y l a aynı pıttİsyonıla 
3iiiitbıu-fjril:u» girdiler 
*LilJuıırfahilir. 

W 

1 ^0*el işle-mler1' üc ilfiîli ö/el şortlar içirt bakınız Giriş Notrarı 7. İ ve 7,3 
3 "öasel işlemler" ile ilgîij tael şartlar içır* bakım/ Giriş Nolıı 7.2 

Özel istemler" Ne il»iîi &£c\ pırllar için bakınız Üİriç Wotu 7.2 
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(l> (2) O) veya <<> 
2T12 

2713 

2715 

Vu/clin; parafin; ınikro-
krisiul-bttnyctf pe*rol ruumu, 
yu0.li mum, üîiokcrit. linyit 
mumu, Itırb mi" mu, tirler 
mmettü ıııgmUır^ rcnle/ veya 
dîficr işlemlerle ekle edilen 
benzerî DrEmler 
(rcnfetouürllUMf otsun 
olmasın) 

Petrol koku* peürol M ilmeni 
vu petrol yfljlarmın veya 
biUlmçnli minerallerden elde 
o l i ten yagiarth di£ür 
kalıntıları 

Tabii bitUmcn ve lahli asfalt; 
bİtttmcnlİ veya ya£h şist ve 
katranlı kumlar; »Kılt itler ve 
asfaltlı kayalar 

l'lsusıuı tabii asfdth labîi 
bi tümen, petrol bittimeni, 
mineral kafoırı veya miaural 
kulran *ifii tenkil eden 
bîlüjncnli fcarı^mhr 
(bilürraııli Kikı/.lur ve etıt-
bueks fdbi) 

Itufirmj işlemleri vc/veya bir 
veyn daha faala G/ci işlcın(lcr)1 

veya 

ku Mumlun Lilm girdilerin ürünUn 
yer aldırı pOîi^yon dışındaki bîr 
pozisyonda sınıflandır ildiği 
diğer işlemler. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri Gfflnûn 
fabrika çıkış fiyatının %50'sim 
geçmemesi koşuluyln *ym 
pozisyonda $ınıflandın1afi 
girdiler kıdlaıulubilir 

Kaflnaj işlemleri ve/veya bir 
veya daha fada üzri iskınCler)1 

veya 
kulla/ırtan Ittuı girdilerin 
UrUnOn yer aklığı pozisyon 
dtşıcıdaki bir pozisyonda 
sim flfrid irildiği digcriflcmler. 
Bununla beraber, (oplikm 
kıymetleri ürllnUıj fabrika eıkrç 
liva* ımtıTtSO'srni geçmemesi 
koşuluyla uynı pozisyonda 
smıtldiıdmlan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj yemleri ve/veya bir 
veya daba lazbı özel İşlemCIcr)* 

Veya 

kullanılan tüm girdilerin 
ürü inin yer aldırı pozisyon 
dışındaki bir pozisyonun 
sımltandmîdıjı diğer işlemler. 
Bunun la beraber, toplam 
kıymetleri urunu» fabrika çıkı^ 
fiyatı nm %50+si»ıi jjççrnemesi 
koşuluyla aynı pozisyonda 
smıfLarulınlun girdik? 
kullanılabilir* 

Rafinaj i$lemfcri v^veya bir 
veya daba fazla o*e! t^cjı^ler)4' 
veya 

kullanılan tllm girdilerin Orunun 
yer aldığı pozisyon dışındaki bir 
jjcı/jsyonda sıroffaıulırıldıfcı 
diğer l$lemlcr. Hunimin beraber, 
loplara kıymetleri Dr ön Un 
fabrikn çıkış fivaimm %$Ü+sJni 
Geçmemesi koşııluylo aynı 
pozisyonda smıflatKhrtlnıı 
£İ nj i Icr taıllatıd »bilir 

* "özclişfemler" ile ilgili fl/el canlar için bakınız Üİriş Notu 7 t2 
* ^ö /c l iş lemler ile ilgili ü w l şailtar için bakınız Giriş Nollun 7.1 ve 7.3 

Ö/.Cİ işlemler" ile İlgili Gvscl şartlar için baktıuz Giriş Notları 7.1 ve 7.3 
Ö /c l işlemler" ılu ilgili ü/el şartlat için bakım* Giriş Notları 7.1 ve 7,3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 71) 

http://yu0.li


- 9 0 -

(I) 

y Fosil 28 

y2805 

y 2itl I 

y2*33 

y2H40 

(î) 
Anorganik kimyasallar; 

kıymetli melallerin, nadir 
luprnk metallerinin, 
radyoaktif elementlerin ve 
ıztıtopl;ırımn organik veya 
anorganik bileşikleri: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

"Misclımcınll" 

Kükürt ıriuksit 

Aliirjıirıyum sülfat 

Sodyum pe: borat 

(3) vej 

Kul Ilınılan t tını girdilerin 
ürünün yer aldığı pozisyon 
dtşjııdsıki bir pozisyonun 
sınılhnıdırtldı(ı imalat. Dununla 
beraber, toplam kıymetleri 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%20'sini geçmemesi koşulnyhı 
ayıtı po/İ*yondn sınırlandırılan 
girdiler kullnnı I ahilîr 

Kul lan ılıin 1 Um girdilerin 
kıymetin i ıı ürilııtln fabrika çıkı$ 
fiyatının ^&50Hsini geçmeyen 
ıwi işlem veyn elektrolitik 
işlemle yapıla» İmalai 

Kîlkıln dioksîuen imalat 

Kullanılan tttm girdilerin 
kıymetinin ürün Un fabrika çıkış 
riyalinin % SO'sini geçmeyen 
İmalat 

Disndyıtnı ıctraboral 
pcntahidrattaıı imalat 

OrOnilıt yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer ulan girdilerden 
imalai. Dununl(ı beraber, toplam 
kıymetleri ürtlntm fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi 
kuşuluyta aynı pozisyondu 
suııfiifndırtfan girdiler 
kutla itilebilir. 

Untiııaj işlemleri ve/veya hir 
veya daha fazla özel işlenirler)* 

(1) 

Kullanılan tu im girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış 
fiyatının %40'ım geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin tlruııUn fabrika çıkış 
fiyatının %40/ını geçmeyen 
imâlat, 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %'IO'ını geçmeyen 
imulal. 

y itaıl 19 

y290l 

Organik kimyasal Urdnler 
aşağıda belirtilenIcr hariç; 

Kullanılan tUın girdilerin 
kıymetin in ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ın) geçmeyen 
imalat. 

fitiç temininde veya yakıl 
ulsırok kulfaıiLUnuyıı malı KUS 
as i klik hidrokarbonlar 

Örel işlemler" îl« ilgili B»rt sanlar için bakınız Uirij Kolları 7.1 ve 7.3 
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(D 

y2WK 

y29ÛÎ 

2P| 5 

yZ<m 

(2) 

t iüv ıcmiııîmltt veya ytıkıl 
olarıık kullanılmaya tnııhsus 
sjkhtnikler, siklenikler 
(azıricıılcr lıtıriç), benzen, 
toluen, kgiltaı 

EtaunCOn ve hu ptiEhiyuiKta yw 
jtlun alkolle/in metal utkrösillerİ 

Duynw$a*ÎUik 
ım»nnknrboksJ)ık usitlur vç 
bunlıuın nnhidrillcri, 
Lıalojcntttfcri, peroksitleri rç 
pcroksîusMicrî; bunların 
İvLİojuıılcnnıif, sOMu-kuımı?, 

nîiınijioliinmıy mrc eleri 

İç UCTJCT VC hun kırın 
hfllnjcnlcnmi^ ^İffofanınış, 
Ttiirotanmış veya 
nilro/uhnmı;-. lütvvl^ti 

0 ) veya [A) 

Kullanılan Jümfcirdilcı in 
UrünOıı yer altlığı nur^yotı 
dtşııidoki bir ptKisyondo 
^ımftandırıldıgL di£tr işlemler 
Lî unun la bcnıİKt; toplam 
kıymetleri OrünCin fubfİka çıkış 
fiyatının 365Q'<rini geçmemesi 
koşulumla aynı pozisyondu 
stnıflnndınlutı girdiler 
kuttan ılfl bil ir. 

Italifl^j istemleri vetoyu bir 
veya daha fazla u # l i$JenKter)* 

vtrya 

Kuttum ktt tüm girdilerin 
ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki bir pozisyonda 
SimflandınWt|t dİgcr İşlemler. 
Huttunlu beraber, toptam 
kıymetleri uruna» fabrika çıkı? 
fiyatının *ü>5ü smi geçmemesi 
koşuluyla ııynı puztsyoadu 
âıniflandııtlajı girdiler 
kullanılabilir 

2905 pozisyonunda yer alan 
diğer girdi ter de dahil olmak 
üzere herhangi bir po&İsyondakr 
ginliferden itn&lat. Bununla 
beraber* ıppluın fcıyaKtlerl 
UrUnflu Jubribı çık^ fiyatının 
%20'sini geçmemesi kokuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan 
metni nfcolatlar kullanılabilir. 

1 Jcriıangi bir pozisyonda yer 
«lan ginjilcfdcn inudaütıımınta 
bernber, kullanılan 2915 ve 
2916 pozisyonlarında, yer ulan 
tüm girdilerin kıyım:! i+ tJriltıtfn 
Fabrika çıkış fiyalmm% 30'sini 
geçmemelidir. 

llcrfrıngi bir pozisyonda yçr 
akın girdilerden imıtlat. 
ttıınnnla beraber, kuüamlan 
2909 pozisyonunda ycroliKi 
{dm ^niiterin kıymeti, Urunun 
fjthrikn çıkış fiyatinin % 2(Tsİm 
geçmemelidir. 

Kullanılan Kim girdilerin 
kıymetinin Ürün Ön fabrika çıkış 
Fıyalıntn %4D'mf geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyutımn % 40'ım geçmeyen 
înıolut. 

KulLunlan Mim girdilerin 
kıymetinin nrümin fabrika çıkıj 
fiyatının W 4(Vmi geçmeyen 
imalat. 

. 

' "örel işlemler" ite İlgili fizül şuı-ıtar İvin bakınız tiirij Nalları 7.1 vu 7.3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı: 71) 



- 9 2 -

(0 

2933 

29,14 

y»39 

y Fasıl 3ft 

3002 

(2) 

- Siklik ascıalfcr ve halkaiı 
yarı asclallcr ve bunların 
hiilojcnlcjımi;, stUfohmm;, 
nılrüUıntıııf veya 
nilronı lanmış. türevleri 

Suıietc azoılıı hctcrosiklik 
bilesinler 

Nükleik asiller ve bunların 
tunları f kimyasal olmak 
tan tınlansın ıa»ınılarun:ısıjı); 
diğer heleroksİklik bileşikler 

Ağırlığı itibariyle %50'den vı 
olmamak kaybıyla alkoloid 
içeren haslıaj sapı 
konsantreleri 

E t atçılık lirllı»kri,asaj*ıdu 
bel inilenler lıariç: 

İnsan kum: tedavide, 
korunmada veya lejhisle 
kııllanıhnafc üzere )ıa;ırt;>mııl$ 
hayvan kanı; sentin ve diğer 
kan fraksiyonları ve tadil 
edilmiş bağışıklık sağlayan 
ürünle» (biyuiekrıolojik 
işlemle elde edilmiş olsun 
olmnsm): acılar, toksinler, 
mikronrşanîzıiM kllllûrlcı i 
(mayalar lıariç) ve ben/eri 
tlrunler: 

<3> veya H) 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

1 icrhany bir pozisyonda yer 
ulan girdilerden İmalal.Bununla 
bttaber, kullanıla» 2932 ve 
2933 pn/.isyimlannda ycı alan 
itlin girdilerin kıymeti» UrUailıı 
fabrika çıkış fiyatının % 20"siııi 
geçmemelidir, 

Herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden İmalat. Bununla 
beraber, kullanılın 2932.2933 
ve 293<l pozisyonlarında yer 
alan lüm girdilerin kıymeti, 
(irtlnün fabrika çıkış fiyatının 
y«20"sini geçmemelidir. 

Kullanılan lüm girdilerin 
kıymetinin ürünUn fabrika çıkı; 
fiyatlımı %50**ini geçmeyen 
imalat 

Ürllnlln yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat, tlununla beraber, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika cıkıs 
fiyatının %20'sini geçmemesi 
koşuluyla, ürünle aynı 
pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Urilııuıt fabrika çıkı; 
fiyatının H'lCını geçmeyen 
imalat, 

Kullanılan (Um girdilerin 
kıymeıinin liriinlln fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan lüm girdilerin 
kıymetinin Urlinön fabrika çıkı; 
fiyatının % 40'mı geçmeyen 
imalat. 

ı 
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(D U) 

• Dozlandmlmı; veya 
perakende satışa hazır 
durumda, tcdavkJe veya 
korunmada kullanılan iki 
vuya daha fazla Örün 
karışımlın ve bu amjıçlarlıı 
kullanılan kanjlınlrruunif 
ürünler 

- Diğerleri: 

• • insan kanı 

- - Tedavkle veya korunmada 
kullanılmak U/ere 
hamlanın iş hayvan kıutı 

- - Serum, bcnıuglohiıı, lan 
gltıfculini ve Mnıın 
globulitıl dışındaki kan 
fraksiyonları 

- - hemuglubin, kan glubulini 
ve serum glnbıılini 

<)} veya (A) 

J1002 pozisyonunda yer atan 
diğer girdiler de dahil olma); 
Uzcrc herhangi bîr pozisyonda 
yel alan girdilerden imalat. 
ISunutıla birlikle, UrOnlcaym 
tanıma «yan girdiler, toplam 
kıymetleri ÜrUnOn fabrika çıkış 
fiyatının f i 20'sini geçmemesi 
kokuluyla kullanılabilir. 

3002 poüsyonunda yer alan 
diğer girdiler de dahil olmak 
D/.ecc herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden imalat. 
Bununla birlikle, OrUnle aynı 
tanıma uyan girdiler, toplam 
kıymetleri Urunun fabrika çıkı; 
fiyatının % 20'sinl geçmemesi 
kojuluyia kullanılabilir. 

3002 pozisyonunda yer alan 
diger girdiler de dahil olmak 
üzere herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden imalat 
Dununla birlikte, OrUnle aynı 
(anıma uyan girdiler, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşu luyla kullanılanı] ir. 

3002 pozisyonunda yer alan 
girdiler de dahil olmak flıere 
herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden yapılan imalat. 
Bununla birlikte. Ürünle aynı 
lonmıa uyan girdiler, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkı; 
fiyıtimın % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 pozisyonunda yer alan 
diğer girdiler de dahil olmak 
Üzere herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden imalat. 
Hunim h birlikte, tlrünlc aynı 
tanıma uyan girdiler, toplam 
kıymetleri üıflnün fabrika çıkı; 
(iyıılıiHtı %20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

r 
^ • 
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(D 

3003 ve 300-1 

yîOüc-

w 
- - Diğerleri 

İlaçlar (3002, 3005 veya 3006 
pozisyonundakiler hariç) 

-2941 porîsyonunılii ya alan 
ıtmikasinden elde edilenler 

• Diğerleri 

Bit Fasılın <l(k) no'lıt noiımda 
belirtilen alık ccatılık 
Urtlnleri 

(3) veya 

3002 jw?2syoııundıı yer alan 
(ligin1 ginliler de dahil olmak 
ütete hcrtutrtgi bir pozisyon JÜ 
yer »lan (urdilerdcn imalat. 
Ihuıuııİa birlikle, Ortlnle aynı 
tanıma uyan girdiler, toplam 
kıymetleri lirilnlin fabrika vıkiî 
fiyatının 54 20'siııi geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

OıfinOn yer aldjjtı po/isyun 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonla yer atam girdilerden 
imalat. Bununla beraber 3003 
vc30O4 pozisyonunda yer alan 
^İrdiler toplam kıymetleri 
llrrınftn fabrika çtkııp fiyatının % 
20'sin i geçmemesi koşuluyla 
kullaınlabilir. 

-OrOtıfln yer aldığı poıisyoıı 
dışındaki herhangi bir 
p^/isyûniü yer alna girdilerden, 
(Pııııunla beraber 3003 ve 3004 
pozisyonlarında yer ulun 
girdilerin toplam kıymetleri 
Ürünün fabrika çıkış fiyalının % 
20'sini geçıncmesi kulluyla 
kullanılabildiği) ve 

-kullaatian tüm girdiler iıı 
kıyındın in ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 50'siııi geçmeyen, 

imalal 

Ürünün menşei, orijinal 
smı[liiın)ırılrımsmılaki halini 
korur. 

<«) 

y l'»ııl 31 Gübreler; 

aşağıda bel inilenler hariç: 

(lıfıntiıı yer aldığı pozisyon 
dışıııJaki lıerlıaııgi bir 
po/isyoınJu yer alatı girdilerden 
ima lal Hunuııla beraber, toplam 
kıymetleri ürtinltn fabrika çıkış 
fiyıılı n in %20' si ııi geçmemesi 
Suluyla, ürünle aynı 
porasyııııdu yer ulan girdiler 
kıılbnılahilir, 

Kullanılan İd m girdilerin 
kıymetinin tiriln<)n fabrika çıkış 
fiyatının t i 40'ını geçmeyen 
İmalat. 
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<U 

y3İÖ5 

y l-ıuıl 32 

y32QJ 

,1205 

y f-(isıJ 1,1 

(2J 

A/crt, fosfor ve pouısjiıııi gibi 
bitki besin maddelerinden 
f i s i n i veya GeOrtÜ İcervn 
mineral veya kimyasal 
gübreler* dige* gübreler; hu 
fasılda yer nhın ürünlerin 
lahlet '«eya benzeri $ekiMer<Je 
veya 1(1 kg, ı geçmeyen 
ambalajlarda olanları 

aşugıdti belirtilenler Uarie; 

- sudyum nitrat 
- kalsiyum siyanamirî 
- pırtmyiım sülfat 
- magnezyum poCuyum sülfat 

tabasrfte veya boyacılıkla 
ktıljamlan hülasalar, binenler 
ve Lürevleri;boynlar 
pigmentler, diğer boyaıyjci 
maddeler; hayalar ve 
vernikler; macunlara 
mürekkepler 

aşağıda bet inilenler harie; 

Tanenler ve bunların tuzları, 
eslerleri, c i ğ e r i ve diğer 
türev! eri 

İktyayıeı laklar: bu lasitıı 3 
numaralı notunda belirtilen 
müstahtiırhifdart esası 
boyayıcı laklar olan 
mttetahiarlar l0 

(Jv,ıleu yLiftlur ve rcrinoider; 
parfümeri, kuünclik veya 
luvaİHLit mıtsliih/^ırkın; n$u£ıda 
heiirulcnkr hariç: 

O) veyn (4) 

* (frünftn yer aldığı pozisyon 
<]ı çındaki herhangi hir 
u4>;İ3>JOfl[)[) yer alan girdilerden» 
{fkınunla beraber ürünle ayın 
ptva&yımdü yer ulan girdilerin, 
toplum kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemeli kokuluyla 
kııllıııiıliibJIdi^i) ve 

-fcırllamItm tüm girdilerin 
kiyasetinin Ürünün fabrika çıkış 
Hyyluun %50'sîni gedmeyen, 

imalat 

Ürünün yer altbgı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pu7İ-^y<ımta yer alan girdilerden 
imalat, tamunla beraber. toplam 
kıymetleri Ürünflıı fabrika çıkı^ 
lîy^ıiının ^Zft 'sini gedmemesi 
koşuluyla, ürünle aynı 
pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir 

Bitkisel menşeli emen 
hülasalarından imabı 

3203,3204 ve 3205 
l'ozisynıtlan Ituriç olmak tt/cre 
herhangi bir pozisyondu yer 
alan girdilerden imalat* LMmunta 
beraber, 3205 pozisyonunda yer 
ulan girdiler, toplam kjynietİ 
ürünün fabrika çıkı$ fiy at mm % 
20'sin i geçmemesi kofulu yl;ı 
kullanılabilir 

ÜTttnün yer aldığı pozisyon 
dı>tndak[ herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat. 1 kınanla beraber, toplam 
kıymetleri ürünlin fabrika cıfcı$ 
fiyatının %20'sini geçmemesi 
kuruluyla. Cırünltr ayın 
[İO/JVJ onda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

Kullanılan tanı girdilerin 
kıymetinin ürtmün fabrika çıkış 
fıyatu^n % 40'ınr geçmeyen 
imalat. 

Kullundan tüm girdilerim 
kıymetinin ürün Un fabrika çıkış 
fiyatının %4Q'mı geçmeyen 
imalar 

Kullanılan tüm girdi ferin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatıma % 4Pmı geçmeyen 
imalat. 

Kullanılın tüm girdilerin 
kıymetinin türünün fabrika çıkı? 
fiyatının %40'ım geçmeyen 
imalat» 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıyıuctinm llrünüu fabrika çıkış 
fiyatının " f t^r /nu gevmeyen 
ima^n, 

• 

Hisli 3? \kki Nol 3V gilrc bu müstahzarlar, l-'aiıl 3 - iip'İtıdc bajkn bir pozisyon allında yer almamaları 
kokuluyla, herhangi bîr maddenin boydnınusıiKla kullanılan veya bııyuıtıa m Ustalı raf lamını imalatım)» 
bilcjeıı olarak kutlanııitn türdendir 
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<U 

330] 

> hasıl M 

y 341U 

(2) 

Tjçucu ynglar (Icıpcni alınmış 
nlsıın utmasın) (konkrel veya 
s m lıuldcouiHhrdnlı i l) ; 
re/jııoîılcr, cfcstnıksTyımla 
elde «li lcıı yu j roçiııtltri; 
uçucu yadların kalı yııgUnia. 
sahil yağlarda, nuıınlardıı 
veyu bon*erWriııdü 
'uıılturagc' Tcya 'ınacenıliou' 
sureliyle dılü çil Nen 
konsantreleri; uçucu y;tğların 
lurpıaıinin aitti masından «rta 
kal un ıcıpcnli yan urülikr: 
uçucu yağların ıtorottılmıy 
aromaıik sulan vo şutu 
çu^-elıilîri 

( i ) 

Hu pozisyondaki farklı bir 
"grubun*" girdileri de dahü 
utmak üreri herhangi bir 
fn)/.'tsywıân yer zılan girdilerden 
imalat. I tunun La beraber, nynt 
grupta yer atan girdiler, toplam 
kıymetleri (irlmün fa r i ka çıkı^ 
Uyuuıun %20' si»t geçmemesi 
taışuluylu kullanılabilir 

veya (A) 

Kullanılan tüm girdileri it 
kıymetinin tiril nün ftıbriku çıkış 
fiyatının % Jü*ınt ^cvn«yün 
İmalat 

Sal» unlar, yüA:yaktir nrganik 
maddeler, yıkıuna 
müstahzarlar^ yağlama 
lii i lstnlı/nrhrı, suni mumlar* 
müsddiiar mumta* temizleme 
veya hükıtn mUsiulızajtiin, 
ışık temini İçin kullanılan İter 
lutlG mumlar ve hermrrleri, 
motieJ yapmaya m:diEiu* her 
lö ı lü paiktr, dişçi mumlan ve 
alçı m s h dişçilik 
mtaıiuı^arLn a jurda 
heJirtileTiIcr hariç: 

A l ı r l ık it ibarıyla%70'lon a/ 
olmak koşutuy/ta bitikmcnli 
minerallerden elde edilen 
pelrolyilgtarı veyasıvıyadlar 
içeren yanlama ınu^UıluurliurL 

r w müsUuWr 
mumlarr 

l\ır;ıfin USLI^U tniflHlııliAir 
mumlar, pelrol mumlnıı, 
bilümenli minerallerden ekle 
eılilı-ıı mumlar, ya£lı mum 
veyu pullu mum 

ürttuUn yer ukhgı puzisyon 
diijiiKJatti her]ıaıu>1 bir 
po-tisyrmdrt yer ulun girdilerden 
i malûl. lîurmnlıt beraber. toplum 
kıymetler* uriuıttn fubrika çıkış 
fiyatımı %20'sini geçmemesi 
kuşuluyhu ürünle aynı 
pozisyonda yer filan girdiler 
kul tam I abilîr. 

ftafinuj İşlemleri vdvcy* bir 
veya daha fûiJa Özel işlemler)11 

veya 
kullun ıhın lUm girdilerin Orftantı 
yer aldığı puttisyuo dıgindukİ bir 
pozisyondu sımflandınldıgı 
di£cr işlumtar* ftumınla bernber* 
loplıUD kıy metleri Urfl itlin 
fabrika çıktş fiyatının $i5Û*sİni 
gedmemesi koyuluykı, UrUnle 
üym pozisyonda yor alan 
girdi tar fcıdhnıhhiîir. 

fJrfiniin yer aklığı pı^i*y«o 
di şmdakî herhangi bir 
pozisyondu y t r alan ^irdJiKf iten 
iniLiU. llunmd a beraber; topltfrıı 
kıymetleri Urunun fabrika ^ıkıf 
JiyııUnrn %!tft'siırt fîcçmcmftfi 
knşlıluyl;ıt lininle «ynı 
pcn\syıuıd& yer aLm eırdftir 
kultamkıî>ilii'r 

Kul I tun tan tüm ^ifd i lwîn 
kıymetinin Orunun fabrika çıkı;* 
HyALimn % 4(Vjctı geçmeyen 
imnlııt. 

J*cK/isy^j) TiKMnııtık ıı^tLîli %ir;-^l i î ; .ı^L^iutısıınku'lıiı " t ı ı i j^ ^lut'^l k^bul cJifit. 

" O A İ i$lt;mtt.f" ılcil^rili J i A ^ ^ l b r t v m t>nluıif<jj ı i^^ıtkiit 7,1 v ı - U 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı: 71) 

file:///irWil


- 9 7 -

<D 
- İlerleri 

y> «y» 

-1516 pozi^onundaki mum 
kanıkıeriııi haiz hidrojenizc 
yağlar; 

- 3RÎ3 pozisyonundaki mum 
karakterini haiz, sınai yağ 
alkolleri veya kimyasal obruk 
belirlenmemiş yağ asilleri ve 

- M04 pozisyonundaki girdiler; 

lıııric, olıtıuk üzere hcrltangi bit 
pozisyondaki girdilerden imalat. 

Bununla beraber, bu girdiler, 
lOplaın kıymetleri Öröılûn 
fabrika çıkış fiyatının %20*si«i 
geçmemesi koşuluyla 
kultnnılnbilir. 

ÜriJııliıi yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer »lan girdilerden 
İmalat, Bununla bcrohcf. loplam 
kıymetler! ttrtlnun fabrika çıkı; 
fiyntıııııı K20'sîııi geçmemesi 
koşuluyla, Ortlnle aynı 
pozisyondu yer atan girdiler 
kullanılabilir, 

W 

Kullanılan tanı girdilerin 
kıymetinin nrtlııUn fabrika ı,ıkıf 
fiyatının % 4{rını geçmeyen 
imalat 

y Fasıl 35 

«05 

y 3507 

Albüm i nn id maddeler, 
değişikliğe uğramış nişastalar, 
tutkallar; enzimler, 

aşağıda belirtilenler ham;; 

Dekstrinler ve tadil edilmiş 
diğer nişastalar (Önceden 
jetatinleıııniş veya esterilîye 
edilmiş nişastalar gibi): esası 
nisasın, dekstrinler veyıı tııdil 
edilmiş diğer nişastalar olan 
tutkallar. 

- Nt$asto eterleri ve «iterleri 

Dikerleri 

Tarifenin başka yerinde 
hei inilmeyen veyn yer 
almayan ngii'ttahyjır enzimler 

Ku Utun lan lum girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış 
fiyatının %Wınt geçmeyen 
imalat. 

3505 Pozisyonundu yer alan 
di£cr girdilerde dalıit olmak 
üzere herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

IİOS pozisyonumla yer ıdıuı 
girdiler hariç olmak lidere 
herhangi hit pozisyondaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan İtim girdilerin 
kıymetinin ürünün tahrik* çıkı; 
liya<nuu%50T$mi ^e^meyeu 
imaiuı 

Kullanılan I Um girdilerin 
kıymetinin Ürünün fohrika çıkış 
fiyatının % 4Ü'ını geçmeyen 
imalat. 

Kul lan 11 atı tüm girdilerin 
kıymetinin lirDnlin fabrika çıkış 
Jiyulıntn %4ffını geçmeyen 
inıulat 
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(D 

l'asıl 3f> 

y Taşıl 37 

370 i 

(2) 

Btırul ve patlayıcı madddw; 
piruickni mamulleri; kibritler; 
piı-ofurik alaşımlar; ateş alıcı 
maddeler 

Fologral Çil Lklu veya 
sinemacılıkta kullanılan ejya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

l-olofirafçılıkta kullanılan 
hassas hale getirilmiş boş 
fotoğraf levhaları ve boş dü/ 
filmler (kagıl, karton veya 
mensucat Kariç olmak üzere 
herhangi bir maddeden; 
artımla (kvelope olarak 
folügrtıf veren boş, düz, 
hassas lıalc gelinimi; filmler) 
(seri haiinde olsun olmasın) 

-Kenkli fotoğraf için anında 
de vıılopc olarak luloğrııF 
veren filmler {seri halinde) 

- Diğerleri 

(3) veya (4) 

OrOnlln yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi hir 
pozisyonda yer ulan girdilerden 
İmalat Dununla beraber, tüplüm 
kıymetleri ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının %20'sini gevmemesi 
koşuluyla, ürünle aynı 
pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

Orunun yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat. Dununla beraber, lopUrnı 
kıymetleri Ürünün fabrika çıkış 
Fiyatının %20'sini geçmemesi 
koşuluyla, Drtlıılc aynı 
poz.iyyıında yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

3701 ve 3702 pozisyonları hariç 
olmak Özere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat. lîumınt* beraber, 371Î2 
pozisyonundaki girdiler, toplam 
kıymeti ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

370! ve 3702 pozisyonları hariç 
olmak D/cre herhangi bir 
[Mirisyonıla yer nkm girdilerden 
imalat, Ilutıuııla beraber, 3702 
pozisyonundaki girdiler, toplatıl 
kıymeti ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının % 20'sinİ geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan lum girdilerin 
kıymetinin UrflııUtı fabrika çıkış 
fiyatının %40'mı geçmeyen 
imaluL 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin tlrUnUn fabrika çıkı; 
fiyatının % 40'ını geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan lüm girdilerin 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40*ıııı geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatıma % Wııu geçmeyen 
imalat. 
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<t> 

3702 

m 
Fotoğrafçılıkla kullantlan nılu 
hülinde husus hnlc getirilmiş 
bos fotoğraf filmleri (kağıt. 
karton veya mensucat 
dışındaki herhangi bir 
maddeden): fukı halinde 
anında dcvclopc olarak 
folograf veren filmler (hassas. 

Fotoğrafçılıkla kullanılan 
levha» film, kağıt, karton ^e 
mensueat (dolu fakat 
develop* edilmemiş) 

(3) 

3701 ve 1702 pozisyonları hariç 
olırınk üzere herhangi bir 
pnidsyonda yer akut girdilerden 
unutul 

veya <4) 

Kullanılan (den girdilerin 
kıyımımın ürünün fabrika f ık ı ; 
Jî yat inin % "((hm geçmeyen 
imalat 

J701 ika 3704 pıücisyanları hnrjf 
ulmak Üzere herhangi bîr 
pozisyonun yer atım girdilerden 
imalat 

Kullanılan tam girdilerin 
kıymetinin UrllnUn fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını geçmeyen 
imalat, 

y fasıl 18 

y3S0l 

y MOİ 

yJSOS 

yîKOb 

ySSOT 

Muhtelif kimyasal maddeler; 
aşağıda belirtilin ler hariç: 

- Sıvı yog içinde çOıelli 
halinde olan koîloidu! grufiı 
ve yarı kollüidul grafit; 
elektrotlar için karbonlu 
hamurlar 

• Haımır halindi: grafit, ağırlık 
itibarıyla %30'dan fa/ta 
grtıfitfn mineni! yajtlarta 
oları karışımları 

Katine edilmiş tali oil (sıvı 
fcçiıtc t 

Sillftıt terebaatin 
sollnştırılnıış 

Esler sakı/Jon 

Oduıt katranı (Odun kanını 
/illi} 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan ginJilcnkn 
imLılul. Ilununla beraber, toplam 
kıymetleri tlrfinun fabrika çıkış 
lîyalınm %20'sirıt geçmemesi 
kokuluyla, ürünle aynı 
rKı:ugyoad£ yer alun girdiler 
kullanılabilir, 

Kutlum lan lüm girdilerin 
kıymetinin ürütılln fabrika çıkuj 
fiyatını ı ı % 50\sîni geçmeyen 
imalat 

3403 pozisyonundaki kullanılan 
lüm (;irdilqrin kıymetinin 
(irtlnün Jiıbrika çıkış (iyotmın 
%20'sinî geçmeyen imalat 

Hara tali oil (sıvı reçine )'in 
r iıllrıc edilmesi 

Slllfal tcrebanlinin hain 
esanslarının damıtma veya 
rafinaj yoluyla saflaştırılması 

Reçine acillerinden imalnl 

UJuıı lauTaııtmıı damıtılması 

Kullanılan İtim girdiktin 
kıymetinin urilnüıı fabrika çıkış 
fiyatının % 4flrmı geçmeyen 
imalat. 

Kutlanılan lutn girdilerin 
kıymetinin ilrOnün fabrika çıkış 
fiyatının % iftmt geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan tunı girdilerin 
kıymeiinln ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını geçmeye» 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan Ulm girdilerin 
kıymetinin OtOnun fabıika çıkış 
fiyatının %40'ını geçmeyen 
ininin). 

Kullanılan lüm girdilerin 
kıymelioin îirilnlln fabrika çıkış 
fiyuutıul İL W mı geçmeyen 
iınalaı. 
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[I) 

3KIS 

3104 

3*1 Û 

nu 

w 
] laşaral Itldllfilcll. kemirici 
hayvanlara kurşı koruyucu. 
îarırlı muıtaHarı ve bitkileri 
yok edici, sürgünleri önleyici 
ItrUnlıir ve bitkilerin 
büyümesini dll/eıılcyici, 
dezenfekte edici ve ben/^ri 
ürün ta (perakende salducnfc 
şekillerde vuyn aıtıbıdajlam!» 
veya mUSUlı/ar hafine 
gtlîrilmisHkûkttrtUl Şerit, litil 
ve mumlar ite sinek kağıt lan 
fibi) 

Tarifenin tuçkii yerinde 
bclirtilıncycıt veyn yer 
atmayan mensucatı, kagıt.deri 
ve benzeri sanayilerde 
kullanılan illrde "apre vc>» 
Jinisaj" 
m Hsıah «sr1an,hoyayıC> 
maddelerin «tahiılcıjliriluflciinj 
veya boyama işlemini 
hızStmdtrmayı sağlayıcılar w 
di£er ürünler ve ınitslahzarlar 
(örneğin: müstahzar ha$ı1 ve 
apreler, müstahvar nıordanlar 
gibi) 

Melal satıhlarıııın 
temizlenmelinde kuManıkın 
müstahzarlar: metallere lehim 
ve kaynat yapılmasında 
kullanılan sıvı rtıdstahraırlar 
ve dificr yardımcı 
müstahzarlar; meta! ve diğer 
maddelerden meydana geten 
lebim ve kaynak pastaları ve 
lıwbı>; lehini ve kaynak 
çubuklarının v* elektrullfnınııı 
Sıvanmasında vvyn 
kaplanmasında kullanılıra 
müslahuiTİilr 

Ateşlemeyi önleyici 
müstahzarlar, oksidasyııtıu 
durdurucu maddeler, pepıran 
kart:tlar. akışkanlığı 
düzcnlcytct maddeler, 
aşınmayı önleyici maddeler, 
katkılar ve minemi ynfclar 
(K'iızin dahil) ««ya mineral 
y:ı£.kLr gibi uytu umanla 
ku Hum kın di£er sıvı yııülur 
ivirı diğer mftstah/arr kıtCkılar 

(î> veya ( t ) 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin İril nün fabrika çıkı) 
fiyatının % 50'sini gevmeyen 
imalat 

Kullundan tüm girdilerin 
kıyıneıinin ürilntln fabrika Çıkı; 
tîyalıwn%50'sİni geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika f ı k ı ; 
fiyatının % İO'sİni geçmeyen 
imalat 
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(D 

3112 

3813 

3914 

İSIZ 

m 
- yoiliun» yagJsırı i t fu, 
biLOıifttfili mi »«m Herden dde 
edlleıı ytıgiaf veya pctrnt 
yanlan içeren mllsmsialttar 
katkılar 

- Oi^crkr i 

Vtılkıtnt7-asyi>n entKikla^ıricı 
müstahzarlar; kauçul; ve 
plastikler ioîn, (arifenin ba$ka 
yeriadü belirtilmeyen veya 
yer ıdmayan plasrifiyun 
bi1c$îkt«r: otaidusyunıı 
Üırfoytcî milsiiih/arfctr V*J 
kauçuk veya pktgiiklcri 
dayanıklı hak* fccLinncde 
kutlunıjun diğer sluhilLzbLtür 
b i t l i k l e r 

Yontu l tftndüniıc «Jetleri iein 
dolgu maddderi ye 
hHcgUnter: her çeşll yangın 
«tindAmic bombaları 

Tor tfcam tıaşfcu yerinde 
belirtilmeyen Yeya yer 
alrrınyan orjytrtîk k arma 
çöiilalJer ve iuecll iriler; boya 
vcyıt vcniİt etkarmüda 
kullanılan niüslnh&ırtar 

FJeklrnmÜc kul Ilınılmak 
ti/ere ılope eüilmi^ kiaıynsal 
elementler (disk* pul veya 
bcn/cı i ^ki t lenle}; 
elcklromktc kullanılmak 
ü/efe dıkjie eüilmiif fcimyîtsEiJ 
bileşikler 

l l idrıri ik fren stvtlart v^ 
hidrolik ^r[in:ıirıisyo#ıliir tein 
petrol yn£tan vtyabimuıculi 
mineral lirden tide edilen 
yağanı iv^riT+cyfıi veya ugırhk 
h1biuiylc%70\kjıa/oraııd:i 
İ b r e l i mÜ&Utll/af ftmİHT 

iJnmıiiryı iuık-yin 
nmslnl^itrlur ve donmayı 
etfr.iitü nuıslnhrar sıvı Lir 

OJ veya H> 
Ku l lan ı land ı I pozisyonumla 
yemim» Nim girdilerin 
kıymetininurdan» fabrika çjkıs. 
J"»y;ı1ıiinı %50"sİni geemeyeii 
İmalat 

Kullanılan itim girdilerin 
kıymetinin Ürünün fahri kn ç>kı$ 
(ivülu^ın^•5ü ,^rui geçmeyen 
înialat 

Kullanılan tftm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çdttî 
fiyatının %5Û'£im geçmeyen 
imalat 

Kul Ih ı lan ilim girdilerin 
kıymetinin urOnUn flıbrfka Çikif 
fiyatının % 50*ainİ gtcnreyen 
İmalat 

Kul kın ı km İÜ m girdilerin 
kry met inin flTurrfln ftıbrilu çjkjş 
JVyaliııitt % SÜ'ilai geçmeyen 
İmalat 

Kullanılan ttim girdilerin 
kıy mel inin Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 5fK$ini gevmeyen 
imalat 

Kutlanılan llhn girdilerin 
kıymetinin ürflnDn fabrika çıkış 
fiyatının % 50'slni geçıaeycu 
İuıaJai 

Kultamkm lum fclrcfilorin 
kıyrnctmin ürünü w fabrika çıkı^ 
JîyiHnııci % MTsini Kcptivyctı 
jpralut 
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d) 

3&22 

mı 

3S24 

<î> 
Bir tııcsııet Üzerinde bulunan 
laboratuarlarda veya tesliste 
kııllnnılun rcuktilkr ve 
laboratuarlarda veya Ic^hUlc 
kullanılan tnDstah/ar 
«aktifler (3002 veya 3<K)b 
pusr.i ayrılılarında yır ulan Lir 
hariç); sertifikalı referans 
maddeleri 

Sııını morKifcorboksilik ya& 
asitleri; rafinaj mahsulü usiı 
yağları; sınai ya£ alkolleri* 

- Sınai ramuıkartKiksilik yag 
asilleri; rafinaj mahsuln asit 
yağları 

- SınaİynJ alkolleri: 

Dökümhane maçalarına veya 
kalıplunnaroııhsıısmflsuıhzar 
bağlayıcılar; tarifenin basta 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan kimya sanayii 
veya kimya sanayine bağlı 
sanayilerde kullanılan 
kimyasal ürünler ve 
müstahzarlar (tabii ürünlerin 
kttrtş'imiarındnn olağanlar 
dahil} 

- I)u pozisyonda yer nl an 
aşağıda bel iniktiler: 

- - Dükünıhanıc maçalarımı ve 
kalıplarına mahsd* esası 
tabii ivgine olan nıllslah/ar 
bağlayıcılar 

- - Nafteııik itiilkt. tumİMin unla 
vfrraıuııeycn lurJun ve esterleri 

- - 2WS jııızis>(>mı 
haricindeki Smbiio! 

(3) veya 

Kutlanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının % 50'sini geçmeyen 
İmal al 

OrUnOn yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi hir 
pozisyonda yer ulan gîrditcjıicıı 
imalat. 

3823 prr/isyontııtdatJ diğer 
girdilerde dahil olmak UKTIS 
herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat 

Ürünfinyer aldıjı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer atan girdilerden 
imalat. Bununla beraber, toplam 
kıymetleri Urünttn fabrika çıkış 
riyalinin %20'sinİ geçmemesi 
koşuluyla, ürtuıle aynı 
pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

M) 

Kullanılan töm girdilerin 
kıymetinin firtlnün fabrika çıkış 
fiyatının %40'mı gevmeyen 
imalat. 
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(i) 

3Wlila3!(JS 

<2) 

- - Pcfrol sülfonatton (Alkali 
metal kr in , amonyumun 
veya elanu (aminlerin 
petrol stllfunatları hariç}: 
bitilme» 1 i minerallerden 
elde edilen ikıfcnti 
sillflMik asitlerin yağları 
ve bun İnim lu/Jan. 

• • tyoıt dejistitkıtef 

- - LMtı ik lûuteri w vıdlhıinıh 
».ıkıım teminine yaiüyancmict 
bileşimler 

- * CtiK (eıııİ7İeyîeJ alkalinin: 
demir oksitler, 

* - TAgkftnnrD gna 
»allıjtıtılnusında Uıtııltn 
AincHtyıMı gaz smlarr ve 
kullanılan {ıpcnı} o t i i l 

- • SOllbıraflenik asiller, bunların 
«ulu (ı)/ilıııiK)tn tııîloıı ve 
ederleri 

- - l'usel yaj ları ve Dippcl 

- -Parklı anyon içeren ııı/larııt 
karrşımlnn 

- - Jeliiliıı esaslı kep} alsına patlar. 
( k ı l l ı m v*y» dekumaya elverişli 
maddelerden bir mana O/crindc 
butunsun bulunmııgtn) 

• Diğerleri 

l l t seklilerde plastikler. 
bunların dektin in. kalımı ve 
bunfakiFi (3907 pozisyonunun 
birkısnıı ve 3V12 pn/isyomı 
hüriç nlıtp bunlara i l işt in 
kural tır uçajıda 
belirtilmiştir); 

<3> veya (4) 

. 

Kullan ı ktıı tQm girdilısrin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış 
fiyatının % 50'sini gevmeyen 
itnalul 
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( t ) 12) P) vçya TO 

y 3907 

3916 ila 3921 

* İlave 
hoınnpolimcrİKHsytııı Ürünleri 
(toplam polirocr muluevıısı 
bakımından ağırlık itihariyle 
% Wdmı fazla lek ınonoıııcr 
katkılı iitflııkr) 

< Diğerleri 

- Ko{»olinıer (poliKarhıırıat ve 
sfcri lon Itril -blilndien-s* i n;n 
kopolimerclen (Al W) 
olanlar) 

• Po neşterden olanlar 

Sclüluz ve kimyasal UîKvleri 
(tarifenin ba$ka yerimle 
belirtilmeyen veya yer 
almayan) [ilk şekillerde! 

Plastikten yam-nuuntdkr ve 
plastikleri eşya; (3014 
poz-isyaıuınLuı birkı»nı, 3917 
pozisyonunun bir kışını, 
3920 pozisyonunun bir kısmı 
ve 3021 pozisyonunun bir 
kısmt hariç «hin bunlun 
ilişkin kuralînf aş.ı£ıria 
belirttim işi ir); 

-Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin tlrüııun fabrika çıkış 
ftynlımn%')0,siııi geçmeyen, 
ve 
- yukarıda belirtilen sınır 
dahilinde, kullanılan Fasıl 39 
Ma yer alan lUın girdilerin 
kıymetinin Orunun fabrika çıkış 
liyaımın % ZtTsiııi geçmeyen, 
i imdat'1 

• Kutlanılan Fasıl 39 'da yer 
alan İtim girdilerin kıymetinin 
UrUnÜn fabrika çıkış fiyatının % 
2ü"sEni geçmeyen imalat'4 

Ürilniiı» yer aldığı [HMİsyon 
di yıldaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdiIcnjen 
imalat. Dununla tıeraber, toplam 
kıymetleri ürünAn fabrika çıkış 
fiyatının %5G's;ini geçmemeli 
kuşu luyla, ürünle aynı 
pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir." 

Kullanılan Kasıl 39 'da yer alan 
(Hm girdilerin kıymetinin 
tlrOntln fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmeyen ve/veya 
(eltabrunıo polikarhoııaıJardatı 
(bisfenot A) imalal 

Ortlnlc »ynı pozisyondu yer 
alan kullanılsın itim girdilerin 
kıymetiııin ürünün fanrika çıkış 
iiyatıııuı %20'siıu aşmayan 
İmalat 

Kullanılan lOrn girdilerin 
kıymetinin Ürünün fnbrrka etki) 
fiyatının % 25* i iri geçmeyen 
imnlal. 

Kullanıl atı tüm girdilerin 
kıymetinin ürflnün fabrika çıkış 
fiyatının %23'ini geçmeyen 
imalat. 

l lcaı Vu cınıliaıı -T.'Üİ ilLL .Mllfı jin/lıymılnıı ile. Iıcm ile ıli"eı tarallan 39117 İla 3911 pomyoıllMınıla sınıllumlırılau 
^ii[lik-ukLıı HII^LIII nroıılercfe, sto K<ıı>ımı kı*ıifanv.ı ^A:ı-t aıiımle aıVlıLe:ı linkim nıacMekı pııılnı içimıy&ııla'iır. 
İ lan bir laraflatı 3901 ila J'KIft pıv.isymıtarı ite. Iıeııı de tliger taraftan 3997 ila 3°U pu/.isyonlarıınkı sınıflsııdtnlan 
girdilerıkjı ıılıtsıııı uroıılvnlc. iOz konimi kısıl lama.ianece adlinle arılıkça hakim maddcleı gruau için uygulanır, 
Mera hır ıııınluın 390] ila 39IVİ pn/isyAnlim ile. hcııı ile di£w laıanun 3907 ila 3911 poıİ5yun)*rıııda tınınaııdınta» 
ainlilvıdeıı olıifaıı tiıfluk'nle. MI/ U M U M ktsıllıınıa sinken otUmle &|!iriıkça lıakiuı maddclef fitubu için uygulanır 
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( I ) 

yMlovç yl9]7 

y3<r20 

"- Yus&ı Ürünler {sadecc-ytt/ey 
işlüiHİcriiKİCH dalıu ileri tşkııı 
gürmüf clifctörlgeih ve 
kareden bı^ka akilde 
kcsİlrtJİj) vt-yay-Ozcy 
işlemlerinden daha ileti işlıaıı 
gttı ıiıflg dıçef flrünler 

• Digcrkrî; 

- İlave hnnuıpcıliıiUTİ/n^yon 
ttmnleri {inplımt pflîiıvıcr 
muhtevası hilelinindim 
ugırlık itibariyle % ftPdan 
la/lu irk ımmmııer kanılı 
Ürünler) 

• Dikerleri 

Profllkr ve İnce ve kâim 
çubuklar 

- lyoımmer levhalar veya 
(timler 

polia tilkilerden veya 
pulfclîk'eklen kvlıjjar 

13) vej 

Kül l imin Fası) 39 Mu yer alan 
LGni girdilerin kıymetinin 
OrDnita İiıbrika çtkış Aynimin % 
jU^im geçmeyen imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Oröııfln fabrika çıktg 
fiyatının %5ö+sini geçmeyen 
ve 
- yukarıda beliflikn sum 
dahilinde, kullanılan KBSJI 39 
Mu yer olan Ulm giıdiferiıı 
kıymetinin ürünün fabrika çitiş 
fiyatının % 2Q'sini geçmeyen* 
imalat'* 

KulfantJun Fasıl 3*> 'da yer alan 
girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyMınrn % lO'jrinf 
geçmeyen imalat" 

- -KuKaıııbn tüm girdilerin 
kıymetimi] OrtmCln fabrika çıkış 
ilyutmnı % 50'sini geçmeyen, 
>e 
-yukarıda belirtilen şuur 
dahilinde. Urduk aynı 
pozisyonda yer uları kullanılan 
tüm girdilerin krymciiııjn 
Urunun fabrika çıkış Aynimin % 
20'KİHÎ geçmeyen. 
iıımlat 

Usns itibariyle çinko ve sodyum 
utarak tt»rc metal İyonları i k 
kısmen nnirfili/e edilmiş 
mc takti Fik fl£İt vç etilen 
ko|JolinıcfI olan kısmi 
İerımıphslik tuzlardan rmalııl 

Ürünle aynı po/Jsyunda yer 
tılan kulkuııkuı itim girdiktin 
kıymeti rıhı, ürünün fabrika çıkı$ 
liralının % 30'5İnt geçmeyen 
iııtutat 

Kuflamlan lüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı? 
flynflımn%25lf-ni geçmeyen 
imalal-

Kullanılan lüm girdilerin 
kıymetinin ÜrtinAn fııhriknı çıkı^ 
fiyatının %25'ini geçmeyen 
İmalar 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin iirUniln fabrika çıkış 
fiyatının %25'inl geçmeyen 
imalat, 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkış 
fiyatın m % 25H ini geçme) en 
imalat 

Kullanılan I Um girdileri n 
kıymetinin tlrttaftn fabrika çıkıy 
fiyat mm % 23Tini geçmeyen 
imalat. 

Lknı l»ir taraFnın İ'JÜJ «b ı**ıü pıvisyımlan ık. |KLU U; ıli^t taranan 3907 EU 3'» I fwwkynnliirırub suhllamiıntan 
£İrdîlı-rdi-ıı ulusun CınlnltrriV. sw. kı-Miı;ı* ki salama jsikku: in ün de ıgırlıkf-a linkim tnadıldt'r »rubıı İÇin ıı^ttlanır. 
İlcin bir luruttan J ^ l iki Jtttâ ı-ı^i^^daıı Hu, i^m J^ Oiğtf ^ırufljit 30ÜV lİn 31)!) pt"ayırtlarında ynnllwıdıfikıı 
^ id ik r^ ı E ÎJ>;III ürnnlL^lc,sivk<ıi]^ıik^ntüıiiLiu^vUFEiHdvji^rlıkç*kıl için ululanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı: 71) 



- 1 0 6 -

0) 

y.WI 

.VJZ2İİSI l y î f t 

(2) 

Plastikten mcl.il i/e fnlyeler 

l'lasliklen eşya 

O) ve; 

Knlınlığı 2 ] mikronda daha a/, 
yüksek derecede transjıaran " 
polyester yapraklardan ininim 

Kullanılan lUnı girdilerin 
kıymetinin, llrurılln fabrika çıkış 
Halının % 50'tıMİ ı>cçrrıcyen 

Kullumlun tüm girdilerin 
kıymetinin UrUnUn labrika çıkış 
tiyntının % 25'İni geçmeyen 
i mal ut. 

y Faul 40 

y<IOD( 

4005 

y<ll>î7 

y l-'ıttıt 4 I 

Kauçuk ve kauçukla» cfya, 
ujsıgjda belirti laılcr harle: 

Ayı& kabı hır için krep 
kıuıçuklan Jamine edilmiş 
tabakalar 

Karıştırılmış kauçuk, 
(vulkaııi/c edilmemiş), (ilk 
sebillerde veya levha, tabaka 
veya şerit halinde) 

Kauçuktan sırt geçirilmiş 
veya kullanılmış di; lastikler. 
k»ııcuktan dolgu lastikleri 
veya tekerlek bandajları, dış 
lastikler için d*£isetıi]irsırllar 
ve kotanlar: 

- Kauçuktan sırt geçirilmiş dış 
lastikler, dulgn lastikleri veya 
tekerlek bandajları 

. Diğerleri 

Sertleştirilmiş kau^uklmı eşya 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda ycrnlan girdilerden 
imalat. 

Tabii kauçuk tabakalarının 
lamına ed ilmesi 

Kullıutılaıı tut» girdilerin (tabii 
kauçuk hariç) kıymetini» 
Ürünün lahrifca çıkış fiyatının 
%SfVsint geçmeyen imalat 

Kullanılmış 
geçirilmesi 

laktiklere tart 

İtaınpnsElar. ileriler (kürkler 
hariej ve köseleler; 
nşağııta belirtilen I L-r harice 

4011 ve40 l î |)i>/jsı-oalanuda 
yer alan girdiler hariç olmak 
ûKure herhangi hir pozisyondaki 
girdilerden âıuıbl 

Sertleştirilmiş kauçuktan imalat 

IJriiııiiıı yer aldığı imay ım 
dışındaki hcı hangi bir 
pık/KyiHiJa yer alan girdileı'uc» 
imalat 

[Mitlilen yapraklar ytıksek dımrccıif tıansııanııı utarak ıtfıdılı-ıvkıir: CvılıuHtaücniı'icr lilrn Uıı/el'ükıSr) ile ASİM-» IO0.1-
16" j a gilns «vllIcanjHık (»-{iıgrıılijii % I il in 1 / olan y . i |V jkU. 
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d) 

4104 illi 4 İ M 

4107, 4112 ve 
4113 

y 4 U 4 

Fasıl 42 

yFıuıM3 

y43IK 

(D 
Koyun veyıı ku/tıların hum 
derileri. yciııll dinimi} 

Tabaklanmış t e p " t r ı iM" (ara 
kurulmalı) dcıiler (yîlnti veya 
kılı alınmış, parçalanın t; 
ıtlsım nlmaiMi. fakat ıhılta ileri 
bir felcin (j-etmucm iş) 

Tııhaklaına veya sra 
kurulmadan sonra ileri 
dıirecttdc Itaiırlanıni} deri ıc 
küsdulcf {paranı İne edilmij 
deri <fa!ıil} (juııtl vej u kılları 
nhnınif. parçalanmış «bun 
olmasın. 4114 po/isyumiftda 
yer uları deri ve köseleler 
hariç) 

Rugan ve mgatUa kaplanmış 
deri ve köşekler, mclali/c 
deri ve köscklvr 

Deri eşya; smactyc ejyuu ve 
uyçr v? tuşum lak unları; 
scyjıhıu cîy3B(h el çnnlıdiin ve 
benzeri ıııah(uaİLLr; hayvan 
bilgi raiigımhn mnmul csyjı 
(ipek hûccjti guddesi tıuriç.) 

Kflrkk-r ve taUil küıklrr; 
bunların «nnmMİltjrL 

ji^ı^Jjhclifîlfcı.İLTJıunv-

l"übnVI;UHiu>vcyu uprc^iuiLiiv 
k Dikler, {birlettin lmİ$)r 

- Tabaka. çypnı/. \ eya taım'i-i 
tfvkitkrde 

0 ) Tcyn <4> 

Vlloll i koyım ve ttımı 
tfcı-ifcrinifi yûnlcımitı ütuımusı 

Ön i.ıfc.klıtmu yapılmış deri ferin 
yeniden ınhaklaıimust 
veya 
drÜııij-Et VCJ aldığı pozisyon 
dtşıııdîiki hcAnnfii bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
unjJırt 

41 Ot Ha 4113 pıvzisytffltarı 
hnriemde, hcrlıungi bir 
pu/Jsyondii yer ulacı girdilerden 
İıimlnL 

Ttıplam kıymeiltri Ot^n^tı 
fabrika çıki-y fiyatımn %50'sinj 
£ee.fiiı?ntcsi koşuluyla, 4 t(JM ila 
4 J 0 û . 4 | Ü 7 . 4 m v * y n 4 M 3 
piv/İsyouUrında yer itlim 
girdilerden imnlitf 

Criinun yer aldığı pozisyon 
dışındaki lurbuııgt bir 
pu/ı.HişüiıJıtycr uljıfl girdilerden 

ürttuün yt:r iridıgı pttfisyun 
duşıadukİ İTcrhangi bîr 
jw/.isyntıda yer al*n gintilcrOcn 

TaUîkl;ıtmı^ vtjyu uprdrttmrf 
îMKük birleşti rîlmctniç kürklerin 
kesim M- hrrkşLirifrnesinc 
iljvelen .imarlımı vuya hıtyudvı 

1 J>i rîc$ t iri lı IHÎI I ıi^, tahiik t HUMrı rç 
vc\a ıtpteienmiş kürklerden 
ittıuku 
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(D 

*IOJ 

y I'ÜSII i 

y<M03 

y44l»7 

y « 0 3 

y44M 

O) 

Kürkten giyim eşyası vt 
aksesuarları ve kUrkten diğer 

y -J410 >1:ı y4113 

Ağaç ve ahşap eşya; udun 
kOmiiru; 

aşağıda belirtiktiler tıtırit: 

Kare şeklinde 
yontu Imuş ağaçlar 

kabaca 

U/unlamasına tesıere ile 
biçilmiş veya yımlulmuş, 
dilimlenmiş «ey» yaprak 
halinde açılmış, kalınlık 
6mm.yi geçen ağaçlın 
(rendelenmiş, zımparalanmış 
veya uç uea eklenmiş) 

Kalınlığı 6 mm.yi ı>eçnveyen, 
dilimlenmiş kaplama için 
yaprakla/(lumirıc edilmiş 
ağaçların dilimlenmcsiyle 
cidc edilenler dahil) ve 
konırplak için yapraklar ve 
u/unlamasına testere ile 
bitilmiş, dilimlenmiş veya 
yaptık halinde açılmış 
kalınfıgı fi ımıı.yi geçmeyen 
d iğ<f ağaçlar (rendelenmiş. 
zımparalanmış veyıı uç uea 
eklenmiş) 

Herhangi hır kenarında, 
ueıında veya yu^Uıule Milrekli 
ıdurak sekil verilmiş 
(rendelenmiş, zımparalanmış 
veya uç uea eklenmiş olsun 
olmasın); 

- /ımnunılanınış veya uç ııea 
eklenmiş olıuılar 

- Köşebentler ve pervn'/iar 

Ki^ek'Titlı-r ve perva/hr 
fknhpkııiEinş ^tlpart^lik ve 
diğer kalıp] ıııy yvnşp. 
levhalar dahil) 

W *ei 

4J02 pozisyonunda yer alan 
hirJcftirilmemiş, tabaklanmış ve 
aprelenmiş kflrklerdeıı imalat 

W 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herlıungi bir 
po/isyotıda yer nlnn girdi kfden 
Uııalal 

Kabaca şekil verilmiş 
(kabuklan veya kısırları alınmış 
olsun olmasın) yuvarlak 
ağaçlardan imalat 

Rendeleme, zımparalama veya 
uç ucu ekleme 

Dilimlere ayıınıa, rendeleme, 
zımparalama veya uç uea 
ekleme 

Zımparalama veyu uç ı 
ekleme 

Knrmşlenıe veya kalıplama 

Kornişi eme veya kıılıplıtma 
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(.) 
y«4is 

y44l<t 

yJ4l9 

y+421 

yFHil 45 

4503 

fasıl 46 

İ-UİIİ4? 

y l'usıl4* 

y « l l 

İV 

Ahşap Mytık ve küçük 
sandı klnrt kflfe* sandıklar. 
silindir «andıklar ve ben/crî 
iimbalujhır 

Ahşap variller, fıçılar* 
kovalar, gerdeller» ve diğer 
fıçtet eşyası ve bunların 
akstım vti parçalan 

İtina vt İnfial için 
marangozluk mamulleri ve 
doğrama parçalan 

- Kî^bcnilef vepemı/,tuj 

Kfbril İmali iyin kelimi? 
çOpler. kıımiıuit çivileri 

Muninr ve Kumlardan eşya; 

flşuğıda beliri itenler hariç; 

Tabii ııı^nturckıd ı^yu 

Hasınian, s&tftaı veya 
ürDlıiieyc clv -̂rî lî diğer 
maddelerden mamuller; 
scptfçt vt hasırcı eşyası 

Odun veya diğer 1İJIİ 
üelfllu/ik maddelerin 
hamurları; geri k;i/ÂHiılmt? 
ka£ıl veya karton (dttkttııKI, 
kırpıntı ve hunJüîiv) 

Ka^ıi ve kanon; ka&ıı 
hamurundan. ka£ıüatı veya 
karLımıkııı ejyıı; 
nşu£]da belirtilenler hariç: 

U/crlerl ç i/ilmi ş. kaptanı mş 
veya sadece knre biçimine 
F,ctijîlmi<f ka£ıl ve karton 

0 ) veya (4> 

^bullarına göre kesilmemiş 
yonga levhalardan irnalal 

İkİ «us yllut lesterdemeden 
daha ileri işlctn görmemiş fıçı 
tahtalarından İmalat 

Ürünün yer aldığı po/isyon 
Jt^ındftki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
iıtuhıi. Bımuajs beraber lıûereli 
alışup levhalar» pedavralar ve 
"shake'kr (nlışap pndavralar) 
kullanılabilir. 

Komişleme veya kalıplama 

4409 pu/işyanunda yor ııhmı 
çtkİîmİş ahşap hariç oJmak 
tilere herhangi bîr pozisyondaki 
ahşap malzemeden imdat 

Urütıan yer *l Jıftt puröyun 
dışındaki herhangi bir 
pozisyondu yer alan girdilerden 
imalat 

4501 pozisyonunda yer ala» 
mantardan imalat 

Ürttııüıı yer aldığı pozisyon 
damdaki totrtıangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat 

OrtlııOfl yer aldırı pozisyon 
dışındaki herhangi bit 
pozisyonda yer alan girdilerden 
İmalat 

Üılinrın ycraUlifcı po/isyun 
dışındaki herhangi Nr 
pozisyonda yer ftlnn girdilerden 
imalat 

t iiMİ *17"jıın kağıt yapmaya 
mahsus pirdi [erinden inmtai 

' 

* 
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( I ) m O) m 
<WI6 

4817 

y481« 

y 4119 

y4S20 

y 4 £ » 

Karbon kağıdı, kentlinden 
kopya eden kağıt ve dîger 
kopya ve transfer kofiıtlıın 
(4 R0<; pozisyonundakiler 
hariç), mumlu teksir kağıdı ve 
ofset levhalar (tutulara 
konularak perakende satılacak 
hale geliriİmiş olsun, olmasın) 

Mektup zarfları, mektup 
karüan, resimsiz kartpostallar 
ve haberleşme kartları; 
bunların kofiıt ve kartondan 
kutuları (poşetler ve benzeri 
iarllar içine takım halinde 
yerleştirilmiş olanlar) 

Tuvalet kağıdı 

Kağıttan, kanon dan, selüloz 
vatkadan veya selüloz. lif 
tabakalarından kutular. 
mahfazalar, torbalar ve diğer 
ambalaj kutuları 

Mektupluk bloknotlar 

lligcr kağıt. karttın, selüloz, 
vatka ve selüloz lif tabakaları 
({llçusüne veya şekline gorc 
kesilmiş) 

Kasıl 4 T'ııiıı kağıt yapmaya 
malısus cinlilerinden imalat 

- Orunun yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alım girdilerden, 
ve 
-kullanılan lum girdilerin 

kıymetinin Urtloün fabrika çıkış 
fiyatının %30'slni geçmeyen, 

imalat 

Fasıl 47'ııin kağıt yapmaya 
mahsus girdilerinden imalat 

* ÜrUnun yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
po/İsyonda yer alan girdilerden, 
ve 
-kullanılan t um girdilerin 

kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % JO'sini geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm cinlilerin 
kıymetinin. (İrilutta falırika çıkış 
fiyatının % 50*slni geçmeyen 
ittıatal 

) asıl 47nin kiığıı yapmaya 
mahsus girdilerinden imalat 

y S-mü 49 

4«W 

Basılı kitaplnr, gazeteler. 
resimler ve baskı sanayiinin 
di ger mamulleri; el ve makine 
yaı;ısı metinler ve filanlar 

Matbu veya resimli 
kartpostallar, tebrik kartları, 
davetiyeler veya teşekkür 
karıları (resimli, zarflı veya 
sflslemeli olsun, olmasın) 

Matbu Her ıflılfl takvim (blok 
halinde takvimler dahil): 

Tjrüntlıı yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
İn ı,ı lal 

4909 ve 4911 pozisyonları 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
i ıııalaı 
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(0 m o> w 
"Devam İT türden akın 

takvimler veyn Vugn veya 
karton dışındaki 
m;td(fclerden raumul 
mesnetler Carîne tnkıh olun 
blok halindeki takvimler 

' Dijcflcri 

'- tfrnjıün yer nJdıgı po/Uyon 
d^ımlaki herjtyngi btf 
pozi^ntfn yer ııîan girdilerden, 
ve 
-kullanılan tüm girdilerin 

kıymetinin flrUntln fabrika çıkış 
fiyatının %fiffsİıu geçmeyen* 
jmahl 

4909 ve 49 M pozisyonu 
d^ıııdûki herliimgi bir 
pozisyonda ye* alım girdilerden 
»imdat 

Orfintin yer aldığı po/isypn 
dışındaki hcrhnngi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
i malul 

İpek akülülerinin fcarde 
edilmesi veya Urauntosı 

- Kardc edilmiş, taranmış veya 
eğınnc için başta çekilerde 
hittırluftimş ipek 
dftkLriltl terinden veya ham 
İpekten, 
- kardc edilmemiş, tHranmurnj? 
vcya<£trme İçinboska 
fi l lerde hailrl^nmîuntşdigci 
lühÜ linerdent 
«kimynsai girdilerden veya 
tekstil hamurundun 
veya 
-kâgıiyupıwıtwmıdısus 
ginNlenh-tt, 
İ H W 

yFuılSO 

y5Û03 

5004 İla y 5006 

HÖQ7 

İpek; aşağıda belirtkenler 
hariç: 

İpek dokümilleıi (çekilmeye 
elverişli olmayan kozalar; 
iplik dû^uruûtcrî vedfcme 
Suretiyle ehle edilen 
dOMlnttÜer dahil), karcîe 
edilmiş veya taranmış 

îpek iplt£i ve ipek 
dokun liflerinden elde edilen 
iplikler 

[pek veya epek 
dOklinlLllcrimlen dokunmırç 
memsucsıl 

- Kjuucuk ipliklerle 
tıtrlcştrrilınFg olarçlıtr Tek kal iplikten imalat 

20 
l>,ıkıımıı>a rimeli girdi k*m$ınıK»rHHİun ıiKinul ürünkrle ilgili tizui kumullar İV'" b"k™* üirîî Noitı 5 
ISflikumayp elverişli j*«4l LıufinıhEirhtaıı Muunııf «r-trılnh: ilgili ft/d kupıflar için hnıkııtiit OicifN«v S 
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(0 

y Faul i l 

SlOAÜaSIKI 

51)1 İ l a5 tn 

(3> 

- Digcriiri 

Yön ve ince veya kaba 
huyvan kılı; al kılına"" iptik 
ve dokunmuş mensucat 

iîağjdn bel inilenler hariç; 

Yünden,' ince ve kaha hayvan 

ktttımhdatt veya at kılından 

iplik 

Ytlmltn, ince *vİMbııİKi)'*aiT 
kıllarından \cy,ıalkıltıukın 
ıSıtkıınmıı; mensucat 

(3) « J * (4) 

- Hindisi un cevizi ipti&iftdçn, 
* lahti liflerden 
»kardc edilmemiş taranftumıj 
veya başka şekilde eğirine içirt 
h^ırlaımumıış, scnlelîV ve suni 
tteviimsıst tîllcr-ttcn, 
* kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurunda/ı, veya 
»ka^jUıul 
imal ut2I 

veya 

en n2 iki hımrhma veya fjnl*aj 
i$1ismiy1c (te*nlzlernc> agaıima, 
niereerize etme, termofıksaj, 
^artkmlama, kalcnderJume, 
çcfcjoczJtfcdpfCsi, talıcı lidisaj, 
dekûtfrt elnıe, cjnpremyc etme, 
ujınnnı ve tıraşlama gibİJ 
beraber yııpılnn baskılama 
{kullanılan haskiHi7itıcfl su çatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış 
(îya1ııun%47,5'iııi geçmeyen) 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışınduki herhangi bir 
pozisyondu yer âlân girdilerden 
inıalüL 

-KanJc edilmiş laranmıs, veya 
eğirme için bagka şekillerde 
hazırlanmış. ipek 
döküntülerinden vtya hanı 
ipcfcıen. 
- kîtfdc edilmemiş tanınmamı j 
veya elifine için bajka 
Çtktllertte hazırlan ınanuslabii 
liflerden, 
-kimyasal gidilerden veya 
tekstil hamurundun 
veya 
-kağıt yapımına mahsus 
giı'Mcrden, 
ıınulul^ 

I Vıkunisıya vlvcrişti ^rrji k;ırt$iıhl:irLiufatı nutnuıl ıtınulcnV Uj*ili ftori kt^ultar k;inhakınw <jiriî Notu S 

î)ırt.ımwLy;ı vWcırî 1ı girdi kurı^UtitttHKhn HUIIHII Oıünlulı; ti-ili fivvl to^ıllitr tçiıi Ituttım/ U m ş Mötfl 1 -
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Ul 

y Fısıl » 

5204 il i Sİ07 

SMS Ua K12 

« I 

-Kauçuk İpliklerle 
birleştirilmiş olanlar 

- Oigcrleri 

Pamuk; aşağıda belirti lenler 
hane: 

Pamuk iplimi 

PıırnuMu moısııcal 

(3) Muyn (1) 

Tek kat iplikten İmalat i! l • 

-Uindi&tau ccvj/.i ipliğinden, 
- tnhii liderden, 
- kurtlu edilmemiş, tariinınamjş 
veya bo$ka şekilde erteme için 
hazırlanmamış, sentcıjk ve suni 
devamsız liflerden 
* kimyasnl girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
• kağıtta» 
imalat11 

veya 

en a/ iki hazırlama veya lînisaj 
işlemiyle (temizleme, ağartma, 
ınerseıiiBc ciıuc, lerınafütsaj, 
şardonlumn, kaleıtderteme, 
eckmeıılik «presi, kalıcı finisnj, 
dekaıiıe etme, empnenye etme, 
onarım ve tıraşlama gibi) 
beraber yapılan baskılanın 
(kullanılan baskısız mcnsucnlm 
kıymetinin, Orunun fabrika çıkış 
fiyatının %47.5'in i geçmemesi 
koşuluyla) 

Orunun yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyondu yer alan girdilerden 
imalat 

* Karde edilmiş, lamnmt$ veya 
eğirme için başka şekillerde 
hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham 
ipekten, 
- knrde edilmemiş, lanmnıumıs 
veya «girme İçin başka 
şekillerde hazırlan mamı; tabii 
liderden, 
»kimyasal girdilerden veya 
tekstil hamurundan 
veya 
-kııgıl yııpımına mahsus 
EİnJil enlen, 
itualui" 

[>nklınıay;ı elvı-rişli girdi ksıslıllİMltılİMi mamul nrtmlırie i lf i l i OTCİ kojulljt için bıfciHI* ftiti* Nnuı S 

bufcumtıya elverişli girdi kurtflutltmııdıtn ımvmııl Uri1»lk:rb: ilalii o*rt kn>ııllar için tufanı* Giti* Notu 3 
l̂ ıkımutyn elverişli dirili kFirı;ım1arııHl,ıi] m:mtııl arıinlurlc ityjti iv/el t^ulhr İçin bufcınff üiriş Notu 5 
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(D 

y Fasıl W 

5JÜG İIH S3«» 

W 

-Kauçuk iplik terk 
İjjrk>itrilmı$ ol anlar 

- Dikerleri 

Ihvkumaya elveriri dıger 
bitkisel lifler; Icugıt ipliği ve 
Ung.pt ipliğinden dokunmuş 
mensucat 

aşuğıdn belirtildiler hariç; 

Dokumaya elveriri diğer 
brtkt^cl liflerden iplik; kâğıt 
ipliği 

(Jî veya (4) 

Tek kıl iplikte» yapılan imiilnr* 

- hindisini? cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
<- kardc edilmemiş, taranmamış 
veya başka şekilde cg\nnt icjj> 
hazırlanmamış sentetik ve suni 
devamsız liflerden 
- kimyasal maddeler veya 

tekstil hamurundan, veya 
- bağu lan, 
Imuîa*2* 

veya 

<aı a/, iki hazırlama veya finlsaj 
İşlemiyle (temizleme, nfiartma, 
merserize etme, icrmofiksnj, 
şardoıriama, kalenderteme, 
çekmezi ik apresi, kalıcı finisaj, 
dekalizc etme» emprenye etme, 
onarım ve tıraşlama gibi] 
beraber yapılan baskılama 
{kullundan taskısı* mensucatın 
kıymetinin, ürllnün fabrika çıkış 
fiyaltnın Vt 47,5'ini geçmemesi 
koşuluyla) 

IJrfmUn yer Jildığı pn/Lsyoıı 
dışındaki hcrliiingl bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat 

-kardc edilmiş, taraıınu? veya 
C İ̂rmc İçin başka şekiHeftlc 
hu7irlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham 
ipekten, 
- kardı; edilmemiş, mnuımamış 
vevac&İrmç. Içîn büjka 
şekillerde bittir!Anmamış tabî* 
kilerden. 
-kimyasal girdilerden veya 
tekil il hamurundan 
veya 
-kn£ıt yapımına mahsus 
girdilerden, 
im atol 3S 

Dokumaya, cbcıişlı (şmJi karıjıınlarHidan maııml lıroıılıılc ilgili tot kgsullar î iıı hakııtaGuÇS&u^ 
[lutMitli ıyatlvtrı^i Birdi tLiırrjiıııtnrınJan n talimi uronktle ilgili t*«l kumullar İçin tıafcın(7 Gir i j NıUu ) "'.-
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{ I I 

5309 ila 5311 
Dokumaya elverişli diğer 
bitkisel lifletilen d»kuıuıuış 
mensucat; kagıl iplisinden 
dokunmuş mensucat 

^Kauçuk ipliklerle 
birleştirilmiş olanlar 

- D ilerleri 

m veya «> 

Tek kat iplikten yapılan imalat" 

-hindisıan cevizi ipliğinden, 
-tabii liflerden, 
-jilt iplisinden, 
~ karde edilmemiş, laranmanuş 

veya başka şekilde eğitme 
İçin hazırlanmamış, sentetik 
ve tun i devamsız lifletilen 

- kimyasal girdiler vey» tekstil 
hamurundan, veya 

* kağıttan 
imalatM 

veya 

en ay, iki hazırlama veya fınisaj 
istemiydi (temizleme, tıgnıtma, 
merserize etme, tennoflksaj. 
şardonlama, kalcııderleme, 
çckmezlik apresi. kaİKi lînisaj. 
dekatizc) 
etme, emprenye etnıe, onarım 
ve tıraşlama gibi) beraber 
yapılan baskılama (kullanılan 
baskısty. mensucatın kıymetinin, 
flıitoün fabrika çıkış fiyatının % 
47,5'iai geçmemesi koşuluyla) 

S« l ila 5406 

S4tl7 ve $WX 

Sentetik vı 
rriamenılenkn 
monnfüiiroentler 

^ırj 
iplikler. 

Semttik ve suni fitanıetıl 
ipliklerinden dtıkunmuş 

- Kardc edilmiş, taranmış veya 
başka, şekilde eğrilmeye 
hazırlanmış ham ipek veya ipek 
döküntülerinde», 
- karclc edilmemiş, taranmamış 
veya başka şekilde eğrilmeye 
hazırlanmamış tabii liflerden, 
- kimyasal girdilerden veya 
tekstil hamurundan, veya 
• kagıl yapımına mahsus 
girdilerden 
imalat" 

30 

^ Ltokumnya elverişli cinli kan;ımlfıtı«J]m nunml aıfınleıte ilgili Cfflt kıışüttar için bakaıız Giriş Nulıı S 
Uıkumaya elverişti ginli.kflrijimlırıiHİMı manto! UrUnlnlc ilgili eve] koşullar Kin bakım* Ohiş Notu 3 
IJokumaya elverişli pnli kimfinıUııııuhm mamul OıDııfcrtc iljsili tacı koşullar i;in bakını/ Giriş. Ntılu S 

Hukıınuıyn elverişli giıJi kw ılıtıl» ınıtan mamul uınnlnlc ilgili Özel kııjııltar tein takııır/(iirîş.ftatu i 
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d) 

55*1 ila SS07 

SSÛSilaSSII 

SSlîila Jîtri 

m 
-Kauçuk ipliklerle 

bir leş* iril EM iş umular 

- Dikerleri 

Sentetik ve suni dcvoııısız 
lifler 

Sentetik ve Mini dcvarusiî: 
liflerden dikiş ipliği ve 
İplikler 

.Sentetik ve simi devamsız 
liflerden dokunmuş IIVU^LUZIIU 

-Kutluk ipliklerle 
İnil leş* iri İmiş okml:ır 

" • • ' 

(3) veya (4) 

fek kal iplikten yapılan imalat" 

* hindislun cevizi ipLiğindcrı, 
- lahiı liflerden. 
• knrdc edilmemiş. taraıunauııv. 
veya başka şekilde efiinne için 
]iii/ır1aımıamı$, sentetik ve sunî 
devamsız, liflerden 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 
- kağıtlım 
imıılal" 

veya 

en a? iki hazırlama veya Mntaaj 
işlemiyle (lemi/leme, ağıırtmn, 
merserize time, temıufıksaj, 
şurdunlama. kulenderleme, 
vekı«ezlik apresi, kalıcı (inlüij, 
dekalizc cime, emprenye etme, 
onarım ve ıımslamn gibi) 
beraber y;ıpılan baskılama 
(küllimi lan baskısın mensucatın 
kıymetinin. UrüııDn Kıbrjfca çıkı| 
fiyuıımn % 47,S'irıi geçmemesi 
koşuluyla.) 

Kimyasal girdilerden veya 
tekstil hamurundun imalat 

« Kardc edilmiş, taranmış veya 
başka şekilde eğrilmeye 
hazırlanmış luım İpek veya ipek 
ılekflıtlVJleıinden. 
- karde edilmemiş. laranrntımış 
veya başka şekilde eğrilmeye 
hfıyirlaıımaımş tabii liflerden, 
- kimyasal maddelerden veya 
tekstil hııınunından, veya 
-kıulıi yapıntımı mulısttıa 
maddelerden 
imalat" 

Tek kal iplikten yııpılatı imalat 

t>f•kulluya elverişli »ildi kaııtımlaııııdaa mamul UıAuleık İlgili mel V.O$U1)LU ivin Imkııııı Giriş Nutu S 

1*>fcı>neıya civcivli girdi karısını]*imlan in il Ilıflnlertc ilgili wvl knşulliir için bakını/ (iiıis Nulu 5 

Ih>V.muaya elverişli y.iı!İİ karı^ııufamırbıı mamul hcilıılcrlv ilgili tızd kuşttlLaı ivin batJtuıttfiifliNulu -* 
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(D 

560(2 

(2) 

- Diğerleri 

Vatka, keçe ve dokunmamış 
mensucat; özel iplikler; sicim, 
kordon, ip. bakıl ve bunisrcüen 
mamul eşya; 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Keçeler (emdîrilmijj, 
sıvanmış. kaplanmış, veya 
lamlnc edilmiş olsun 
olmasın): 

- fgne tsj keçe 

(3) veya {*) 

-lıindislan eevfci ipliğinden, 
- tabii liderden, 
- tarde cditniemis, taranmamı) 

veya başka şekilde eğirme 
için hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamuz liflerden, 

• kimyasal girdiler veya lekstil 
hamurundan, veya 

- kağıttan 
imal m " 

veya 

en «z İki hazırlama veya finisaj 
İşlemiyle (ıcnıîzleme. 
atanma, merserize etme, 
tcrmûliksaj, şardon lama. 
kalenderleme, çekmedik 
«presi, kalıcı finisaj, 
dskaıize cime, emprenye 
etme, «narım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan 
baskılama (kullanılan 
bakışız mensucatın 
kıymetinin. ürünün fabrika 
çıkı) fiyatın ııı % 47,5'ini 
geçmemesi kokuluyla) 

hind ıstan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden. 
- kimyasal tirdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
-> kağıt yapımında kullanılan 
girdilerden, 
imalat" 

-tabii liderden, veya 
- kimyasal girdilerden veya 
lekeli 1 hamurundan 
ima(atu 

I>iik|Hiıqyj] clvctişli giJiJJbîvışıtıtluriNtfcıtı tıiLiıtıtıl ûıünîvı'U- ilgili 6/JCİ koçıplftt lıjin biılıuııztıirif Kviti ? 
Duturutıya clva^li fiirdi karçımlanm)»! ıı.uHHit Urtlnlcrlc ilgili (r/tl koyuUnr içfo hakmız Giriş Notu 5 

Dröumaya elveriri fiinli kv înnlnrıiHLııt IIISUHMI ûrunlcrfc i^i İt UîBİtnşııUnrivmhHİimı/OifîsNiHüS 
Lk^wıy*yacJv^fj^li fif^j tjrı^mıLıimdm manıiıl Orflıilertc ilgili ti^kufulfo* için b^w iz £frı^ NniU 5 
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( I ) 

5604 

(2) 

— IJİgerlcrİ. 

D o k u m a y a elverişli 
maddeler le kaplanmış kampı k 
İp veya halatlar; dokumaya 
elverişl i ipl ik, ve 3 4 0 4 veya 
5 4 0 5 pozisyonlarındaki şerit 
ve bunTurlcri (kauçuk veya 
plastik emdiri lmiş. kap lan ın ı^ 
sıvanmış): 

- U o k u m ı ı y a elverişli 
maddelerle kaplanmış 
kauçuk ip ve halatiıır 

- Diğer ler i 

IJ) ve; 

[tununla borabür; 

- 34(12 pOTİsyuaııodıtki 
pol ipropikn 
lilamcnıLer> 
- 5 5 M veya 5SIXİ 
pozisyonundaki 
pnllprupilen I i İler» 

veya 
- 5 5 0 1 pozisyonundaki 
pol ipropiluı f i lamonı 
dcracUotînin. 

denmıılnasyonlnrj tütn 
durumlarda 9 desiteksıcıt daha 
a / olun lek kadı fitaınenl veya 
Itllcff, loplmn kıymetler i 
PrtitıUn fabrika çıkış l lynıının 
%40* ın ı aşmamak koşuluyla 
kullun ılabi lir. 

- tabii Liİlerden, 
- kafeinden yapı lmış suni ve 
sentetik devamsız liMerdcn veya 
• kimyasal girdiler ve tekstil 

hamurundan i m a l a t " 

«> 

Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmamış kauçuk ip veya 
halattan imalat 

- karde ed i lmemiş laramnanus 
veyu eğinme için başka 
şekillerde iıa/ırlatınıumıs tabi 
liderden, 
-kimyasal girdilerden veya 
tekstil hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına muhsu* 
girdilerden, 
ima la t" 

fh&uııiiiyu ırlvı-ılsfli Jilfıti karı;ıtulıımıdw ınruııul OıiVııltıfc il^ifi OK-I kn;uliar içitı bakını/ ( i il i} NıHtı 5 

I takılmaya tlvcristi (jinti taınpııılunndtııı maıııal IVrBtılcılc ilgili ftftt kl.Ji.lbr iyinjKlkınu.Oiıis Nmıı S 
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m 
3605 

5*06 

Fasıl ST 

P) 
Dokumaya elverişli 
ipliklerden metali» iplikkr 
(gipe «ditmiş olsun olmasın), 
İp, şerit veya toz şeklindeki 
metalle birleştirilmiş veya 
metalle kaplanmış 5404 veya 
5405 pozisyonundaki şerit ve 
benzerleri 

Gipe İplikler, 5404 ve 5405 
pozisyonlarındaki şerit ve 
benzerleri (gipe edilmiş), 
(5605 pozisyonundakiler ve 
gipe edilmiş at kılı haris); 
tırtıl iplik (kıtık, şen il iplikler 
daltİJ); senet iplik (ehainette) 

Ha] ı lar ve d iğer dokumaya 
elverişli ırıaddelerden yer 
kaplamaları: 

- tgne işi kebeden 

0 ) veya (4) 

- lalı i i liflerden. 
- kıırıie edilmemiş, taranmamış 

veya 
eğirme ivin başka şekilde 

hazır lanınamış, sentetik ve 
suni devamsız liflerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan veya 

- kağıt yapımına mahsus 
girdilerden, 

imalat41 

- labii liderden, 
- kardt edilmemiş, taranmamış 

veya eiîroıe İçin başka 
şekilde tmzırtfujnHjnış, 
sentetik ve suni devamsız 
lülcrden 

- kimyasal girdiler veynteiüilil 
hamurundan veya 

- kağıt yapımına mahsus 
girdilerden, 

imalnl" 

- tabii liflerden, 
- kimyasal jyMierden veya 
tekstil hamurunda imalat41, 
Bununla beraber; 

- 5402 pozisyonundaki 
•poliptopilen 
filarnentler, 
- 5503 veya 5506 
pozisyonundaki 
polipropilen lifler, 

veya 
• 5501 pozisyonundaki 
poüpropikn fılament 
demetlerinin, 

denomfrıasyonları tüm 
durumlardau desileksten daha 
az olan tek katlı filmncnt veya 
(İlleri, toplam kıymetleri 
DıDııDıı fabrika çıkış fiyatının 
%40'ını aşnranıak koşuluyla 
kullanılabilir, 

JU1 ıiKnsueat mesnet olarak 
kullanılabilir. 

Dokumaya elverişli girdi kjnjımlnrındıın mamul flrilıılerte ilgili ««1 koşullar i<jitı tnkıtı» «iriş Nura S 

lAıkuınajra elverişli gitdi knışdiılarımlııa mamul urankrk ilgili OK! koşullar i (in bıkıni'z Virt} Notn S 

Dpkunıjya elverişli tirdi karıtın ıluıuııİ4n mamul Ortlnfcrlc il^li owl kustılliır için bakımı (liri) Notu 5 
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(D 

^Fnsıl S3 

(3) 

- !.>i£cr keecdcn 

• Diğerleri 

Ö/.Cİ dokunmuş mensucat; 
tulle edilmiş dokumaya 
elveriri} mensucat; daıttcla; 
duvar halitan; şeridi ve 
kaytancı eşyası; işlemeler. 

ujağıda belinilenler hariç: 

-Kauçuk ipliklerle 
birlep iril mi; olanlar 

- Diğerleri 

(3) vey» (4) 

- Karde edilmemiş veya 
taranmamış veya başka şekil de 
eğrilmeye hasırlanmamış tabii 
liflerden, veya 

- kimyasal girdilerden veya 
ickılil hamurundan, 

İmalât44 

- niarjfctnn ecvia ipliğinden veya 

jût İ)1l İgjhldtilK 

- sum ve sentetik filamenl 
ipl&lcrin&n, 

* lafcti liflerden, veya, 
' kardc edilmemiş. lanHimaımş veya 

esirme için başta şekilde 
ha/jdarmumış suni ve sculefik 
dcmırtsıl lifler*». 

imat*" 

Jtu mensucıt mesnet olorıık 
kultontlıbilir. 

Tek kal iplikten imalat*' 

-Tabii liflerden, 
• kardc edilmemi), taranmamış. 
veya başka şekilde eğrilmeye 
hazırlanmamış suni ve sentetik 
devamsız liflerden, veya 
• kimyasal maddelerden veya 
tekstil hamurlarından, 
i mal at1" 

veya, 

. 

tJyktıı.^yii ylvııi^li yffdi kar îjnb îKİJMi ouıijrtjj ÜTİİIIIIIKMJ^JJJ ö/cJ tüji'IJjitr î ifl bjitımıztfjjiş Nı>tıi S 
tJokuiTLflya elverişli giı^l. tîtfı$uııhrıııd:ın rtuiı^ul tlrüfllctlt LlgjJi <V?:c] kı̂ tıllur i^iıtbakıriKGiri; Nolu S 
1̂ +riUım.ıya dvcrişTr girdi İtanınrJ.ırıııdjELiiıamul OrOtıkfJu rlj-jli Orat küfuNur için bukınt7-Giiî$Hatu5 
J>ok»mı̂ acJvLf î U çiftli kktfışııııl̂ uıaELiın nı^nal iırütılc*lc ilgili r»/£t korfUİlar î in ÎAZLIH?!: •Tîirt̂  hktlu 5 
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(D 

SS05 

MIO 

59» 1 

İ90Î 

(2) 

Bl ile dokunmuş duvar halıları 
(Gobelins, Ffandcre, 
Aubusson, lleuuvaıs ve 
benzerleri) İle iğne islemesi 
duvar halıları (küçük 
nokla,kanaviçe gibi), hazır 
eşya halinde olsun olmasın 

Parça, şerri veya ınolif 
halinde işemeler 

Kitap veya benzerlerin i a dış 
kapaklarında kullanılan 
türden ?antk veya nişaslalı 
maddelerle sıvanmış 
dokumaya elverişli mensucat; 
mühendis muşambası veya 
şeffaf be?Jer; hazır luvaller; 
şapkacılıkta kullanılan bukrtın 
ve bcn/iii sertleştirilmiş 
mensucat 

Naylon veyadigor 
polinmidlerdctı, polyesterden 
veya viskoz ipeğinden elde 
edilen yüksek mukavemetli 
İplikten her nevi nakil vasıtası 
i t ve dış lastiği için mensucat: 

* Ağırlık ilibarıyLı içerdiği 
dokumu}a elverişli madde 
oranı %90>ı geçmeyenler 

-1 >tgcrleri 

0> veya (4) 

en a* iki hazırlama veya flnlsaj 
işlemiyle (temizleme, ağartma, 
merserize etme, İcrmofıksaj, 
şanlonlaına, kalenderleme. 
çckme/lık apresi, kalıcı finisaj. 
dokalize etme, empranye etme, 
onarını ve tıraşlama gibi) 
beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskı sız mensucatın 
kıymetinin, Urllnun fabrika çıkış 
fiyatının % 47, j'inî geçmeyen) 

Ürûnfln yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bif 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat 

- Orunun yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer atan girdilerden, 
ve 
•kullanılan tüm girdilerin 

kıymetinin OıtinUn fabrika çıkış 
fiyatının % 50'sini geçmeyen. 
iranhtt 

İplikten Jnutlat 

İplikten İmalat 

Kimyasal girdilerden veya 
tekmil hiLimırııııdım İırıalut 
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(D 

5903 

5904 

59BS 

<» 
PNıslik emdin biti;, sıvanmış. 
kaplanmış veya plastikle 
tamine edilmiş mensucat 
(J902 pozisyonundakiler 
hflriı;) 

Linolcum (kesilerek şcfcil 
verilmiş olsun olmasın): bir 
sıvama veya kaplama 
maddesinin dokumaya 
elverişli mesnet Üzerine 
Utbikf sureliyle cMe edilen 
yer kaplamaları (kesilerek 
sekil verilmiş olsun utmasın) 

Dokumaya elverişli 
maddelerden duvar 
kaplamaları; 

- Kauçuk, plastik veya diğer 
maddeler emdirilmiş 
sıvanmış, kaplanmış veya 
lamine edilmiş olanlar 

- Difceflerİ 

13) veya 

İplikten İmalat 

veya 

en uz iki ha?-lriunıa veya bitirme 
işlemiyle (temizleme, ağartma, 
merserize etme, termoftltsaj, 
şanloııtaıı, kalenderime, 
çckırvezlik »presi, kalıtı bitirme, 
dekalize eline, tsmprcnye etme, 
onarım ve tıraşlama gibi) 
beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ttıünttn fabrika çıkış 
fiyatının %47,5'ini geçmemesi 
koşuluyla) 

İplikleri imata4* 

İplikten imalat 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- lobi i liflerden, 
- körde edilmemiş, taranmamış 
veya haşka şekilde eğirme 
işlemi için hazırlanmamış suni 
ve sentetik devatnsıt liflerden, 
-kimyasal girdiler veya tekstil 
humurundan 
imalnlw 

vt-ya 

W 

Dukuııuon elveriri pr ı l i kMı}Hnlimn4uı ımuıut urilııfcıfc ilgili tael koşullar i ( in bakını* Clitl* Kulu 5 

llokumiıyn rlverişli yıdi tariiiııtluıııJ^ııı mamul anijıkılt il£l)i <htd kı^ırtluı içttı bnimKüinj'Nom 5 
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( l ) 

S«Ki 

iwn 

(2) 

Kauçuktu mensucat (SV02 
pozisyonundakiler harlı;)' 

• Örülmüş viya tipi ile 
yapılmış olanlar 

* Sentetik frlamcnt 
İpİlklerinden mamul diğer 
mensucat {alırlık itibarıyla 
içerdiği dokumaya elverişli 
madde oranı %00't gecenler) 

* Diğerleri 

Emdirilmiş, sıvamın; veya 
kaplanmış di Jer men sucul; 
tiyatro dekorları* atölye 
fonları veya benniri Mer için 
boyanmış bezler (lunllcr) 

O) veya W 
en w iki hazırlık voya bitilme 
işlemiyle [temizleme, ağartına, 
mcrterİKc etme, lermofıksaj, 
şardonlarna, kalcnıfcrlcme, 
çekmedik apresi, kalıcı bitirme. 
dekali*e cime, emprenye etme, 
onarım ve tıraşlama gibi) 
beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısı E meu&ıcat in 
kıymetinin, UrünUn fabrika çıkı; 
fiyatının %47,3'inİ geçmemesi 
koşuluyla) 

-Tabii liflerden, 
• kardc edilmemi} taranmamış 
veya başka şekilde eğirme 
işlemi içim hazırlanmamış. suni 
ve sentetik devamsız liflerden 
veya 
- kimyasal maddeler veya 
tekstil hamurundan, 
imalat5" 

Kimyasal girdilerden imalat 

İplikten inıaUıt 

İplikten imalat 

veya 

en az iki hazırlık veya bitirme 
işlemiyle (teıı»Î7Je«M, ngannu, 
merserize etme, terıuofiksaj, 
şarduntaına, kalcndcrlcrnc, 
cckıneflHc apresi, kalıcı biıinııe, 
dckaliıc etme, eroprenye etme, 
oıutrun ve tırnşkuua tibi) 
beraber yapılan baskılama 
(kullanılan basfcısıı mensucatın 
kıymetinin, ütllnlln fabrika çıkış 
fiyatının %47,5'ini geçmemesi 
koşuluyla) 

Dokumaya elverişli uinli Ut4iınt;nmi.™ nuuııul ılıııutofc ilgili ft/tl koştular ifiıı hakan* Ciirij Nımı i 
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u> 
5VÛ8 

5909 ila 59 M 

Dokumaya tlvcfi^lî 
ıtıuclü elerden dokunmuş veya 
Örülmüş fitiller (lamba, oenk, 
çakırdık. mum ve benzerleri 
Î^ÎR); beyaz alevli JunıhaJar 
için gfimlekler ve bunlımn 
imal İre yarayan horu çcfclindc 
ürme mensucat {emdiril mis 
oksun olmasın): 

- Hcya/ alevli lambalın i^ııı 
gömlekler, emdirilmiş 

- Dİ£er teri 

Sınai amuelarta kul Umı lan 
dokumaya elverişli 
maddelerden mumu I e$ya: 

5911 pozisyonundaki 
kebeden olanlar dışındaki 
cilalama diskleri ve 
halkaları 

- Genellikle kagıl yapımımda 
veya diğer teknik «navlurljı 
kullnnrian ttlrde dokunmuş 
mensucat (keecleşLiriJınİf 
olsun olmasın) (kaplanmış 
veya sıvanmış olsun 
olmasın), tek veya çok kntiı 
çozu;D vç/veyu atkı ipliklj 
horu şeklindi; voyu sunsun. 
veya 5911 pozisyonundu yer 
alan çok kaili çözgli ve/veya 
atkı ipliMt düz dokunmuş 

OJ (4) 

Boru ftfcfındt lambn gömleği 
için dokunmuş mensucattan 
implat 

GrunUn ycralriıgt pozisyon 
damdaki herhangi bir 
pozisyondu yer atan girdilerden 
tmulal 

6310 pozisyonundaki jpKktcn, 
OOkürUU mcnsucaUan vçy» 
paçavradan yapılan imalat 

-Hindistan cevizi ipliğinden, 
- aşağıdaki girdilerden: 

-poliictrafloFOCÜlcn 
ipliğinden*1, 

-polîamid iplisinden 
(cukkıdt, fenolik 

reçineyle kaplanmış veya 
sıvanmış) 

-inileni lendiomin ve 
isonoflnJİk asil 
polİkondensaayonımdan elek 
edilen, aromalik poliumid 
sentetik Liflerinden rruımul 
iplikten, 

-poHtctTBİloroeti! en 
rronofil Icrindcn " , 
- poli-p-lenilcn 
tencAalamJdin semttik 
tekstil lifi ipligî. 
-cam lifi iplisinden (fenol 
reçinesi i İç kaplanmış ve 
ükfitık iplikle gipfc 
cJih»ıi*)*\ 

-pnliiütlcrİTi, tel raftaUıük asit 
jvcinelcrmin, M 
Kİkloltcg/HintftmcnEolun ve 
isorcaftaltk asilin kopolicslcr 
uıgnollbmcntlvfimlent 

Bu yirLIilerin kullanımı kuyu ynpına makitıalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile 
smıılunrtırılmıçiır 
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(D 

I!asıl60 

Pud i\ 

(2) 

- Diğerleri 

Örınc veya Tıg ile Yapılma 
lişyu 

örme veya lig ile yapılan 
giyim eşyası ve aksesuarları 

— Şekline gflrc kesilmiş 
parçalardan veya Otlllcrck 
şekillendiritmiş, iki veya 
dııhu la/la örme 
mensucatın dikilmesi 
veya başka surette 
birleştirilmesiyle elde 
edilmiş olnnlar 

(î) veya (4) 

- tabii liflerden. 
- karde edilmemiş, 
taranmamı; veya başka 
şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış sunî ve 
sentetik devamsız liderden, 
veya 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 

imalat'4. 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- labii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranırınnıış 
veya başka şekilde eğirme 
işlemi için huztriamınaroış suni 
ve sentetik devamsız liflerden, 
veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan. 
imalat" 

-Tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış 
veya veya hasta şekilde eğirme 
işlemi için hazırlanmamış mini 
ve sentetik ve sunî devamsız 
liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 
imalat1* 

İplikten imalat"-" 

" Itu girdilerin kul dimim tuğu yapına makinalarırıda kullanılmaya mahsus Ulrde dokunmuş ıııcıısucmın İmali ili: 
sınırlandırılmışı ir. 

" Hu ferdilerin ktıllımımı kııiiu yapına makinalarımto kullanılmaya mahsus lUrrte dokunmuş mensucatın inulli ile 
stııırhuıdınlımşıır. 

I" Duktıımıya elverişli ([irdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili Özet koşullar itin bakınnCirİŞ Nmıı S 
fMıumnyıı tlvcriıli girdi knrııjinılıuındıın »umu! ürûıık-rk ilgili Oad koşullar için bakıntıCpiTİj Notu 3 

* l>ukuınııya elverişli &irdi kartşıınlarııulıtn rnuınul orunlerle ilgili o«l kuşullar için hakınu tîiriş Notu 5 
" Dnkunıuyo clmrişli girdi karı ş unlarından aıuııııi arunlctls ilgili (ıml t usu Hur itin bakını?. Giriş Notu S 
"IMııır/GfrisNofufc. 
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<ı> 

y Fasıl 62 

y62lr2, 
y 62(M, 
yG20G, 
y 6209 ve 
y 6211 

y6210 ve 

y 6 2 l 6 

6213 V€ 6214 

P) 

- Diğerleri 

Giyim eşyası v< attscsuarı 
(Ortllıncmîş veya lig ile 
yapılmamış) 

aşağıda bul inilenler hariç; 

Katlın, kız çucukları ve 
bebekler İçin giydin eşyası ve 
ukıesıınrtarı (işlemeli olanlar) 

Alüminyumla polyester 
tabakasıyla kaplanmış 
mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

Mendi iler» şallar, eşarplar, 
fularlar, kabuller, nvfeler, 
duvaklar ve bcıı/eri eşya: 

- Iflemclı ulanlar 

(J) wys 

-Tahii liflerde», 
- karde edilmemiş, taranmamış 
veya veya başka şekilde eğirme 
is/kml İçin hazırlanmamış suni 
vesenieiik ve suni devamsız 
lülcrdcn. veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 
imalat,** 

İplikten imalal,"-" 

İplikten imalar" 
veya 
Kullanılan işlenmemiş 
mensucatın kıymetinin urunun 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmemesi koşuluyla 
islenmemiş mensucattan 
imalat", 

İplikleri imalaı**, 
veya, 

Kullanılan kaplanmamış 
mensucatın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmemesi kuruluyla 
toplanmamı} mctmıcallan 
İmalat" 

AJartılmamış tek kat iplikten 
İllBİal'*'*' 
veyn 
Kullanılan işlenmemiş 
mensucatın kıymetinin UrünUn 
fabrika çıkış fiyatının %40'ıtıı 
geçmemesi koşuluyla 
işlenmemiş mensucattan 
imalat,61 

m 

M DüfcunMya clvı-Tİyl. ^irdi fcnrı?ıiTildr.ı.dat. mftmul nrrııılcriv ilgili tatl k^ııllar ipi. bakmı/Gİriş Nolıt 5 
"Dokumaya UvçrijHgirtJi karışıml^Hidaiı. mamul umnkrte tl^li otel kojuUnr için btıtım* Çiriş Nulı» S 
** Uflkınii Giriş htotufl. 
" lJ«kmur-Oifj^ Notu fi. 
** ti Akımı Girif Nuıu (1. 
** Bakınız üajj Notu 6. 
** Bdkinız <JirLj Notu (t. 
** rJüVtıfflnyn elveriri tLnJi kufi3.mlar.mUu1 ııtmujl tlrüııkrlc il-iü ozvl koşullar için hatmi/ Giriş NoluS 

1 Udltinız Giriş hknuti. 
*" LlakiıiiT('.irı^rM(rtu6. 
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n) 

6117 

m 
l>ifcerleri 

Giyim eşyasının diğer hazır 
aksesuarı; giyim eşhasının 
veya giyim eşyası 
aksesuarların m parçaları 
(6212 pozisyonundakiler 
hariç): 

- İşlemeli olanlar 

• Alrıunİnyumlu polyester 
tabakasıyla kaplanmış 
mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

• Yaka ve kol ngıılorı için iç 
astarlar (kesilmiş) 

( î ) veya 

Agıııtdmaııuî tek iplikten 
Imalı.l"-70 

veya 
en ar. iki lıazvlamu veya linİsnj 
işlemiyle (temizleme, ajartma, 
merserize etme, termoftksaj, 
şanlonlama, kaleiKİerlenıe, 
çeknıc/Jİk apresi, kalıcı ftnjgEy, 
uekaıiıe etme, emprenye cime, 
uran m ve tıraşlama gibi) 
beraber yapılan baskılamadı 
ıııouıkihci) bitirme işlemi 
(kullanılan 6213 ve 5214 
pozisyonundaki baskısız 
eşyanın kıymetinin. tlruntm 
fabrika çıkış fiyatının ^4 A7,5'ini 
geçmemesi kokuluyla) 

m 

iplikten imalat", 
veya, 
Kutlanılan işlenmemiş 
mensucatın kıymetinin OrtlnOn 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ınl 
geçmemesi koşu I uy tu 
işlenmemiş mensucattan 
imalat" 

iplikten i 
veya, 
Kul hin ilan kaplanmamış 
mensucatın kıymetinin Ütün Un 
fabrika çıkış fiyatın in %40'ını 
geçmemesi koşuluyla 
knplantnuınış mensucattan 
imalat" 

* ÜrUnfln yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pousyonda yer alan girdilerden, 
ve 
-kullanılan tam giriftlerin 
kıymetinin Ornntln fabrika çıkış 
liyulının %40'uıı geçmeyen. 
imalat 

** Dokumaya elverişli girdi fcan$ımlonn(lna mamul amillerle Ugili flnd kofullar için trakmıit Oni» NcHU i 
" H a k i n i z Giriş NcKuft. 
11 RnkiMfcCiiri] Nota 6. 
" lUkınızCîirişNoıııG. 
Ji Halattı/. Giriş NEHU ft. 
n Hakiniz ftiriş Notu b. 
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( i ) 

y l'jısıl 63 

6301 İla 6304 

« 0 5 

<*> 
Diğerleri 

Dokurtiaya elver işli 
nınddelerdejMttgcr hazır 
eşya; takımlar: kullanılmış 
giyim eşyası ve dokumaya 
elverişli maddelerden 
kul lanı I mı] eşya; paçavralar; 
aşağıdii belirtilenler hariç; 

Battaniyeler, diz battaniyeleri, 
yanak çarşaflan ve benzerleri; 
perdeler ve hctı/.erlcri; di£er 
mefruşat eşyası: 

-Keçeden ve dokunmamış 

mensucattan 

- Diterleri: 

• * telemdi otaıılar 

m 
İplikten imalat' 

<«> 

. DİJcrictl 

Ambalaj İçltı ınrhu ve çuvallar 

Üıtlnün yer aldığı pozisyon 
dışındaki heriıangi bir 
[Kv.İsynnda yer alını girdilerden 
imalat 

-Tabii liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya 
tekstil hamurundan 

imalat '* 

Ağartılmamış tek kat iplikten 
imalat "• " 
veya 
Kullanılan islenmemiş (OrUlmCe} 
olanlar hariç) mensucatın 
kıymetinin unûnDn fabrika çıkış 
fiyatının %40'mı geçmemesi 
koşuluyla İşlenmemiş 
mensucattan imalat 

Ağartılmamış tek kal iplikten 
İmalat1*-" 

- Tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış 
veya başka şekilde egimıe 
işlemi için hazırlanmamış 
sentetik ve suni dcvaınsız 
liflerden, veya 
- kimyasal gireliler veya tekstil 
hamurundan, 

imalat" 

" tiakınııtHri» NırtuA. 
"Dokumaya elverişli (tirdi karışımbrıtıdaıt mamut tirentede il^jti O/et kumullar için linkiniz t FirijNutu 5 
^t^ıkhsı/.ttiriş N,tfııt>. 
™ ûııdnMi; paıv"l»r halindeki ıncnıueatın (kusılerck veya «tüterek şekil verilmiş) dikrtuttsi veya birteşttıilıncsi ileelde edilen 

elastiki rey» kuıçuklıı olmayan onne efya icüı tıfct (îirij Kolu A. 
"BakınttGirişntoUiG. 
** Ortllınûj parçalar halindeki mensucata» (kesitefek veya flritlcrck şelit verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi tle elde edilen 

clasuki veya kauçukta olmayan «rnıc cjyn için bfcz. (iiti$ Notu t. 
" Dokumayı elverişli girıti Urışııııtorııiilan mamul onıııkile ilgili il/el fcojulhr idıı bakımı <5 İri» Nolu .1 
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fi) 

630» 

6307 

6301 

y Fasit 64 

6406 

y Fasıl 65 

<2> 

Vagon ve mavna (bilileri. 
tenteler ve dış storlar; 
çadırlar; kayıklara, deniz veya 
knrn taşıtlarına mahsus 
yelkenler, kamp eşyu*ı: 

- Dokunmamış mensucattan 

-Diğerleri 

Oiğcr hazır eşya (elbise 
patronları ilahi 1) 

Kilimler, halılar, İşlemeli 
muşa ttrioleri ve peçetelerin 
yapımında kullanılan 
mensucat ve ipliklerden 
müteşekkil takımlar 
(aksesuarlarıyla birlikte olsun 
olmasın ) ve benzeri 
dokumaya elverişli eşya 
(perakende atarak satılacak 
hale getirilmiş) 

Ayakkabılar. getrler ve 
benzeri eşya, bunlnnn aksunu: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Ayakkabı aksamı ( dış 
tabanlar dışındaki tabanlara 
tutturul mu; veya 
tutturulmamış ayakkabı 
yüzleri dahil); çıkarılabilir iç 
tabanlar, topuk rampası ve 
benzeri eşya: getrler ve 
to/Joklor, dizlikler ve benzeri 
eşya: ve bunların aksamı 

Haslıklar ve aksam 

aşağıda belirtilenler hariç; 

m veya <4) 

-Tabii liderden, vey» 
- kimyasal girdilerden veya 
tekstil İHUtıurumlan imalar**•" 

Ağartılmamış tek kal iplikten 
imalat" ," 

Kullanılan lüm girdilerin 
kıymetinin urunun fabrika çıkış 
(iyattnın %40'ını geçmeyen 
imalat 

'lakımı oluşturacak parçalardan 
her biri, takım içinde atmaması 
halinde kendilerine ayrı ayrı 
uygulanacak kuralın gercklctîni 
karşılnmalınır. Bununla beraber, 
menşeli olmayan eşyalar, 
toplam kıymetleri tikimin 
fabrika çıkış fiyatının % 15*ini 
geçmemek koşuluyla lakım 
İçinde yer atabilir. 

6406 Pozisyonundaki iç 
(ananlara veya diğer taban 
elemanlarına takılmış yüzler 
hariç, herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat. 

ÜrünUn yer aldığı puzisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alını girdilerden 
imalat 

Orunun yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat 

" Dokumaya elverişli girdi kaııjımlanııdan mamul ürünlerle ilgili JIKI koşutlar için hakinin Giriş Nolu S 
" Btkınız Oiriş Moıu 6. 

Oukılınaya tİYerijti girdi kaıısıınlıuııKlaıl mamul orunlerlc ilgili Ozs) p u l l a r için bakını/ Ciiris Notu 5 
Rakını/, Cif iş N(HU ü. 
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(D 

65ÜJ 

6505 

y Fasıl <W 

6601 

Pasıİ 67 

y Fasıl 6B 

y6 *03 

y6812 

Q) 

6501 Pozisyonunda ycrahn 
şapka tn$lftkfcırı ve 
dik ler inden yapılma keçe 
şapkalar ve diğer keçe 
başlıklar (uyarlanmış veya 
donun 1 mıı 0 İ S u " fl»ıwsjn) 

Dıinicl, ke^e veya difcer 
dokumaya elverişli 
maddelerden yapılmış veya 
Örülmüş şapkalar ve diğer 
başlıklar, parça halinde (fakat 
şerit halinde olsular hariç) 
(astarlanmış veya donatılma 
olsun olmatf m); her lurlü 
maddeden saç i lk ler i 
(astarlanmış veya donatılmış 
olsun ohnttsın) 

Şemsiyeler, güncf 
şemsiyelerim bastonlar, 
İskemle bastonlar, kamçılar, 
ktrhaçlar ve bunların aksamı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Şemsiyeler ve güneş 
şemsiyeleri (bastonlu 
Şemsiyeler, hahçe şemsiyeleri 
ve benzeri şemsiyeler dahil) 

Hazırlanmış ince ve katın kuş 
tüyleri ve bunlardan eşya; 
yapma çiçekler; insan 
suculdun eşya 

Taş. alçı, çimenin, Amyant. 
mika veya ben/eri 
maddelerden eşya 

aşağıda belirtilenler hariç 

Kayağan taşı veya agloflien: 
kayacın taşından c^ya 

Amyanttan e^ya; tnıyam ve 
amyani ile magnezyum 
Irarbnnat CMÜH karışımlardan 
eşya 

(3) veya <4) 

İplikten veya dokumaya 
elverişli madde liflerinde» 
imalat ** 

İplikten veya. dokumaya 
elverişli madde liflerinden 
ımaJati7 

ÜrtJnün yer aldığı pozisyon 
4ıŞFndaki herhangi bir 
pozisyonda yer «lan girdilerden 
İmalat 

Kullanılan (Um girdilerin 
kıymetinin UrUnün fabrika çıkış 
lİyatının %5(Tsİni geçmeyen 
imalat 

ÜrUnlin yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyondu yer alan girdilerden 
imalat 

Ofünün yer n)dı£ı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yor utan girdilerden 
i m,ı [ut 

Işknıniy kayağan taşından» 
irnuliil 

1 Icrtıımgi Ijir pozisyonda yer 
altın girdilerinden İmalat 

-

fîakını?. Cini; Notu (>. 
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M 
y 61114 

• 

l:asıJ 69 

y Fasıl 70 

y7O03, 
y 7004 vv 
y7005 

7Û0G 

7007 

70CS 

TıHJO 

tt) 
Mik ı«Jan cşyı*. (a f imrncre 
erfî lmrş veya t e r k i p yo l uy l a 
cldı± e d i l i n ^ » d k a Uülıil> 
(kü£it. konan vtya difter 
maddelerden bîr mesnet 
ürerinde) 

Scrutnİfc mamulleri 

Caııı ve auiı eşya 

nşa£ıda belirtiktiler lıariy; 

Yartttitcı tabakası olmayan 
cam 

7G03,7004 ve 7Û05 
poılsyonlarındûki ean,lann 
kftvfckndtrjJmif T kenarları 
istenmiş hakkedilmiş 
delinmiş* emnye yapılmış 
veya başka şekilde istenmiş 
Ceküi diğer maddelerle 
çerçevelenmemi* ve 
donatılmamış odunları; 

- SEMU standartlarına fl güre 
yarı itriken derecede, elektriği 
geçirmeyen İnce bir Uıbafca İle 
kapUnmıscumtfttn tüt tohak* 

-Diğerleri 

llnmiyel caıtdufL 
Sertleştirilmiş; 
(icınpcrlenıms), veya hunine 
edilmiş cLunhudanJ 

Çok kaili yalıtım camlan 

Vara aynalar (çerçeveli olsun 
olmasın }{dtki/tıyruıLın 
dahil) 

13 > veya 

İşlenmiş; mikadan {aglomere 
edilmiş veya terkip yoluyla elde 
edilmiş mika dahi l) imalat 

Ürünün ycrakhgı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pumyfHKİa yer ulan girdilerden 
İmalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bîr 
pozisyonda yer i lan girdilerden 
imalat 

7001 pozisyonundaki girdilerden 
imalat 

7006 pozisyonunda yer alan 
kuplunmurnış alt tabak* 
camlarından imalat 

71MM fm/r(üyımundaki 
girdilerden imalat 

7001 pozisyonundaki 
girdilerden imalat 

7001 pozisyonundaki 
girdilerden imakıt 

7001 pozisyonundaki 
girdilerden imal ut 

<4) 

"*ÜKMU-Hitlc;iti Yiltıileıkcıı ftlnKlsır wt MstUlcfcr laıılîUMI 
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( I ) (2) l» W 

7010 

7013 

y7019 

Cam damacana, kavamı/, 
şişc,ktlçi1k şişe. çannk, top, 
serum ampulleri ve di£er 
kurtar (ayanın nakli ve 
ambalajında kullanılmaya 
elverişli cinsten); camdan 
konserve kavanozları; camdan 
tıpa, kaptık ve benzerleri 

SoJ'nı, mulfak, tuvalet, 
yazıhane, ev tezyinatı ve 
benzeri içler için cam (7010 
ve 70IS pozisyonundakiler 
hariç) 

Cam liflerinden (İplik hariç) 
eşya 

llronûn yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi hlr 
por.işyonda yer alan girdilerden 
imalat 
veya 
kepilmemiş cam eşyanın toplum 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
lYyaunın%50'slni geçmemesi 
koşuluyla cam kesim işlemi 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
porisyomla yer alan gîniîlepdcn 
imalat 
veya 
kesilmemiş cam eşyanın 
kıymetinin Ortlnön fabrika çıkış 
fiyatının % 30'sinî eeçmernesi 
koşuluyla cam kesim işlemi 
veya 
elde üflenmiş eaın eşyan aı 
kıymeti Urunun fabrika çıkış 
Ayalinin %İ0 ' s i n i geçmemesi 
koşuluyla elde liflenmiş eaın 
eşyanın elde dekore edilmesi 
(serigıalî baskısı hariç) 

• Boyanmamış şeritlerden, yarı 
buknlmüş ipliklerden. 
ipliklerden veya yontularak 
şekil verilmiş ipliklerden. 
veya 
- tam yününden 
imalat 

y I « i l 71 

y7l<!l 

y71l>2, y T I M ve 
y71M 

710C, 7H)K ve 
7110 

Tabii veya ktlkur inciler, 
kıymetli veya yarı kıymetli 
taşlar, kıymetli melaller, 
kıymetli metallerle kaplama 
ıncıuller ve bunlardan mamul 
eşya; taklit mücevherci eşyası 
; melal paralar 

aşağıda belirtilenler lıuri^-; 

Tabii veya kulülr incileri 
(tasnife tahî tutulmuş ve 
(aşınmasında kolaylık 
.•aıjlormak amacıyla geçici 
olarak ipliğe dikilmiş) 

işlenmiş kıymetli ve yun-
kıymetli uslar (I ah i i, sentetik 
veya terkip yoluyla elde 
edilmiş) 

Ûrtintm yer aldığı poKİşyon 
dışındaki lıeılıapgi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
itnakıl 

Kıymetli metaller: 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin orunun fabrika çıkış 
riyalinin %50'sini yeçmeyen 
imalat 

işlenmemiş kıymetli veya yarı 
kıymetli taşlardan imalat 
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( i ) (2) 

y7l07ky 7109 ve 
y T I I I 

7116 

TUT 

İşlenmemi; olanlar 

O) veya m 

• Yarı işlenmiş veya pudra 
İmlinde olanlar 

Kıymetli mctaltürle kaplanmış 
melaller (ynrMşleıııniş) 

Tabii İnci veya kallür 
İncilerinden, kıymetli ya da 
yarı kıymetli taşlardan eşyu 
(tabii, sentetik veya tertip 
yuluyla elde edilmiş) 

Takl it rnUccvhcnıı 

7106, 7101! ve 7110 { 
pozisyonlun dışındaki herhangi 
bir pozisyonda yor atan 
girdilerden imalat 
veya 
7106.710B veya 7110 
pozisyonlarımla yer alan 
kıymetli mcuıKerin elektroliz, 
ısıl veya kimyasal işlemlerle 
ayrıştırılması, 
veya 
7106,7108 veya 7110 
pozisyonlarında yer alan 
kıymetli melallerin birbirleriyle 
veya adi metallerlerle 
alaşımlarının yapılması 

İşlenmemiş 
metallerden irrulaı 

kıyıntı I i 

Kıymetli metallerle kaplanmış 
metallerden (işlenmemiş) imalat 

Kullanılan «İm girdileri» 
kıymetinim OrOntln fabrika çıkış 
fiyatın m %30"smi geçmeyen 
i mal ait 

Orûntln yer aldığı pozisyon 
dışındaki Jıcrhangl bir 
pozisyonda yer ala» girdilerden 
imalat 

«ya 
kullanılan tüm girdileri a 
kıymeti Ûıûnün fabrika çıkış 
fiyatının % İO'sini ağnamak 
koşuluyla, kıymetli metallerle 
kaplanmamış adi metallerden 
imalat 

y ['asıl 72 

T20T 

72DSİt.ıTJt6 

Demir ve çelik 

aşa* uta be I irti I L'II Icr hari ç; 

iJcmir veya alı^mısıA çeliklim 
yarılmanın İler 

1>cmir veya nla ı̂mst/- çelikten 
yaf-sı kaide ııuHiuıltcri, 
prolilkT, ı'uİHttl.ıt 

Ürilniln yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
iınalut 

7 Î01,7 Î IB, 7103, 7M4 veya 
7205 [KKİsyonlarında yer alan 
girdilerden İmalat 

7206 rHi/Kyıınunda yer atan 
külçelerden veya diğer ilk 
şekillerden imalat 
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(D 

7217 

y72IS, 72101in 
7222 

y T2U. mi ila 
722S 

T2M 

y Fası! 73 

y73öl 

7302 

730*. 7ÎI>5 ve 
7-Wı 

<2} 

l>eınir veya alaşımdı/ çelikten 
teller 

Paslanma? çelikten yurt 
mamuller, yassı lıadde 
mamulleri, çabuklar, profiller 

puslanmaz f iliklen teller 

Diğer alaşımlı çelikten yarı 
mamuller, yassı hadde 
mamullerimi cak haddelenmiş 
çubuklar { dil/ensiz kangallar 
halinde) profiller, alaşımlı 
veya alaşıms iz çelikten sondaj 
İşlerinde kullundan içi boş 
çubuklar 

Di ger alaşımlı çelikten (eller 

Demir veya çelikten eşya 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Palplanşlar 

1-Jemir vcyo çelikten 
demiryolu ve tramvay hattı 
nıatzeınegi; raylar, kontraylar, 
«nakdi dilleri, makas 
göbekleri, kruva/man ve 
makaslar. gergi çubukları, 
dişli raylar, traversler, 
eebl reler, yastık ve kölelikler, 
seletler, nıktjlınna levhakın 
ve kramponlar, rayların 
dltşenmesî, eklenmesi veya 
sabilleştirilmcsi için bağlantı 
levha ve çullukları ile Ö7*cl 
olarak imal edilmiş diğer 
parçalar 

Demir (dCkıne demir hariç) 
veya çelikten ince ve kaim 
borular. lei huş profiller 

(D veya (4) 

7207 pozisyonunda yer alan 
yan mamul girdilerden imnlal 

721K pozisyonumla yer olan 
külçelerden veya diğer ilk 
şekillerden imalat 

72 IS pozisyonunda yer altın 
yarı mamul girdilerden imalat 

7206, 7218 veya 7224 
Pozisyonunda yer si an 
kolçelerden ve diğer ilk 
şekillerden iınalnt 

7224 pozisyonundaki yarı 
mamul girdilerden imalat 

Örün Un yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
İmalat 

72(>6 pozisyonunda yer alan 
girdilerden imalat 

7206 pozısyuııunda yer alan 
girdilerden İmalat 

7206. 7207, 721H veya 7224 
pı«isyrmlarında yer ulan 
girdilerden imalat 
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(D 

y 7207 

7 » ! 

Yİ31S 

y Fasıl 74 

Tmi 

7-t»: 

74M 

U) 

Pastama/, çelikten hnnı 
b ağlatı lı parçaltın {bir kaç 
parçadan olusun) (ISO No X5 
CıNiMo I7I2> 

Demir veya çelikten inşnnt 
(!MDû pozisyonundaki 
prefabrik yapılar lıariç) ve 
inşaat ataamt (küprbler, 
koprtl aksamı, beni kapaklım, 
kaleler, pitonlar, ayaklar, 
ttlıutılor, inşaat iskeleleri, 
çatılar, kapılar, pencereler ve 
bunların çerçeveleri ve kapı 
eşikleri, kepenkler, 
korkuluklar, parmaklıklar 
gibi); inşaatla kullonılmnk 
üücre hazırlanmış demir veya 
çedikten saclar, çubuklar, 
prfttîiler, borular ve berberleri 

l'minaj /inekleri 

Hakir ve bakırdan eşya 

aşağıda bcticl ilenler bartç: 

Bakır inalları; çttHUrllImüş 
bakır (Icrcıp hakir) 

Rutine edilmemiş bakır; 
elektrolitik inline ieûı bakır 
anotlar 

Kufine edilmiş bakır ve bakır 
akışımlaıı (İgaııı): 

P) viya (4) 

Toplam kıymeti Ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 3S'ini 
geçmemek koşuluyla dövülmüş 
taslakların tornalanması, 
delinmesi, deliklerin 
lıcnişleıtltnesi (teaming), 
deburring işlemi, tlif açılması, 
kum pasklırıarek temizlenmesi 

Örtmtln yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat, Dununla beraber, 7301 
pozisyonunda yer alan kaynaklı 
pro fitler ve kflşcbctıtler 
kullanılmayabilir, 

Kullanılan 73İS pozisyonunda 
yer alan girdilerin kıymetinin 
tlıttolln fabrika çıkış fiyatının 
%50\ıini geçmeyen imalat 

- Ürün Un ycrfıtdıjLı pozisyon 
dışındaki herhangi bîr 
pozisyondu yer ulan girdilerden, 
ve 
"kullanılan rom girdilerin 
kıymetinin Ürün Un Tahrikti ejkj$ 
fiynlınmy*50,sini gedmeyen, 
İmalat 

Ûrünütt ycraldtj*1 pozisyon 
dışmduki hcftınııpt hır 
pn/foyonda yer flitin girdiler dfcn 
imaluL 

tfrfinllnycmltfıgı prt^isytın 
damdaki fcrhangİ bir 
pozisyonda yer alini girdilerden 
İmuJul 
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(D 

7«H 

1115 

y Fasıl 75 

750111u 750.1 

y 1'asıl 7ft 

(D 

- Rafine edilmiş hak it 

• IJaktr ulaşımları ve diğer 
ekmttıllcr içeren rafine 
edilmiş bakır 

Bakır döküntü ve hurdaları 

Bakır On »[aşınılan (kupro 
alyajlar) 

Mikel ve nikelden eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Nikel mjlbıı.'jıitd oksit 
sinleri eri ve-nikel 
ınelalUı jtsintn diğer ara 
Orüfllcri; işlenmemi) nikel; 
nikel döküntü ve hurdulan 

Alüminyum ve 
altlın Soyunulan cşyıv 

aşağıda belirtilenler hariç; 

~ " -
(J) veys (<)) 

Ürünün yer aldığı pnrjsyolı 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat 

Rafine edilmiş, işlenmemi; 
bakıldım veya bakır dökllntil ve 
huıdalarındnn imalat 

Ürihıttn yer aldığı pozisyon 
dışındaki hcrtıaııgt bir 
pozisyonda yer ulan girdilerden 
imalat 

tiril nün yer nldıfiı pozisyon 
ılgındaki herhangi bir 
pozisyonda yef alan girdilerden 
imalat 

~ Orunun yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer ulan girdilerden, 
ve 
-kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ÜrÖntln ftbrika çıkış 
riyalinin % 5Ü'sim* geçmeyen, 
iınaLat 

(İrilinin yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imaloı 

- Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden, 
ve 
•kullanılan ilim girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % îtfsiııi geçmeyen, 
imalat 
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7601 

m ( j ) (4) 

T«re 

y76l& 

Işletımemîj alt 

Alüminyum döküntü ve 
hurdaları 

Al timi uyumdan eşya 
({alüminyum tellerden töllcr, 
mensucat, Orgu ve karcsliklcr. 
mııkaveıııctleTKİirici mcnsaeal 
ve benzeri malzemeler hariç) 
(sonsuz veya devamlı bantlar 
dahil)] alüminyumdan metal 
dcpluvayyc 

- Ortlnlln yar aldı£ı poıbyon • 
dı$mdukl herhangi bir 
pu/isyandu yer nlan girdilerden. 

• kuttunrlıın tüm girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika ç&tş 
fiyatının % 50'slnİ geçmeyen, 
imalat veya 

Alaşımsız alüminyum veya 
alüminyum döküntü ve 
hurdalarından elektroliz veya 
temta) işlem yoluyla imalat 

Ürüntln yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bîr 
pozisyondu yer alan girdilerden 
imalat 

- Orunun yer aldığı po/isyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerdim, 
(bununla birlikle, sonsu*. veya 
devamlı bantlar da dahil, 
mukavemellcııdirid metısucut, 
tul mensucat, orga ve 
knfeslikler ve alüminyum 
tellerde» bunlara benzer girdi kr 
veya alüminyum deptuvayye 
kullanılabildiği) ve 

~ kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürUnttn fabrika çıkış 
fiyatının % SO'slni geçmeyen 
İmalat 

İİK1İ 17 
Armonize Sistem 
Nottrenklal üründe ileride 
ku [tanıtmak amacıyla saklı 
tulu hntı $lur, 

y l'asıl IV, 

7ttl)| 

Kurşun ve kurşundan eşya 

aşağıda belitilenİL-r hariç; 

İstenmemiş kıtırını 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan itli» girdilerin 
kıymetinin uıüııtln fabrika çıkış 
fiyatının % 50'sinî geçmeyen, 
imalat 
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( i ) 

7S02 

y Fasıl 79 

7901 

7902 

y Tusıl Sû 

8MI 

(2) 

- Stafi nee dilıniş kurcun 

- Diğerleri 

Kurgun döküntü ve hurdaları 

Çinko ve çinkodan eşya 
aşağıda belirtilenler harîç; 

• 

İşlenmemiş ejnko 

Çinko düklinin ve hurdaları 

Kalay ve kalaydan efyıı 

aşağıda helitilcııler hftriç: 

l^knmcmiş knlny 

0 ) veya (4) 

'İşlenmemiş' veya'külçe' 
kut şundan imalat 

Ortnün yer aldığı nnzisynn 
dijindaki herhangi bir 
)>ozi&yoııda yer alam girdilerden 
imalat. Bununla betnber,7802 
pozisyonunda yet olan dokllnıtl 
ve hunlatur kullanılmayabilir. 

Üıflntrn yer ajdıgı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat, 

* Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer atan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Ürünün lobrita çıkış 
fiyatının &5Q'sinİ geçmeyen, 
İmalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat Bununla bcrabcr,79ûî 
pozisyonunda yer alan döküntü 
ve hurdalar kullanılmayabilir, 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer ajan girdilerden 
imalat. 

• İJrlInUn yer aldıjı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden, 
ve 
• kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Orunun fabrika çıkış 
fiyatının % Stt'sini geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
inttliil. Bununla beraber. 80(12 
pozisyonunda yer alan dükümü 
ve hurdalar kullanılmayabilir. 
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(D 

»002 ve 6007 

Fasıl S] 

y Fasıl 82 

37.06 

8307 

(2) 

Kalay dtHctlıılÜ ve hurdaları: 
kalaydan di£cr e$yn 

Diğer adi ıirtlftlVcT"; semvetler; 
bunlardan mamul eşya: 

- Diğer adi melaller; 
ijlcnmernij; ve bunlardan 
ınatmıl eşya 

• Diğerleri 

Adi melallerden 
al etler,bıçakçı eşyası ve sofra 
takımları; »di metallerden 
bunların aksam ve paren lan 

aşağıda belin İL-nler hariç; 

8202 ila Kl(tf 
pozisyonlarındaki afetlerin İki 
veya daha fazlasından 
meydana gelen »kiler 
(perakende satış için 
hazırlanmış lakım talinde) 

lıl ulctlcrinin (mekanik olsun 
olmasın) veya mal; inalı 
»tellerin değişebilen aletleri 
{basınçla çukurlusu ima, 
ıstaıııpiilanu. zımba İle 
delme. sel ve yiv oçata, 
raybalama, Irtvıclcme, 
lomalaıııa, vidalarım gibi) 
(metallerin çekilmesine veya 
ekslrüzyunla İşlem görmesine 
mahsus lıuıldelcr İle kaya 
delmeye veya sondaj 
yapmaya mahsus aletler 
dahil) 

(.1) ıcya (4) 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat. 

Ûrllnfln yer aldığı pozisyon ile 
ayıtı pozisyonda yer alan 
kullanılan girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%50'siıti geçmeyen imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer akın girdilerden 
imalat. 

Orflaün yer aldığı pozisyon 
damdaki herhangi bir 
pozisyondu yer alan girdilerden 
imalat, 

8202 ila 8205 pozisyonları 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer atan girdilerden 
imalat, Bununla beraber, 8202 
ila 8203 pozisyonlarındaki 
aletler, toplam kıymetleri takım 
halindeki Ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının % I5'iııi geçmemek 
kuşu luyla takıma dalı ti 
edilebilir. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden, 

ve 

.-Kullanılan lüm girdilerin 
kıymetinin Brllııün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını geçmeyen, 
imalat 
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(D 

820» 

j s 2 i r 

82 M 

82U 

y Fası 1)0 

yti.KMİ 

0 ) 

Mekanik makine ve «hartanı 
mahsus hıçddar ve kesici 
ağızlar 

Kesici ajnl ı bıçaklar (ağızları 
tırtıklı olsun 
olmasın)! kaparına budama 
{akılın dahil) (S1ÛS 
pu/isyoııundakilcr hariç) 

Diğer bıçakçı eşyası (saç 
kesmeye ve hayvan kırkmaya 
mahsus makineler, kasap ve 
mutfak satırları, et baltaları, el 
kıyma bıçakları ve kağıt 
bıçakları gibi); manikür veya 
pedikür lukımları ve aletleri 
(tırnak törpüleri dahil) 

Kaşıklar, çatallar, kepçeler, 
delikli kepçeler, spatulalar, 
batık bıçakları, yag bıçakları. 
şeker maşaları ve benzeri 
mutlak ve sofra eşyası 

Adi mclallefden çeşitli eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Binalar İçin diğer 
doiMnım.tcrtihat ve benzeri 
eşya; otomatik kapı 
kapayıcılan 

Adi metallerden heykelcikler 
ve dijer süs eşyalı 

W veya (4) 

- UrünHn yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bîr 
pozisyonda yer alan 
Çİrtti Icrdcn, ve 

• kullanılan IUm girdilerin 
kıymetinin UrfinUn fabrika çıkış 
fiyatının % 40 "ini gcçıncytn, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat. Bununla birlikle, adi 
metalden bıçak sapları ve bıçak 
ajı altın kullanılabilir. 

Ürtialln yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer olan girdilerden 
imalat. lîtınunla birlikte, adi 
roelakien bıçak sapları 
kullanılabilir. 

Ürün Un yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat. Dununla birlikte, adi 
metalden bıçak saplan 
kultaılabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındıiki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
İmalat. 

Otûntln yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat Bununla birlikte. »302 
pozisyonundaki girdiler, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkı; 
iîyatınm % 20*:ıinı geçmemek 
koşuluyla kullanılabilir. 

Ortlnltn yer aldığı pozisyon 
ılı;ındaki herlıungî bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat. Bununla birlikte. 8306 
pozisyonundaki (tirdiler, toplam 
kıymetleri Urunun fabrika çıkış 
fiyatının %.10'ııııu geçmemek 
koşuluyla kul lan ilahî Lir. 
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-
W 0\ veya W 

K4IW 

Nükleer reaklfirler, Jüt/anlar, 
makineler, mekanik cilıayjar 
ve aletler; bunların aksam ve 
parçalan 

aşağıda belirtilenler lıaırîÇ; 

N(lkleer yakıl elemanları 

Buhar kazanları (aynı 
zamandı al tak basınçlı su 
bulları da Srctcbiictt merkezi 
ısıtma için sıeak su kazanları 
hariç): kızgın su kalanları 

Merkıızi ısıtma kazanları 
(fWCı2 pozisyonundakiler 
hariç) ve mvrkezi ılıtma 
kazanları için yardımcı 
cihazlar 

Dııtıar türbinleri 

Kıvılcım ile ak'jknıdt içlen 
yanmalı du^nı^al veya düner 
pistonlu molorlar (patlamalı 
motor) 

Sıkıştırma ile ate l̂emeH içten 
yanmalı pistonlu motorlıır 
(dİTel ve yarı dizel) 

Sadcue veya «as itibLiriyle 
tMOTvevaSJOS 
pozisyonlarındaki tnolorlitıtn 
aksanı ve parçaları 

- Urunun yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer akan 
girdilerden, ve 
- kullanılan Ulm girdilerin 
kıymetinin llrUnün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını geçmeyen, 
imalat, 

Urunun yer aldığı pozisyon 
drjiııdaki herhangi bir 
pozisyondu yer alan girdilerden 
İmalat" 

- ÜruııUn yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin tlrunun fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını geçmeyen, 
imalat, 

K4U3 ve 8404 pozisyon İnci 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat. 

Kullanılan tdm girdilerin 
kıymetindi ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'uıı geçmeyen 
İmalat 

Kullanılan İllin girdilerin 
kıymetinin ürOııtln fabrika çıkış 
fiyatının % 4ü*mı geçmeyen 
imalat 

Kutlanılan tüm girdilerin 
kıymetinin aıflnfln iahrika çıkış 
fiyatının % 40' mt geçmeyen 
imalat 

Kullanılan littıt girdilerin 
kıymetinin uruaûn fabrika çıkış 
fiyatının l-i 40'ını geçmeyen 
imalat 

Kul İtin ı lan tüm girdilerin 
kıymetinin OrÜılOıı fabrika çıkış 
fiyalımn %30'unu geçmeyen 
imalat. 

Kutlanılan lum girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkuj 
Jiyatının%3Û'ıınu geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan tütn girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının %23'irti geçmeyen 
İmalat. 

Kullanılan İtim girdilerin 
kıymetinin BrOnlln fabrika çıkış 
fiyatının W4Q'im geçmeyen 
imalul. 

Sn/, komşu kura! 31.1Z.Z00S tarihine VaUat seçBli olacafcıtt. 
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(I) (2) (3) veya (4) 

8411 

8412 

y*4» 

yS4!4 

84)5 

MIS 

Turbojeiler, turhopropd ferler 
ve diğ« ga* türbinleri 

Dtger motorlar ve kuvvel 
hasıl eden makineler 

Dürter po/ilif hareketli 
pompalar 

Sanayide kullanılan vantilatör 
ve hen/Erteri 

Klima dha/tan {motorlu bir 
vaııtiklOı il t nem ve ısıyı 
değdirmeye mahsus tertibatı 
olanlar) (nemin nyrı olarak 
ayarlanamadıgı cihazlar dahil) 

Buvdulapliirı, dondurucular 
vo dîjer soğutucu w 
dondurucu cihanlar (elektrikli 
olsun ol ııvası n); IM pompalar; 
{8415 pozisyonundaki klima 
Ciha/Ml Itariç) 

- Otonun yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan 
giıd ilerden, ve 
- kullanılan «jın gînliJcrin 
kıymetinin Orilnün fabrika çıkı; 
fiyatın in % 40'im geçmeyen. 
İmalat. 

Kullanılan ıDm girdilerin 
kıymetinin Hrtütöıı fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını geçmeyen 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan liltn girdilerin 
kıymetinin urunun fabrika çıkış 
fiyatının % 40'im geçmeyen, 
İmalat. 

- Orllnün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan töm girdilerin 
kıymetinin Orllnlln fabrika çıkış 
fiyatının % 40*ım geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan lUm girdilerin 
kıymetinin Orantın fabrika çıkı; 
fiyatının % 40'im geçmeyen 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden, 
- kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve 
- kullanılan menseli olmayan 
tütıı girdilerin kıymetinin 
kullanılan tüm menşeli 
girdilerin kıymetini gcçıncyoıı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürflnlln fabrika çıkış 
iiyatıam t i îJ ' ini gcçn>eyen 
imalal. 

Kullanılan lünı girdilerin 
kıymetinin Urünlln fabrika çıkış 
fîyalının W25'ini gefm«ycıı 
inıalaL 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin flrllııûn fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan İtim girdilerin 
kıymelinin ürünün fiıJıfika çıkış 
fiyatının %2J'ini geçmeyen 
imalat. 
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(1) 

y MİS) 

»420 

8423 

M25\tx M?.R 

««« 

(2) 

.Ağaç. kağıt hamuru. kagu 
wy» karton sanayiine matou» 
makineler 

Kutenderkr ve diğer hadde 
makineleri (melal veya cum 
huride makineleri hariç) ve bu 
makinelerin silindirleri 

lorlı alet ve cihazları 
(hassasiyeti 5 santigram veya 
duha iyi olan teraziler hâriç) 
(tartarak sayarı ve kontrol 
eden baskül ve teraziler dahil) 
her tür tartı alet ve cihazlarına 
mahsus ağırlıklar 

Kaldırma, d keleme» yükleme 
vL*yu boşaltma içlerine 
mahsup makine VH cthaglıtr 

Kend inden hnrcfcclli 
buldozerler ııııgjcdozerler, 
greyderler, toprak tesviyesine 
mahsus makineler, 
strey]>erter, mekanik 
küreyicilert ekskavatörler, 
Mireyici yükleyiciler. 
sıkıcı in na i^ini tokmaklamak 
sureliyle yaptın makineler vt 
yol silindirleri: 

- Yo! silindirleri 

(3) vej 

- Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40*ım geçmeyen ve 
* yukarıdaki sınırlar içinde, ürün 
ile aynı po-dsyonda 
sın inanılırdan girdilerin 
kıy mel inin Ürünün fiıhrikA çıkı? 
fıynunm % 25y İni geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkış 
(îyaünın 3UüTım geçmeyen ve 
- yukarıdaki şuurlar İçinde, Örün 
ile aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdilerıo 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının %2$* İni geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
iımlat 

- Ürflnfln yer alrîıjr pozisyon 
dtçındaVi herhangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan Mm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40Tını geçmeyen, 

imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ıjıı geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
8431 pozisyonunda 
sınıflandırılan giriftlerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış 
fiyatının % I (Tonu geçmemesi 
koşuluyla kullan ildi Şj* 
imalat 

KuHamlan lüm girdilerin 
kıymetinin llrilnün fabrika çıkış 
flyaumn %itrıni gömmeyen 
imalat 

(4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı s 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin OrtlnOn fabrika çıkı; 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
irnuloL 

Kullanılan lüm girdilerin 
kıymetinin Mlnün fabrika çıkış 
fiyatın m %25%ini geçmeyen 
ImaluL 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imalat, 
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(» 

MM 

yW31 

8439 

K441 

M-14 ib S447 

(2) 

Diğerleri 

Toprajın, minerallerin veya 
cevherlerin takınması, 
yayılması, 
sıyrılmışı, 
sıkıştırılması, 
sıkıştırılması. 

tesviyesi, 
kazılması, 

hastın I ip 
çıkarılması 

veya del inmesine mahsus 
diğer makine ve cihanlar, 
kazık varyosları ve kazık 
sökme makineleri; kur 
küreyicileri ve puskUrtücOleri 

Sadece ve esas itibariyle yol 
silindirlerinde kullanılmaya 
mahsus aksam ve parçalar 

Lifli sclUtozik maddelerden 
kağıt hamuru imaline veya 
kağıt veya karton inıntînc 
veya fînisajına mahsus 
makine veya cihazlar 

Kağıt hamura, bağıl veya 
kartnmm işlenmesine mahsus 
diğer makine ve cihazlar (her 
cins kesme makine ve 
cihanları dahil) 

i» 

)iu pozisyonlunla ver alan 
tekstil sanayiiıkle 
kullanılmaya mahsus 
makineler 

- Kullanılan lüın girdilerin 
kıymetinin Orunun Tabrikncıkı; 
li yatın in %40'ını geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 
8431 pozisyonunda 
»nı Dandini an girdilerin 
kıymetinin aründrı fabrika çıkış 
lîyatının % 10' unu geçmemesi 
koşuluyla kullun ıldıg ı, 
İmalat 

• Kutlanılan tOın girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkı; 
liyatının %40'ını geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırla/ içinde, 
8431 pozisyonunda 
sim Handın lan girdilerin 
kıymetinin ürtlııan fabrika çıkış 
riyalinin 
% 1 D'ımtı geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı. 
imalat 

Kullanılan tftm gîrd ilerin 
kıymetinin ürünün fabrika etki} 
fiyatının %40'ım geçmeyen 
İmalat 

- Kullanılan t Um girdilerin 
kıymetinin Ortlnlln fabrika çıkı} 
fiyatının %40'ını geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. Urun 
İle aynı pnnsyundn 
sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin urunun fabrika çıkış 
riyalinin % 2 5 ' ini geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan lünt girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış 
Uyarlının %40'ını geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, Urtln 
ile aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin Orunun fabrika çıkış 
liyatınm % 25' İni geçmemesi 
kokuluyla kullanıldığı. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı; 
liysıtınuı %40'ını geçmeyen 
iımıkıl 

veya (4> 

Kullanılan I Dm girdilerin 
kıymetinin Urunun fııbrika çıkı; 
H yal mm %30'unu geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan Uhıı girdilerin 
kıymetinin UrUııUn fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin UrflnUn fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
İmalat. 

Kullanılan t Dm girdilerin 
kıymetinin UrOnUn fabrika çıkı; 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imalat. 
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( l ) 

y»44S 

M 5 Î 

»456 ila Mfifi 

B469 ila M72 

S4Kfl 

m 
$M vcK44i pozisyonundaki 
leksıil makinelerinde 
kullan ılmaya mahsus 
yardımcı makine ve eilıaîiav 

Dikiş inakiiıeleri (84*0 
[u^isyonunüaki kiuıp dikme 
makineleri hırie); özellikle 
dikij marinaları için imal 
cdilmij mobilya, luhla ve 
mahfazalar; diki; 
makirveterinia iğneleri: 

• Diki; makineleri (yalnız düz 
diki; yapanlar) (muıorsiM 
olanlarının başlan l&kg.ı, 
motorlu olanlarının da hoşları 
motorh birlikle 17 kg.ı 
geçmeyenler) 

O) veya m 

• Diğerleri 

£436 ita M66 pozisyonlarında 
yet alın makineli aletler, 
bunların aksam, parça ve 
aksesuarları 

Büro makineleri (Örneğin, 
yazı makineleri. İtesap 
makineleri, otomatik bilgi 
işlem makineleri, teksir 
makineleri, tel zımba 
makineleri) 

Melal dükllınlıancleri için 
dermeler (düküm kasaları); 
dükllm plakaları, dokfim 
modelleri: metaller (külce 
kalıplan rmriç), metal 
karbürler, canı, mineral 
nuiddeler, kauçtık veya plastik 
maddeler i;in kalıplar 

Kullan itan (Um girdilerin 
kıymetinin Urundu fabrika çıkı; 
fiyalıııın %40'ını geçmeyen 
İınalnl 

• Kullanılan lüro girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika eıkıs 
fiyatının %40'uıı geçmeyen, 
- başın (motorsuz) montajında 
kullanılan menseli olmayan 
girdilerin kıymetinin menseli 
tüm girdilerin kıymetini 
aşmadığı, ve 
- kullanılan zigzag, ip gerine ve 
çengel ıneknn i imasının 
halihazırda menseli olması 
gereken, 
imalat 

Kullanılan Htm girdilerin 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının %40'ını geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tûm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürün Un fabrika çıkı; 
fiyatının %40'ını göçmeyen 
imalat 

Kullanılan lüııı girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı; 
fiyatmm VoiO'sini geçmeyen 
İmakıl 
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Ü> 

84*2 

S4K4 

y Fısıl» 

BSOI 

(2) 

1 ICT nevî rulmanlar 

Diğer maddeler Mü 
biriktiril mi; melal 
tabakalardan veyn iki ya da 
daha fa/la metal tabakalardım 
yapılmış contalar; pastı, zarf 
veya benleri ambalajlara 
farklı kompozisyonlarda 
takım veya grup halinde 
tertiplenmiş contalar, 
mekanik salmastralar 

Bu Fasılın başka 
poıâsyonlannda belirtilmeyen 
veya yer almayan makinelerin 
aksam ve parçalan (elektrik 
koncklorlcri, izolatörler, 
bobinler, kontaklar ve diğer 
elektrikli aksam ve parçalar 
hariç) 

Elektrikli makine ve ciİKUttor 
ve bunların aksam ve 
parçalan; ses kaydetmeye ve 
kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus ciltazlar; 
televizyon gOrtlntU ve 
seslerinin kaydedilmesine ve 
kaydedilen gûı-üntc ve sesin 
lekıar verilmesine mahsus 
cüıaılM ve bunların aksam. 
pan;a ve aksesuarı 

aşağıda bel in ilenler lıariç; 

Elektrik molurlan vt: 
jeneralttrler (elektrik eneğini 
üretim (elektrojen) grupları 
lıuriç) 

0) veya (4) 

- Orilnüıı yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
~ kullanılan lUm girdilerin 
kıymetinin Urflnfln fabrika çıkış 
fiyatının %40'ım geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan lünı girdilerin 
kıymetinin DrilnUn fabriku çıkış 
fiyatının ^&40'ını geçmeyen 
imalat 

Kutlanılan tün) girdilerin 
kıymetinin ttrOnün fabrika çıkış 
fiyatının %40'mı geçmeyen 
İmalat 

- Ürünün yer aldığı po7Jsyon 
dışındaki hedıangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tam girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40*ını geçmeyen, 
imalat 

* Kullanılan İlini girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
S 50.1 pozisyonunda 
sınıflandın tan Iflın girdilerin 
kıymetinin ÜritnUn fabrika çıkış 
lıyalımn % 10' unu geçmemesi 
keşuhıyla kullanıldığı. 
imalat 

Kullanılan itim girdilerin 
kıymednln UrÜnUn fabrika çıkış 
fiyatının %25' ini geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30*unu geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imalat. 
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d> 

8302 

ygS04 

ySSIS 

8319 

«20 

Elektrik enerjisi (İrelim 
(elektrojen) grupları ve rotatif 
elektrik konvcnörleri 

Otonmltk bilgi işlem 
makinelerine mahsus gltt 
sağlama lininleri 

Mikrofonlar ve bunların 
imametleri, hoparlörler 
(kabinlerine menle eri i İm i? 
olsun olmasın); elektrikli ses 
frekansı yükselteçleri, (akım 
halindeki ses amplifikatörleri 

l'lıık döndürücüler, pikupUır, 
kaset fularlar ve kaydedilen 
sesi tekrar vermeye mahsus 
dijfer cihazlar (ses kaydedici 
tertibatı bulunmayan): 

Manyetik M Î kaydetme 
cihazları ve diğer ses 
kaydeden cihazlar 
(kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus tertibatı 
olsun olmasın) 

Video kayıt veya gösterine 
cîluı/iurı (bir videu-tuner ile 
birlikle olsun olmasın) 

(J) vtiya 

Sadeee ve esas ilihnriyle KJ1« 
ila H52I puzi.ıyonlarındu yer 
akın eiha/Jann nksuın, parça 
ve aksesuarı 

- Kullanılan tüm girdiler in 
kıymetinin tlrilnOn fabrika çıkı; 
fiyatının W D'mı jetmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
8501 ve R 50ü pozisyonlarında 
sınıflandırılan tara girdilerin 
kıymetinin UrflnUn fabrika çıkış 
fiyatının % 10' unu geçmemesi 
koşuluyla Itullaıuldıgt, 
imalat 

Kullanılan tam girdilerin 
kıymetinin DrOnOn fabrika çıtı 5 
fiyatının (440'ını geçmeyen 
imalat 

- Kul lan 1 ton itlin girdilerin 
kıymetinin Ürünün fiıbt ika çıkış 
fi yalının %40'uıı geçmeyen, ve 
- kulları il un menseli olmayan 
tüm girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli tüm 
girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

<- Kullanılan tam girdilerin 
kıymetinin urunun fabrika çıkış 
fiyatının % 40' mı geçmeyen, ve 
* kullanılan menşeli olmayan 
tllm girdilerin kıymetinin 
kullıutı ton menşeli tüm 
girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tllm girdilerin 
kıymetin in artı nün fabrika çıkış 
fiyatının HWıııı geçmeyen, ve 
• kutlanılan menşeli almayan 
tllm girdilerin kıymetinin, 

kullanılan menşeli tüm 
girdilerin kıymetini geçmeyen 
iınulat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin artman fabrikucıkış 
fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan 
tllm girdilerin kıymetinin 
kutlanılan «İm menşeli 
girdilerin kıy inci ini geçmeyen, 

imalat 

Kullumla» Kim pirdi leriıı 
kıymetinin flrttnun fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını geçmeyen 
imalat 

(4) 

Kutlanılan tOm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tum girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'(ni geçmeyen 
İmalat. 

Kullanılan tam girdilerin 
kıymetinin Ûrflnürı fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin UrOnun fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tllm girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış 
Ayalinin %30'unu geçmeyen 
1 malak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 71) 



- 1 4 8 -

(1) 

S521 

8524 

8SÎİ 

€526 

<î> 
Ses veya benzeti kayıtlıır için 
hazırlanmış fukal kayıl 
yupı lırınnıts. mesııell er 0 7 . 
Fasılılaki Ürünler hariç) 

Ses veya benzerî kayıtlar için 
kayıl yapılmış plaklar, bantlar 
ve di Jer mesnetler (disk 
İmaline malısı» matris ve 
kalıplar dahil fakat 37. 
Fasıldaki ürünler hariç): 

- dük imaline mahsus motris 
ve kalıplar 

-diğerleri 

Telsiz telefon, telsiz telgraf, 
radyo veya televizyon 
yayınlarına mahsus verici' 
cihoıüaı (alıcı cihazı veja ses 
kaydetmeye, ya da kaydedilen 
sest tekrar vermeye mahsus 
cihazı olsun olma^ınk 
televizyon kameraları; sabit 
görüntü kameraları ve diğer 
görüntü kaydedici kameralar; 
dijital Colograf makineleri 

Kadar cihazları, hava ve deniz 
Irafıfciııe yardımcı telsiz 
cihazları ve uzaktan kumanda 
etmeye mahsus (elsiz kontrol 
cihanları 

• 

(J) vcyı (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının IMO'ını geçmeyen 
imalat 

Kuttan ilan lOm girdilerin 
kümelinin Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını geçmeyen 
İmalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını geçmeyen ve 
• yukarıdaki sınırlar İçinde; 
8523 pozisyonunda 
sınıflandırılan tam girdilerin 

Kullanılan (üm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imalat, 

kıymetinin Ürünün fabrika çıkı; I 
fıyaıının % tO'unu geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı 
İmalnt 

• kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 4U'ını geçmeyen, ve 
- kullanılan menseli olmayan 
tüm girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli (Cm 
girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullum tün wm girdilerin 
kıymetinin Urtlnlln fabrika çıkı; 
lîyulının % 40'ını (seçmeyen, ve 
- kullanılan menseli olmayan 
tüm girdilerin kıyı netinin 
kul hin itan menseli (Um 
girdilerin kıymcıini geçmeyen 
iınaiut 

Kullanılan tam girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı} 
fiyatının %25'ini geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan tttırı girdilerin 
kıymetinin Orlln Un fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini geçmeyen 
imalat 
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(I) (2> m vcy* W 

S527 

SİZ» 

ıs» 

«535 ve »S 36 

Telsiz telefon, telsiz telgraf 
veya r.[d>ıı yayınları için alıcı 
cih.i/üar (aynı talıin idinde ses 
kayıt veya kaydedilen sesi 
lekrar vermeye mahsus eilıa* 
veya saatle hîrliklc olsun 
ulııautın) 

Televizyon alteıları früdyu 
yayınlarım alıcı ciharı veya 
ses yada görüntü kayıt veya 
tekrar verme eihımyİB birliMc 
olsun olmasın);video 
((jtlrüııül) ımınilorleri ve 
projektörleri 

Kadcee veya esas itibariyle 
N525 ila S52K pozisyonlarımla 
yer alan cihazlara malısu,* 
aksam ve parçalar: 

Sadece veya esas ilibariylc 
video (görüntü) kayıt veya 
tckıaf verme cihazlarına 
mahsus olanlar 

-Dijerlcri 

IJcklrik devrelerinin 
analıturlanması (açılırı 
kapaıılması) uya elektrik 
devresinden korunmasına 
veya elektrik devresine veya 
devresinden hağlantı yapmaya 
mahsus elektrik Icelıi/ıılı 

- Kullanılan mm girdilerin 
kıymet inin urundu fabrika f ıkı ; 
iîyalınm%4(rmı geçmeyen, ve 
- kullanılan menseli olmayım 
tüm girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli tüm 
girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan lum girdilerin 
kıymetinin ttcilnOn fabrika yıkı; 
fiyatının % 40'ını geçmeden, ve 
<- kullanılan menşeli olmayan 
lüın girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli tüm 
girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalın 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürUnuıı fabrika Çıkı; 
fiyatının % 40'im geçmeyen 
imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürilniln fabrika çıkı; 
fiyatının %40'ını geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan 
tüm girdilerin kıymetinin 
kutlanılan menseli tdm 
girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Katlanılan lüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının %4U'uıı geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içlinle, 
85Î8 pozisyon ııntlıı 
sınıflandırılan 10ın girdilerin 
kıymetinin ürünün Tahrikti çıkı; 
fiyatının % İÜ' unu geçmemesi 
k ostıl uyla kıı II anı tdıgı, 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürtlnlln fabrika çıkış 
Ayalinin %25'ini geçmeyen 
imalat. 

Kullanıl,™ ttlıın girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının %25'İni geçmeyen 
iınalal. 

Kullanılan lliın girdilerin 
kıymetinin Krtinün Eıhrilta çıkış 
liyatmın %25'uıi geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan tdm girdilerin 
kıymetinin firUnün fabrika çıkış 
fiyatının %30'uım gevmeyen 
imalat. 
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(i> 

8S37 

ySMI 

Î542 

«»4 

Elektriğin kontrol ve 
dağıtımımı mahsus olup, Mil 
vcyaK53Û puTeisyoıılorında 
yer atan iki veya daha fa/la 
eİlwJa donatılmış tablolar, 
panoJur.konsollur, masalar, 
kabinler ve tltger mesnetler 
(90. Fasılda yer alan alet ve 
cilın/İıırla donanmış oltmlur 
dahil) ve sayısal kontrol 
cihazları (Sİ 17 pozisyonunda 
yer ulun cihazlar lıariç) 

Uiyntlar.traıısistoı'ler ve 
btnyjsi yarı i İdleri tertibat; 
hentlz chip halinde 
kesilmemi; disk (waf er) hariç 

Elektronik entegre devreler ve 
mikrodevreler: 

İ role edilmiş (emaye 
kaplanmış y ey° anndiı» 
edilmiş olanlar dahi!) ıdlct, 
knhlolar{knaksiyelkuhlolıtr 
dahil) vcdiğcrioıle edilmiş 
elektrik iletkenler (bagkuıU 
parçaları ile teçhiz edilmiş 
olsun olmasın); tek tek 
kaplanmış liderden oluşan 
tiner optik kahlol ur (bağlatıl ı 
parçalmı İle veya elektrik 
İletkenleri ile teçhiz edilmiş 
olsun olmasın) 

(3) 

• Kullanılan lUm girdilerin 
kıymetinin Ürünün Tubriku çıkı; 
fiyatının %40'ını geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
S338 pozisyonunda 
sınıflandırılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı} 
fiyutmm % 10' unu geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- OrOıtÖn yer aldığı pozisyon 
dıstmlaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkı; 
fiyatınm */a 40'mı geçmeyen. 

imalat 

veyı (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin (Iriinlln fabrika çıkış 
fiyatının %30'tııııı geçmeyen 
imalat. 

- Kullanılan itim girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının %40'ını geçmeyen ve 
• yutandaki sınırlar içinde, 
8341 ve 8542 pozisyonlarında 
yer alan İlim girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının % I O'unu geçmeyen, 
İmalat 

Kullanılan Ulm girdilerin 
kıymetinin ürtlnün fabrika çıkış 
fiyatının % 40ı nı geçmeyen 
i mala! 

Kullanılan tam girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatım n %25'inî geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan tam girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının %25'üıi geçmeyen 
imalat 
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(D 

8J4S 

SS44 

«41 

K4t 

lîlckt/ik İslerinde kullanılan 
kflmtlr clektredlar. kömür 
fırçalat, lamba kömürleri, pil 
kömürleri ve grafil veya diğer 
kömürden diğer csya(melalli 
veya mdubiü) 

İler lûr maddeden elektrik 
izolatörleri 

Elektrikli makine, eîhaz,atel 
veya elektrik tesisatları için 
tamamıyla izole edici 
maddelerden mamul (montaj 
amacıyla döküm sırasında 
gövde teine gOmülmOj küçük 
melal parçaları içerenler 
dahil) 120le edici bağlantı 
parçaları (Örneğin;vidalı 
duylar) (8546 pozisyonundaki 
izolatörler hariç), adi 
metallerden elektrik için iç 
yüzeyleri izole edilmiş 
borular ve bunların bağlantı 
parçaları 

Primer elektrik pilleri, priıner 
bataryaları ve elektrik 
akümlllalOrlcrinin doküntll ve 
hurdaları ;kullanıf mis elektrik 
pilleri, bataryala») ve etekltifc 
akttmfllatfirlcri; bu faslın 
herhangi bir yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan makine, cihaz tuyıı 
aletlerin elektrikli abam ve 
parçaları 

P> veya (*) 
Kullanılan tthn girdilerin 
kıymetinin Ürflnfln fabrika çıkı; 
fiyatının % 4U*ıııı geçmeyen 
i inal at 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin urllnfln fabrika çıkış 
fiyatının % 40ını geçmeyen 
imalat 

Kullanılan IDnı girdilerin 
kıymetinin (krtinün fabrika çıkı; 
fiyatının % 40'ııtı geçmeyen 
İmalat 

Kullanılan tOın girdilerin 
kıymetinin ürtlndn fabrika çıkı} 
fiyatının % 40'ını geçmeyen 
imalat 

y Fasıl SU Demiryolu ve benzeri hatlara 
ail taşıtlar ve maljtcmcEer ve 
bunlarııı aksam ve parçaları; 
her lüriil mekanik (elektro 
mekanik olanlar dahil) trafik 
sinyalizasyon cihazları 
aşağıda belirtilenler hariç. 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'uıı geçmeyen 
imalat 
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( i ) m (3) veya O» 
- Ürtlııtln yer aldığı pozisyon 
dışındaki hertıanjji bir 
pozisyonda yer al an 
girdilerden, ve 

- kullan 11 un tdın girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı; 
Ayalinin % 40'ını geçmeyen, 

imalat 

S60S 
Demiryolu veya tramvay 
hatlarında kullanılan sabit 
mal/^tnc; demiryolları, 
tramvaylar, karayolları, dahili 
su yollun, paık yerleri, liman 
tesisleri veya hava limanlan 
İçin mekanik (cleklromekanîk 
dahil) işaret, emniyet veya 
trafik konimi ve kumamla 
cihazları; bunları» aksam ve 
parçalan 

Kullun ilan lüın girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imalat 

y Fa.nl S' 

87W 

»710 

1711 

Demiryolu ve benzeri hatlara 
ait taşıtlar ve mal/enıelcr 
hariç, taşıtlar ve bunların 
aksaın, parça ve aksesuarlar* 

aşağıda bel inilenler hariç, 

labrika, antrepo, limon veya 
havalimanlarında kısa 
mesafelerde eşya taşımaya 
mahsus , kaldırma tertibatı ile 
diBiaulsnamıs kendinden 
hareketli yük arabaları; 
demiryolu istasyon 
platformlarında kullanılan 
türde çekiciler, bu taşıtların 
aksam ve par;atan 

Tanklar ve diğer zırhlı savaş 
taşılları (motorlu) {sılalıla 
donatılmış, olsun olmasın) ve 
bunların aksım ve parçaları 

Mulosikleller (mopcdlcr 
dalıil) ve bir yardımcı motoru 
bulunun tekerlekti taşıtlar 
(sepetli ulsun olmasın); 
sepetler 

-silindir hnemi aşağıda 
belirtilen kapasitede içlen 
yanmalı doğrusal pistonlu 
motorlu olanlar: 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı? 
fiyatının % 40'ını geçmeyen 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkı} 
fiyatının % 40'ını geçmeye», 
imalat 

- Oröıtün yer aldığı no/isyem 
dışındaki hertıangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan lUm girdilerin 
kıymetinin Ürünün Cabrika çıkı; 
fiyatının % 40'ını geçmeyen, 
İmalat 

Kullanılın tüm girdilerin 
kıymetinin OritnUn fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkı* 
fiyatının %ÎO'unı« geçmeyen 
imalat 
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0> (2J O) W 

y »ÎI3 

«T13 

»71* 

- 3 ti cın\ü geçmeyenler 

- - 30 cnO.ü çeçenler 

* Diğerleri 

Bilyalı rulmaıısıı bislktaler 

Çocuk arabaları, pusetler ve 
çocuk taşımaya mnhaus 
benzeri arabalar ve bun kırın 
aksam ve paralan 

Her tarla taşıllar için 
römorklar ve yan römorklar: 
hareket ettirici tertibatı 
bulunmayan diğer tahtlar, 
bunların aksımı ve parçaları 

- Kullanılın Utanı girdilerin 
kıymetinin urunun fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve 
- kullanılan menseli olmayan 
tüm girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli tüm 
girdilerin kıymetini geçmeyen, 
iıııolul 

-Kullanılan tllm girdilerin 
kıyıneluıin üıOnttıı fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını geçmeyen, ve 
- kutlanılan menşeli nlmayun 
tüm girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli tüm 
girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan lutn girdilerin 
kıymetinin ûrunün fabrika çıkı? 
fiyatının %40'ını geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan 
tüm girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli tüm 
girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

8714 pozisyonu dışındaki 
herhangi bîr pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat 

- Orflnün yer nldı£ı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdi lerlen, ve 

- kullanılan 10™ girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış 
fiyatının % •40'ırıı gütmeyen, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyondu yer alan 
girdilerden, ve 

• kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin urOııDn fabrika çıkış* 
fiyatının %40*ını geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan (Um girdilerin 
kıymetinin UıDnUıı fabrika çıkış 
(iyalıııı n %20'sini geçmeyen 
imalat 

Kullanılan Hım girdilerin 
kıymetinin Orilntln fabrika çıkış 
fiyatının %25'lni geçmeyen 
İmalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün tafırika çıkış 
fiyatının %30"ıınu geçmeyen 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Orunun fabrika çıkış 
fiyatının %.10'unü geçmeyen 
imalat 

Kullanılan ınm girdilerin 
kıymetinin uruntln fabrika çıkı) 
fiyatının %30'unu geçnusycn 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürtlntııı fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imalat 

y Fasıl Sft Hava taşıtları, ıızııy taşıttan 
ve bunların akvam ve 
parçalan 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Urun Un yer aldığı pozisyon 
dışındaki acrhnngi bir 
pozisyonda yer alan givdilerdcn 
İmalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını gcemeyen 
imalat 
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(i) 

y«8M 

»805 

(2) 

RftUışOtlcr 

Hava taşıtlarını fırlatma cih az 
ve tertibatı ve hava taşıtlarının 
iniş cihaz ve tertibatı ve 
benleri cihaz ve tertibat; 
yerde uçuş eğilimi yapmaya 
mahsus cihazlar, bunların 
aksam ve parçalan 

i » 

8804 pozisyonunda yer alan 
diger girdiler de dahil olmak 
ûrın: herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerinden imalat 

vı̂ a (4) 

Kullan ilan lüm girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını geçmeyen 
imalat 

ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer itan girdilerden 
imohK 

ÛrtlnUn yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
İmalat. Bununla beraber, 11906 
pozisyonunda yer alan gemi 
tekneleri kullanılmayabilir, 

Kullanılan lüm girdilerin 
kıymetinin Orunun fabrika çıkış 
fiyatının %30'UMJ geçmeyen 
imalat 

Fasıl «v Gemiler ve suda yüzen taşıt 
ve araçlar Kullanılan tQm girdilerin 

kıymetinin OrilnUn fabrika çıkış 
fiyat mı» %40'ını (tsçmeycn 

- Orunun yer aldıfı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Orunun fabrika çıkış 
fiyatının $D4ü'ım geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan İtim girdilerin 
kıymetinin Orunun fabrika çıkış 
fiyat irim % 40'ınt gevmeyen 
imalat 

y Fasıl 90 

9002 

üuul 

Optik alet ve cihazlar, 
fotoğraf, sinema, ölçü, 
kontrol, ayar alet ve cihazları, 
lıbbi veya cerrahi atet ve 
cihazlar; bunların aksam, 
parça ve aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Optik lifler ve optik lif 
demetleri; optik lif kabloları 
(8544 pozisyonundakiler 
nuriç}; yaprak veya levha 
halinde polnrizan maddeler; 
İter tfır maddeden mercekler 
(kontak lensler dahil) 
prizmalar, aynalar ve diğer 
optik denıaniar (monte 
edilmemiş) (optik tarzda 
işlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

Alet ve cîlıazlnr için her tür 
madrteden monte edilmiş 
mercekler, prizmalar, aynalar 
ve diğer optik elemanlar 
(optik lar/d* imlenmemiş 
camdan bu tilr elemanlar 
hariç) 

Gözlükler ve benzerleri 
(ftürmc kusurunun 
giderilmesine mahsus 
gözlükler, koroyum güzlükler 
ve diğer pnzlnkîer) 

Kutlanılan U)m girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatın in %W'unu geçmeyen 
imalat . 

Kullanılan lum girdilerin 
kıymetinin BrilnOn fabrika çıkış 
fiyatının % 40'mı geçmeycu 
imalat 

Kullanılan (Om girdilerin 
kıymetinin ürünün ftıbriku çıkış 
fiyatının % 40'mı geçmeyen 
iınnlal 
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(l) e> a) vey» m 
y900i 

y9006 

9007 

9011 

y90l4 

Çillgflzllldilrbünlcr. tek 
B0*tu dürbünler, diğer optik 
teleskoplar ve bunların 
mesnetleri (astronomik 
yansıtıcı teleskoplar ve 
bunların mesnetleri huri e) 

Fotoğraf makineleri 
{sİnenıalo£rafık olanlar 
hariç); kameralar; 
fotoğrafçılıkla flaş ışığı 
meydana getirmeye mahsus 
cihazlar ve flaş lambaları 
(elektrikle çalışan Has 
lambaları hariç) 

Sinema kameraları ve 
projektörleri (ses kaydına 
veya kaydedilen sesin tekrar 
verilmesine mahpus cihazları 
bulunsun bulunmasın) 

Kombi ne lıakieki optik 
mikroskoptur (folomikrografi, 
sinefutDmİkrogrııl veya 
mikropmjcksiynn 
mikroskopları dalı il) 

Diğer seyrüsefer ulcl ve 
cilınKlan 

• OrOnün yer aldıgı poıbyoıı 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yet altın 
girdilerden, 

- kullanılan tam girdilerin 
kıymetinin Urunlln fabrika fıkı; 
fiyatının % 40'mı geçmeyen, ve 
- kullanılan menseli olmayan 
tüm girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli tOm 
girdilerin kıymetim geçmeyen. 
i maki 

- Orflnfln yer aldığı pofcisynn 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alım 
girdilerden, 

• kullanılan W m girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
riyalinin % 40'ını geçmeyen, ve 
- kullanılan menseli olmayan 
r«m girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli tüm 
girdilerin kıymelini geçmeyen. 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, 

- kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyalmın %40'mı geçmeyen, ve 
- kullanılan menseli olmayan 
lilm girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli tüm 
girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- flrtinon yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer olnn 
girdilerden, 

* kullanılan lQm girdilerin 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ıtıı geçmeyen, ve 
* kullanılan menseli olırutynn 
tün» girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli tüm 
girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

Kutlanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
Iİyatınm%40'ını geçmeyen 
İllHİUL 

Kullanılan tunı girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Orttnttn fabrika çıkış 
fiyatının %30'umt geçmeyen 
imalat 

Kullanılan Ittm girdilerin 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'nmı geçmeyen 
imalın 

Kullanılan tüm girdi leıırı 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imal al 
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(J) 

»ıs 

90le 

W I T 

9013 

9019 

Atazi O İçme < fotogrametri k 
Olcum aletleri dahil), 
hiJrografik. oşinografik. 
hidrolojik. meteorolojik vcp 
jeolizik alet ve cihazları 
(pusulalar harici telemetreler 

1 lassa* teraziler (hassasiyeti 5 
santigram veya daha iyi 
olanlar) (ağırlıktan ile birlikle 
olsun olmasın) 

Kesim yapmaya, çizim 
yapmaya veyıı hesap yanmaya 
mahsus aletler (çizim 
makineleri, pantograflar. 
İletkiler, pergel takımları, 
sürgüla cetveller, hesap 
daireleri gibi); tarifenin başka 
yerimle belirtilmeyen veya 
yer almayan elde kullanılan 
uzunluk Mçtl aletleri (olçO 
çubukları ve şerit metreler, 
mikrometreler, kalibreler 
Gibi) 

Tıpta, cerrahide, dişçilikle ve 
veterinerlikle kullanılan alet 
ve cihazlar (Kİnligrafî 
cihazları, dîgcr 
clektromedik»! cihazlar ve 
gbz testine mahsus cihazlar 
dahil); 

- [JLjçi kollukları (tnkflrük 
hokkaları, ağı* çulkalatna 
tertibatı ve diğer tertibatla 
donatılmış olantur) 

• Diğerleri 

Mekaıtolerapi cilıa/.ları; masaj 
cihazları; psikııtekni cthazliifi; 
omnutetapi. oksîjeuotcrapi, 
acroıerapi, suni tcııcflus veya 
diğer k-r^plk tcııcHtis 
cihazları 

(J) ve; 

K.ullaıııîau tQw girdilerin 
kıymetinin flrOnlln fabrika çıkış 
fiyatının %40'ım geçmeyen 
imalat 

Ku Ilım ı tan tuın girdilerin 
kıymetinin UrOnun fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ıııt geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ım geçmeyen 
İmafot 

d ) 

9018 Pozisyonundaki di|eı 
girdiler de dahil olmak üzere 
herhangi bir pozbyondaki 
girdilerden imalat 

• Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alım 
girdilerden, ve 

~ kuTlanılan tüm girdilerin 
kıymetinin OrUnUıı fabrika çıkı; 
tîyatın in %40*ıııl geçmeyen, 
imalat 

- Orunun yer aklığı pozisyon 
dışındaki herlıaııgi bir 
pozisyonda yer alan 
cinlilerden, ve 

~ kuElauıEan itim girdilerin 
kıymetinin Orunun fabrika çıkış 
fiyatının %4U*ım geçmeyen, 
intnbt 

Kutlanılan tOm giıdüerin 
kıymetinin ütünün fabrikn çıkı; 
fiyatının %10'ını geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tOın girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %35'ınî geçmeyen 
imalat 

Kullanılan Mim girdilerin 
kıymetinin firhnön fabrika çıkış 
fiyatının %23'ini pcçrocycn 
imalat 
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(D 

90M 

9024 

9025 

9026 

9017 

(2) 

Diğer ıcnefiUs cihazları ve 
gnz maskeleri (mekanik 
parçaları ve değiştirilebilen 
filtreleri olmayım koruyucu 
maskelet hariç) 

Maddelerin (mcıaL ajaç, 
dokumayı elveriri madde, 
kağıt, plastik maddeler gibi) 
senliğini, dayanıklılığını. 
mukavemetini, elastikiyetini 
veya diğer mekanik 
(teellifclerini denemeye ve 
konimi etmeye mahsus 
makine ve cihazlar 

Hidrometreler ve yOrrr 
türdeki benzerî oteller, 
tcrınomeHcIcr, piromefceter, 
baromelrelef, higrometreler 
ve psikometrelef (kaydedici 
tertibatı olsun olmasın) ve 
bunların birbirleriyle kombine 
halde olanları 

Sıvı ve gazların akis, seviye, 
basınç veya değişebilir diğer 
Özelliklerini Ölçmeye veya 
muayenesine mahsus alel ve 
dhıiilaı (debiınetreler, seviye 
göstergeleri, manometreler, 
kalorimetreler gibi )(9014, 
WI5,90ÎJSYcya90î2 
pozisyon Innndaki alet ve 
cihazlar hariç) 

l7İ7Jkse) ve kimyasal analİ7. 
için a!et ve cihazlar 
(polariınclreler, 
rcıraklonıetruler, 
^peklrometrclcr, ga* veya 
duman tahlil ciha/.ları): 
akışkanlığı, gözenekliliği, 
genleşmeyi, yüzey gerilimini 
veya benzerlerini Ölçmeye 
veya muayeneye mahsus alet 
ve cihazlar; ısı, iştk ve ses 
ölçmeye veya muayeneye 
mııltsuü alcı vedhiıdiu 
(po/ınetrcler dahil); 
ittik rotumla-

{i) veyj 

-Ortlnün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan (Unı girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının %40'nıı geçmeyen. 
imaldi 

Kutlanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün ûbrika çıkı? 
fiyatının % 40'uıı geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Orunun fabrika çıkış 
fiyatının % 40'im geçmeyen 
imalat 

Kutlanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ttrünttn fabrika çıkış 
fiyatının % 10'ım geçmeyen 
İmalat 

Kullanılan 1Um girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika ç ı t ı ; 
fiyatının % 40'mı geçmeyen 
imalat 

<4> 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış 
fiyatının %25'inl geçmeyen 
imalat 
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(D 

902K 

9(E9 

9W0 

9031 

9032 

^0,13 

U) 
(•OT, s m v^ elektrik sayaçları 
(bunların kalibre cihazları 
tîiihil) 

- Aksum ve parçalar 

- Diğerleri 

nevir adedr sayaçları. öretîm 
sayaçları, laksimtfreler, 
rnilonfetrclcr, pedotfietrckr ve 
benzerleri; hız göstergeleri ve 
takometreler (9014 ve 0Ûİ5 
p07İsyonundfikilcr hariç); 
stroboskoplor 

Elektrik» miktarları ölçmeye 
veya muayeneye mahpus 
osilosfcop, spcklrum 
analizûderi ve diğer alet ve 
ciharları (W28 
pozisyonundaki elektrik 
sayaçları hariç); alfa, bclnt 

gam». X- Jîmı, Losyıuk veya 
diğer iyonlaşma rşınlnrmı 
ölçmeye veya bulmaya 
mahsus akı ve cihazlar 

Bu Fasıl m herhangi bir 
yerimle belirtilmeyen veya 
ycrylıttiiytm aleme veya 
muaytrte alet, e İha* ve 
makineleri; profil 
projcklftrleri 

Otomatik ayar ve kontrol alet 
ve tiîıazlan 

90. Fasılda yer akın m;tkiııc, 
iilıri ve cihanlara uit tt^:ım, 
parça ve aksesuar (bu J-iteilm 
btt>k;ı yerinde beKrUlmcycıı 
veya yer a'ma) atı) 

(J) vayti 

Kul lam Lan lüm giril ilerin 
kıymetinin firtintln fabrika çıkış 
fiyuiımn % 4(Tmı geçnucycn 
imalat 

* Kullandım tüm girdilerin 
kıymetinin UffinÜn fabrika çıkış 
fiyatının % 4LTım geçmeyen^ ve 
- kullanılan menşeli ohmıyan 
(um girdilerin kıymetini» 
kullanılan menşeli 1Um 
girdilerin kıymetini gedmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin urtlnün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını seçmeyen 
imalat 

Kullanılan lûm girdilerin 
kıymetinin Ürllnün fabrika çıkı; 
fiyatının %40'uıı geçmeyen 
jmalat 

Kullanılan tOm girdilerin 
ktynıclimn ürünün fabrika çıkıp 
fiyatının %4D*ım geçmeyen 
İmalât 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin (iriluflu Mirika v'^'S 
fiyatının % 4<Tmı geçmeyen 
itnalıl 

Kultamtarı tonı girdilerin 
kıymetinin flrflntin lahrifcn çıkış 
fiyatının %40' ım geçmeyen 
imalun 

W 

Kullanılan (dm girdilerin 
kıymetini» ürünün fabrika çıkı$ 
Ayalinin %3(Tıııtu geçmeyen 
imalat 
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j]'siil9l 

9103 

VI» 

9110 

9111 

91» 

9111 

m 
Saatler ve bunların akflaın ve 
parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Dlgcr saatler 

Saat makineleri 
(tamamlanmış ve 
birleştirilmiş) 

Tamamlanmış saat veya ̂ aut 
makinden (birteştlritmemlş 
veya kısmen birleştirilmiş) 
(şablonlar); tamamlanmamış 
saat mukinalan 
{birleştirilmiş); saat 
makinelerinin taslakları 

Sonelerin zarflan ve bunların 
aksam ve parçalan 

Muşu vı duvar saatlerinin 
zarflan ve bu Taşıldaki 
eşyaya atı bcnTen 7rtrflar ve 
bunlumu aksam ve parçalan 

Snııt kayışlını ve hım kırın 
aksam ve parçaları: 

O) «=; 

Kullanılan ttjm girdilerin 
kıymetinin UrtnOjı fabrika çıkı; 
fiyatının % 40'ını geçmeyen 
İmalat 

-Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının % 40'ım geçmeyen, ve 
- kutlanılan menşeli olmayan 
tüm girdilerin kıymetinin 
kutlanılan menşeli tum 
girdilerin kıymetini geçmeyen, 

(4) 

'Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürlUılln fabrika çıkış 
fiyatının Vt 40'ını geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan 
tum girdilerin krymetin in 
kullanılan menseli tüm 
girdilerin kıymetini geçmeyen. 
imalat 

- Kulhunlnn tüm girdilerin 
kıymetinin ûrthıun fabrika çıkış 
fiyatının %Wını geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar İçinde, 
9! 14 pozisyonunda 
sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış 
fiyatının % 10* unu geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

• Urunun yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyondu yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan İtim girdilerin 
kıymetinin ürunttn fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ım geçmeyen, 
imalat 

- Orunun yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

• kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin tir ün (w fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ıtıı geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tum girdilerin 
kıymetinin OrltnUn fabrika çıkı; 
fiyatının %30'umı geçmeyen 
imaldi 

Kullanılan ıflm girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış 
[lyalının %30'untı geçmeyen 
imalat 

Kullanılan lam girdilerin 
kıymetinin OrOnOn fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imalat 

Kullanılan itim girdilerin 
kıymetinin DrOnOn fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
imalat 

Kutlanılan tutn girdilerin 
kıymetinin Uronlln fabrikn çıVış 
fiyatının %30'unu geçmeyen 
itimi al 
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d) 

Pası! 92 

Faul 93 

y Faul 94 

yW01 ve y 9403 

W 
- Adi melalden «tonlar 
(kaplanmış utsun olmasın) 
veya kıynıelli metallerle 
kaplanmış olanlar 

- Diğerleri 

Mit7.il aletleri: bunların 
aksam, parça ve aksesuar) 

Silahlar ve mOlıimmııt; 
bunların aksam, parça ve 
aksesuarı 

Mobilyalar; yatak (akımları 
ve benzeri doldurulmuş eşya; 
tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
alınayan aydınlatma cihazları; 
reklam larnbalun, ışıklı 
tabelalar, ışıklı isim plakaları 
ve benzerleri: prc(ahrik 
yapılar 

aşağıda belirtilenler bnriç: 

Adi metalden mobilya 
(Metrekare ağırlığı 300 gram 
veya daha az elan dolgusun 
pamuklu kumaş kaplanma) 

0 ) veya (4) 

Kullanılan ılım girdilerin 
kıymetinin OrUnfln fabrika f ık ı ; 
lîyalının %40'mı geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tam girdilerin 
kıymetinin QrUnQn fahrika çıkış 
riyalinin % SO'sint geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tDm girdilerin 
kıymelinin UrOnttn fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürOnlln fabrika çıkış 
fiyatının % 50'sini geçmeyen 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
poıisyouda yor alan girdilerden 
imalat 

veya 

9401 veya 9403 
pozisyonlarındaki ginlilcrle 
kullanılmaya lıazır fbnulardaki 
pamuklu mensucattan. 
- Mensucatın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %25'ini 
aşmaması, ve- kullanılan diğer 
girdilerin menşeli olma» ve 
9401 veya 9403 pozisyonları 
dışındaki bir pozisyonda yer 
alması koşullarıyla, 
İmalat 

Kul lan ilan lünı girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı} 
fiyatının %40'ını geçmeyen 
imalat 

Kullanılan (Dtn girdilerin 
kıymetinin ÛrtlnOn fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını geçmeyen 
imalat 
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f i ) 

9406 

y Pası) 1)5 

y950a 

y Fasıl 96 

yMOl vey%02 

(2) 

Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan aydınlatma cihazları 
(projektörler ve sahne 
projektörleri dahil) ve 
bunların aksam ve parçaları; 
tarifenin başka yerimle 
belirtilmeyen veya yer 
almayım sabit bir Kfik 
kaynağına sahip reklam 
lambaları. ışıklı isim 
tabelaları ve benzeri eşya ve 
bu eşyanın aksam ve parçalan 

Prefabrik yapılar 

Oyuncaklar, oyun ve spor 
malzemeleri: bunların aksam. 
parça ve aksesuarı 

algıda belirtilenler hariç; 

Diğer oyuncaklar; eğlence 
amacıyla küçültilünoş 
modeller ve benzeri modeller 
(hareketli olsun olmasın); her 
tOr bilmeceler (puzzJe) 

Golf sopaları ve bunların 
aksamı 

Çeşitli mamul eşya 

aşağıda belin ilenler hariç; 

Yontulmaya elverişli 
hayvansal, biıkisel ve mineral 
maddelerden eşya 

(3) veya (4) 

Kullanılan lüm girdilerin 
kıymetinin OrllnUn fabrika çıkış 
fiyatının %50'sirıi geçmeyen 
imalal 

Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin OrilnOn fabrika çıkış 
fiyatının % 50'sini geçmeyen 
İmalal 

OrOnün yer aklığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer ilan girdilerden 
imalal 

* Urunun yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, 

- kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin Od)nün fabrika çıkış 
fiyatının % 50'sini geçmeyen, 
imalat 

ÜrOnün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat. Bununla birlikle, golf 
sopası başları yapımına mahsus 
kabaca sekil verilmiş bloklar 
kullanılabilir. 

ÜrllnOn yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat 

Ürünle aynı pozisyonda yer 
atan yontulmaya elverişli 
'işlenmiş' girdilerden imalat 
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(D 

yW03 

9605 

9606 

960B 

9612 

yOfilî 

(2) 

Süpürgeler ve fırçalar (çatı 
Süpürgesi ve benzerleri. 
zerdeva ve sincap kılından 
yapılan fırkalar lımiç), cll<i 
kullanılmaya mahsus mekanik 
süpürgeler (motorlular hariç), 
boyu yastık ve ruloları. 
silecekler ve paspaslar 

İnsanların tuvalet malzemesi 
olarak veya dikiş dikmekle 
veya elbise ve ayakkabılarını 
temizlemekle kullandıkları 
s^ahat Inkımlıuı 

Düğmeler, çıtçıtlar, dogtııc 
formları ve bunların diğer 
aksamı: düğme taslakları 

Bilyeli kalender, keçe uçlu 
veya diğer gOzcnck uçlu yazı 
ve işaret kalemi eri, 
mürekkepli kalemler, stilolar 
ve diğer dolma kalemis 
dupükatör; dolma kurşun 
kalemler; dolma kulan ve 
kurşun kalem saplan ve 
bcnıteri saplar: bunların 
aksamı (kapak ve klipsler 
dahil) (%09 pozisyonundaki 
eşya hariç) 

Y B / J makineleri için şeritler 
ve benzen ^eriller 
(mürekkepli veya iz bırakacak 
şekilde başka suretle 
hazırlanmış) (makaralı veyıı 
kartuşlu olsun olmasın); 
ıstampalar (mürekkep 
emdirilmiş olsun ulmıcsın, 
kutulu veya kulusıtz) 

Piezo-aıeşlcyici çakmaklar 

(3) veya 

Kullun Man lUm girdilerin 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 50'sini geçmeyen 
imalat 

Takımı oluşturan eşyalardan her 
biri takım içerisinde olmaması 
halinde kendisine uygulanacak 
kuralı karsılaınalıdır* 
Ancak, menşeli olmayan 
girdiler, toplam kıymetleri 
takımın fabrika çıkış fiyatının 
% I 5 ' ini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

- Orunun yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer atan 
girdilerden, ve 

- kullanılan ıttm girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış 
fiyatının % SCsini geçmeyen, 
imalat 

ÜrunUtt yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat. Bununla birlikte, ürünle 
aynı pozisyonda yer alım 
kalem uçlun ve damakları da 
kullanılabilir. 

-> Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki hcriungi bir 
pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

-kullanılan 1 Um girdilerin 
kıymetinin urUuün fabrika çıkı} 
fiyalının % Sf/sini geçmeyen, 
imalat 

Kullanılana 13 pozisyonunda 
yer alan tliın girdilerin kıyrnelf 
OrLlııUıı fabrika çıkış fiyal ima 
%?0\ınu geçmeyen ininim 

f ) 
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d) 

y W H 

Fısıl 97 

P) 

Pipolar ve pipo Mtclcıi 

Sanat eserleri, koleksiyon 
cjj-ası ve arnikalar 

(3) veya (4) 

Kabaca sekil verilmiş 
bloklardan imalat 

ÜrünlM yer uldıgı pozisyon 
dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yet alan girdilerden 
imalal 

EK III 

EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI VE EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN 
BAŞVURU FORMU ÖRNEKLERİ 

Basım Talimatı 

1. Her bir form 210x297 mm. ebadında olmalıdır; uzunlukta en fazla eksi 5 mm. 
veya artı 8 mnı.lik bir toleransa İzin verilebilir.. Kullanılan kağıt beyaz ve 
yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 
25gr/m2den az olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla 
yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı 
zemine sahip olmalıdır. 

2. Türkiye ve Arnavutluk yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya 
onaylanmış basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler, İkinci durumda 
her bir form, onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form basımcvinin isim ve 
adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Form aynca kendisini 
tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır. 
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POLAŞ1M SERTİKİKASI 
T IfcMcatp (Atb, AV* n&ai. ÜHc) 

T Malın (;««dtHHİ(>l t ı k u (Adı. Apk Afet i . Û * ı ) ( T « « * e Hatlı) 

EUK.1 No A 
İki fnuuı deMumudjn flnc* trttdılH Htl ın cftuyurma 

traımdalü CtctlME lictmtft kullanılan scrtiflluulu. 

(rfçili DlVder. Glk« •nıplan wy» dulartnı ymıntf») 

7—B: 
Urubu mcjı, «tanl«r 

5. V»n» İ U m l , ULfcefe r 
grubu v*r* « l u ı 

4. Tj.ftMJ.yi. İMı in UJfiler (Tcrcilır bnjl»> T. <;*ılc«lcr 

S. S n N « jVoliterîa m u t a vt l?ırelterİ,«*r>Ytiilrfrrî l'; Eşyanın tamı ». ItriluCu-IA 
1fcg)vrya 

(Liîffh 
mciı 

JÛ. F ı tun l ı r 
(îercilıe 

I I * OfJMPfİK VlfcESİ 

CHlnırpk Jtlanpd... 

VHkrjtrAcycfi Olt* v*y* Atun... 

Y t ı «Tar ih 

(İOIZM) 

J3. İHRACATÇI »KVANI 
Aşafcıd» maMm X»ftwm. bm» yakandı 
belirtik* tayasın 1» bctgenn dtUculenuHÎ 
ipa &R&U olan töşJUrt vyptn olduğunu 

Ver vı laf ih.. 

(fatnt) 

Jişyı, jrnıbBİirjti dcjilsc, ycrfite j-nrc tajyolaım ay ış ım vcyaM<tokıiıc'' olduğunu belirtini/. 

,Yulmg ilırncnlçı U lkc^ı i fa l Imt t j r r^rck l İ^n l iJ tüycık ı i Juiduranu/. 
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13. lMAJkl!i.l^tlN'KONTS01.[llSTKMÎ: 

fcısmilikt™ ıbtmluk w kaullın uzunluğunun lumutto Lılcp 
edftir. 

(Yervclııih) 

MtHr 

(Ira») 

14. KOMUöLÜNSONUnı 

Ynpıta kontrol tu KıCHik*ım ( ) 

1 Bcülilaı (Ouu* ubntiiKC dianfenlijuıî vt 
* ' içerdiği bilcikrin dojm abtugunn göstermektedir. 

\ | wnütdictw ttfetcnnriftcdir. (Ekıeki ı^diintntm 
bıkan.) 

( K I K tsüı) 

MolıOr 

(Ua) 

( ) uygun onk ktttuyı (X)tortfi kovunda. 

NOTLAR 

i. Sertifikalar, silinmeler veya birbiri Üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru 
olmayan kayıtların Özerinin çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yanılır. Böyle bîr 
değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği Ülke gümrük idaresi 
tarafından onaylanmalıdır. 

2. Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde enline bir sıra 
numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan 
yerler, Sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir, 

3. Eşya, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmesini sağlayacak yeterli ayrıntılarla 
tanımlanmalıdır. 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI tÇİN BAŞVURU FORMU 

Ihr ı r ıK ı (A* , A f * *dr«i. IMe* 

. M d » ClmltrlIıHtl ŞıMı (Adı, Afıt A i c i , UllK>(lOTİbo R>t>>) 

EUR.l No A 
Qıt femm^JdMfjnıdM Ortcc *lmd4ii nutfcın nkımmıu: 

« 

(kfSDlkthr.dlu frVBn*(7>ıİtpthıwjrıaıı&^ 

4/ ÜrlnlHİH mntst\ u y ta 3- V I J I J (Hktıi vty« 
JKkt, ptfcrttrınfa *ıyt ülkeler grubu 

k Tı?*n*y* iliffctn bUıiUîr (Tmnl* &s(Jı> 7. bitkinler 

L Sır« hfy; K V İ Ü H İ İ rttifb* vr Ipınttcri, Siy* *t lörkri ^ fenanı* ö 9. İ rdi ı|ıririt [lifi 
vtvı dlferr Rcdltf 
(LUre, iKtrffcllı*» 

İ t yalımlar 

1 Bg,yjı Binhabjh dcgıta:, yuinır Bttro ̂ yaların seyisim veya *\tokmc" olduğunu belirtini JL 
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İHRACATÇI BEYANI 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyanın ihracatçısı; 

Eşyanın, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu 
BEYAN; 

Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi 
geliştiğini tZAH; 

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ1" 

Yetkili mercilerin İsteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri 
her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından 
hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyan m imalat işlemlerinin denetlenmesini 
kabul ettiğimi TAAHHÜT; 

Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 

Ederim. 

(Yer ve tatili) 

(İmza) 

W Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya »ynen reeksport eJİlen ışjr.a]arn ilişkin ilhnl evrakı, dotaşnn 
sertifikaları, faturalar, imal atfı beyanları, vs. 
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£&JY 

Fatura Beyanı Metni 
Aşağıda nıctni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bîr şekilde yapılmalıdır. 
Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir. 

Türkçe Uyarlama 
İşbu belge (Gümrük Onay No:..(') kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça 
belirtilmedikçe, bu maddelerin <2)tercihlj menşeli maddeler olduğunu beyan eder, 

Arnavutça Uyarlama 

Eksportuesi i pmdukteve te perfshira ne" kete dokument (autorizim doganorNr, . . . ( l >) 
deklaron qc, perveç rasteve kur tregohet qart£sİsht ndryshe, keto produkte jane me 
origjine prefercrtcialc . . . ' *, 

İngilizce Uyarlama 

The exporter of the produets covered by this document (customs authorization No 
... 0 declares that, except whcre othenvisc clearly indîeated, these produets arc of...' ' 
preferential origin. 

13) 
(Yer ve Tarih) 

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde 
yazılmalıdır) 

(1) "Fatura Beyanı", onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının izin 
numarası, bu boşluğu yazılacaktır. Fatura Beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı 
takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm bre* bırakılmalıdır. 

(2) Ürünlerin menşei belirtilmelidir. 

(3) Belge fecrinde bilgi mevcutsa bu bilgiler i [imal edilebilir. 

(4) İhracatçının imzalamasının İstenmediği lıallcrde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminde» de 
muafiyet anlamına gelir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 71) 




