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A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 658:666 
1.- Çankırı Milletvekili Nurettin Akman'ın, Kore Savaşı'nın başlama

sının 48'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 658:659 
2.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, ülkemizde tarımsal üretimde ve 

tarımsal ürün pazarlamasında yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuş
ması ye Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı 660:664 

3.- Konya Milletvekili Faruk Bal'ın, Akşehir Gölü'nün kıyı kenar çiz
gisi nedeniyle göl çevresindeki vatandaşların yaşadığı sorunlara ilişkin gün
dem dışı konuşması 664:666 

IV.-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 6 6 6 

A ) ÖNERGELER 666 
1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın (6/736) esas numaralı sözlü soru

sunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/65) 666 
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2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın (6/738) esas numaralı sözlü soru

sunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/66) 666 
B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 666:672 
1.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 milletvekilinin, Adana ili

nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 666:668 

2.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 milletvekilinin, Saros 
Körfezi'nin doğal yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak korunması ve 
değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 668:670 

3.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 20 milletvekilinin, mer
mercilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) 670:672 

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 672 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 672:733 
1.- Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı: 223) 672 
2.- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzen

leme Komitesi Arasında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve 
Bilgi Değişimi Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/356) (S. Sayısı: 233) 672 

3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili 
Nihat Ergün ve 16 Milletvekilinin, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/241) (S.Sayısı: 248) 672:733 

4.- Avrupa Yatırım Bankasının Türkiyede Temsilcilikler Açmasına Dair 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu Raporu (1/592) (S.Sayısı: 247) 733 

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hayvan Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/366) (S. Sa
yısı: 241) 733 
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VI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 734 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Danıştay'ın görüşü alınan kanun 

taşanlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/3393) 734-738 

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, özelleştirmeye bağlı iş kaybı 
tazminatına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çe-
lik'in cevabı (7/3420) 739:740 

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Seydişehir Eti Alüminyum'un 
özelleştirilmesi sürecindeki bazı işlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay'ın cevabı (7/3433) 741:743 

4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir köyde işletme ruhsatı verilen 
tesislere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
Güler'in cevabı (7/3465) 744-746 

5.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'deki 
çocuk işçiliğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik'in cevabı (7/3481) 747:749 

6.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, bir sigortalılık bil
dirimine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çe
lik'in cevabı (7/3482) 750:751 

7.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının bir yönetmelik düzenlemesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/3540) 752:754 

8.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Hatay'daki bazı yatı
rım projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi Güler'in cevabı (7/3725) 754:757 

9.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız' ın, bağış ve promosyon kabu
lüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı (7/3819) 758:762 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.04'te açılarak dört oturum yaptı. 

Oturum Başkanı ve TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil, A Millî Futbol Takımı'mızın 2008 Av
rupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği başarının devamını dileyen bir konuşma yaptı. 

Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı'nın, A Millî Futbol Takımı'mızın 2008 Avrupa Futbol 
Şampiyonası'nda gösterdiği başarıya, 

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, A Millî Futbol Takımı'mızın 2008 Avrupa Futbol Şam
piyonası'nda gösterdiği başarıya ve maç sonrası meydana gelen üzücü olaylara, 

İlişkin gündem dışı konuşmalarına Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, 

Çorum Milletvekili Cahit Bağcı'nm, organize sanayi bölgelerindeki doğal gaz iskontosunun iptal 
edilmesine ilişkin gündem dışı konuşmasına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler, 

Cevap verdi. 

Adana Milletvekili Mustafa Vural, A Millî Futbol Takımı'mızın 2008 Avrupa Futbol Şampiyo
nası'nda gösterdiği başarıya ilişkin bir konuşma yaptı. 

Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 19 milletvekilinin, ATAK Helikopter Tedarik İhalesi ile 
ilgili iddiaların araştırılarak sürdürülebilir koruma için (10/224), 

Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun ve 23 milletvekilinin, yaş sebze ve meyve başta olmak 
üzere tarım ürünlerindeki gıda güvenliği konusunun araştırılarak (10/225), 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 34 milletvekilinin, Kahramanmaraş ilinin 
sorunlarının araştırılarak (10/226), 

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

Genel Kurulun 24/6/2008 Salı günkü birleşiminde bir saat sözlü sorulardan sonra diğer denetim 
konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 25/6/2008 ve 2/7/2008 Çarşamba günlerindeki birle
şimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyon
lardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan 254,27, 81, 85,113,233,256 ve 232 sıra sayılı Kanun 
Teklifi ve Tasarılannın bu kısmın 2,3,4, 5, 6, 7,12 ve 14'üncü sıralanna alınmasına; gelen kâğıtlar 
listesinde yayımlanan ve bastınlarak dağıtılan 255 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın kırk sekiz saat geç
meden bu kısmın 15'inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 
9/2 esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" 
kısmına alınarak görüşmelerinin 1/7/2008 Salı günkü birleşiminde yapılmasına; bu birleşimde sözlü 
sorular ve diğer denetim konulannın görüşülmemesine; Meclis soruşturması önergesinin görüşme
lerinin bitiminden sonra gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 255 sıra sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Tasa-
nsı'nın, İç Tüzük'ün 91 'inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesine ve bölümlerinin ekte 
yer alan cetveldeki şekliyle olmasına; TBMM'nin 1 Temmuz 2008 tarihinde tatile girmeyerek yeni 
bir karar alınıncaya kadar çalışmalara devam etmesine; TBMM'nin 24/6/2008 Salı günü 233 sıra sa-
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yılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinin bitimine kadar, 25/6/2008 Çarşamba günü 13.00-20.00, 
26/6/2008 Perşembe günü 13.00-20.00, 1/7/2008 Salı günü 15.00-21.00, 2/7/2008 Çarşamba günü 
13.00-20.00, 3/7/2008 Perşembe günü 15.00-20.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine iliş
kin AK Parti Grubu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 

İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 103. Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/1) İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesini geri çektiği açıklandı. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 
1, 12 ve 28'inci sıralarında bulunan Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in (6/239), (6/295), 

(6/339), 
2 ve 3'üncü sıralarında bulunan Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün (6/246), (6/247), 
6'ncı sırasında bulunan İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in (6/271), 
9, 10, 30, 32, 39 ve 40'ıncı sıralarında bulunan Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın (6/277), 

(6/279), (6/347), (6/352), (6/377), (6/378), 
34 ve 45'inci sıralarında bulunan Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun (6/364), 

(6/384), 

46'ncı sırasında bulunan Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün (6/385), 
51 ve 52'nci sıralarında bulunan Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun (6/392), 

(6/393), 
Esas numaralı sorularına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren cevap verdi; 

Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Tunceli Milletve
kili Kamer Genç, Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 
da cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 

(1/568) (S. Sayısı: 223) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddeye ilişkin komisyon raporu henüz 
gelmediğinden; 

7'nci sırasına alınan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme 
Komitesi Arasında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/356) (S. Sayısı: 233) komis
yon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 

Ertelendi. 
2'nci sırasına alınan Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya'nın, Başarılı Sporculara Aylık Bağ

lanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/68) (S. Sayısı: 254) gö
rüşmelerini müteakiben; 

3'üncü sırasına alınan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında 
Demiryolu Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının (1/312) (S. Sayısı: 27), 

4'üncü sırasına alınan Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri 
Bakanlığı İç Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İş
birliği Protokolünün (1/306) (S. Sayısı: 81), 
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5'inci sırasına alman Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında 
Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının (1/447) (S. Sayısı: 85), 

6'ncı sırasına alman Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ki
şilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın (1/321) (S. Sayısı: 113), 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının; 

Yapılan açık oylamalardan sonra kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 
Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, konuşmasında parti

sine sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 
25 Haziran 2008 Çarşamba günü, alman karar gereğince saat 13.00'te toplanmak üzere birleşime 

21.35'te son verildi. 

Nevzat PAKDİL 
Başkan Vekili 

Yaşar TÜZÜN 
Bilecik 

Kâtip Üye 

Fatma SALMAN KOTAN 
Ağrı 

Kâtip Üye 
Canan CANDEMİR ÇELİK 

Bursa 
Kâtip Üye 
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No.: 175 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

25 Haziran 2008 Çarşamba 
Raporlar 

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 259) 
(Dağıtma tarihi: 25.6.2008) (GÜNDEME) 

2.- İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/477) (S. Sayısı: 260) 
(Dağıtma tarihi: 25.6.2008) (GÜNDEME) 

3.- İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 4 Milletvekili ile Antalya Milletvekili 
Hüsnü Çöllü ve 24 Milletvekilinin; Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/275,2/264) (S. Sayısı: 261) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) (GÜNDEME) 

4.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Kars 
Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/274, 2/272) (S. Sayısı: 262) 
(Dağıtma tarihi: 25.6.2008) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının araştırıla
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.06.2008) 

2.- Edime Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Saros Körfezi'nin doğal yapısını 
tehdit eden sorunların araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2008) 

3.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 19 Milletvekilinin, mermercilik sektöründeki so
runların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2008) 
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BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122'nci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri beşer dakikadır. Hükümet konuşmalara cevap verebilir, süresi yirmi dakikadır. 
Gündem dışı ilk söz, 25 Haziran Kore Savaşı'nın başlamasının yıldönümü münasebetiyle söz is

teyen Çankırı Milletvekili Nurettin Akman'a aittir. 
Sayın Akman, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
/.- Çankırı Milletvekili Nurettin Akman 'ın, Kore Savaşı 'nın başlamasının 48 'inciyıl dönümüne 

ilişkin gündem dışı konuşması 
NURETTİN AKMAN (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; askerî ve siyasi tarihi

mizde önemli bir yeri olan Kore Savaşı'nın başlamasının 48'inci yıl dönümü münasebetiyle şahsım 
adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kore "sabah ülkesi" anlamına gelmektedir. Kore Yarımadası, jeopolitik durumu nedeniyle asır
lardan beri çatışma ve savaş alanı olmaktan kurtulamamış, bu savaşlann her birinde yabancı kuvvetler 
çarpışmış, her defasında yenilen, ezilen Kore halkı olmuştur. Kore topraklan Çin'in, Japonya'nın ve 
Rusya'nın tarih boyunca ilgi alanı olmaktan kurtulamamıştır. 

Kore Harbi, istilaya uğramış bir ülkenin özgürlüğü uğrunda Birleşmiş Milletlerin ilk müşterek 
silahlı karşı koymasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; savaş öncesi Kore'deki durumu şöyle özetleyebilirim: 
1945 yılında, Amerika ile Sovyetler Birliği arasında yapılan bir anlaşmaya göre İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Çin'in ortak vesayeti al
tına girecekti. Potsdam Konferansı'nda Sovyetler Birliği, Uzak Doğu'daki savaşa katılmaya karar ve
rince askerî harekât bakımından Kore topraklan 38'inci enlem çizgisi ile ikiye ayrıldı. Bu çizginin 
kuzeyi Sovyetler Birliği'nin, güneyi de Amerikan askerî harekât sahası olarak kabul edildi. Savaş son
rası Kore, kuzeyi Sovyetler Birliği, güneyi de Amerika'nın işgali altında olmak üzere fiilen ikiye bö
lünmüş oldu. 

Birleşmiş Milletlerin çabaları bu iki Kore'nin birleşmesine imkân sağlamadı. 48 yılında her iki 
Kore'de yapılan seçimler sonucu, kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölündü. 
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25 Haziran 2008 Çarşamba 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 
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Güney Kore'deki ve Japonya'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı, Sovyetler Birliği ve 
komünist Çin'i rahatsız ediyordu. Bu iki devletten destek alan Kuzey Kore 25 Haziran 1950 tari
hinde aniden saldırıya geçerek Güney Kore'yi işgale başladı. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyi Kuzey Kore'ye karşı askerî müdahalelerde bulunma kararı aldı. 

Savaş çağrısına olumlu cevap veren Türkiye, içinde bulunulan durumu da dikkate alarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin 30 Haziran 1950 tarihli oturumunda Güney Kore'ye asker gönderme 
karan aldı ve 1950 25 Temmuzunda Genelkurmay Başkanlığımız bir tugay ve 241 'inci Alayı Kore'ye 
gönderdi. İskenderun'da toplanan askerî birliklerimiz Kore'ye ulaştılar ve burada, Kore Savaşı'nda 
destan denilebilecek kahramanlık örneği verdi. Bu savaş Türkiye'nin 1952 yılında NATO'ya alın
masında da çok önemli bir rol oynamıştır. On altı ülke askerî birlik, altı ülke ise tıbbi yardım gön
dermiştir. 

Tuğgeneral Tahsin Yazıcı'nın emir komuta ettiği, 5.083 kişiden oluşan Türk Tugayı Pusan Li
manı'na ulaşmış ve Taegu şehrine intikal etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 38'inci paraleli aşarak Güney Kore'ye saldıran Kuzey Kore kuvvetleri 
Güney Kore'nin büyük bir kısmını ele geçirmiş, Güney Kore'nin elinde sadece Pusan Köprübaşı 
kalmıştı. Bu saldırı karşısında Amerika birlikleri ve diğer Birleşmiş Milletler kuvvetleri savaşa mü
dahale etmişler, durumu tersine çevirmişler. Kuzey Kore ordusu bozguna uğrayarak geri çekilmiştir. 

27 Kasım 1950 tarihinde düşmanla ilk teması sağlayan Türk tugayı, savaşın sona erdiği 27 Tem
muz tarihine kadar savaş azim ve iradesini koruyarak, Kore Savaşı'nın her safhasında her türlü mu
harebe harekâtına katılmış, üzerine düşen görevi en güzel şekilde yerine getirmiştir ve bu savaşta 
dört kez savaşın kaderini değiştirmiştir. Kunuri ve Kumyangjang muhabereleri ile yenilmez denilen 
Kuzey Çin ordularını yenerek Birleşmiş Milletler kuvvetlerine büyük destek sağlamış, Kore'yi terk 
etme düşüncesinden vazgeçilmiştir. 

Bunun sonucu olarak "Kore Cumhurbaşkanlığı Birlik Nişanı", Amerika Birleşik Devletleri Kon
gresinde "Mümtaz Birlik Madalyası ve Beratı" yine Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanlı
ğınca da "Legien of Merit" nişanı verilmiştir. 

741 askerimiz şehit olmuş, 2.147'si yaralanmış, 234 askerimiz esir düşmüş, 175'i de kaybol
muştur. Gazi olan askerlerimize, ülkeye dönen askerlerimize Meclisimiz 25 Eylül 1950-53 tarihleri 
arasında hizmet edenlere "gazi" unvanını vermiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akman, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
NURETTİN AKMAN (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, Türk askeri Çanakkale'de, Sakar

ya'da, Dumlupınar'da yaşattığı destanı Kore'de de göstermiş, emir-komuta gereğini uygulayarak en 
zorlu dönemlerde başanyı sağlamıştır. 

Bugünün vesilesiyle Kore'de şehit olan askerlerimizi minnetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyo
rum. Yaşayan gazilerimize şükran duygulanmızı belirtiyor, sağlık ve mutluluk dileklerimizi iletiyoruz. 

Kore Savaşı, Türk ve Güney Kore halkları arasında sarsılmaz bir kardeşlik bağı oluşturmuştur. 
Bugün Güney Kore'nin önde gelen şirketleri ülkemizde yatırım yapmaktadır. Bu vesileyle, Kore Sa-
vaşı'yla birlikte temelleri atılan ülkemizle Güney Kore arasındaki bu dostluğun daha da yücelmesini 
diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akman. 
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Gündem dışı ikinci söz, ülkemizde tarımsal üretim ve tarımsal ürün pazarlamasında yaşanan so
runlar hakkında söz isteyen Mersin Milletvekili Vahap Seçer'e aittir. 

Sayın Seçer, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

2.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, ülkemizde tarımsal üretimde ve tarımsal ürün pazarla
masında yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker 'in cevabı 

VAHAP SEÇER (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde tarımsal üretimde 
ve tarımsal ürün pazarlamasında yaşanan sorunlar hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tarımda özellikle 2007 yılında başlayan olumsuzluklar 2008 yılında da 
devam etmekte. O günden bugüne özellikle kuraklığın yarattığı olumsuzluklar, bunun yanında uy
gulanan politikalar, tarım politikaları, yetersiz desteklemeler, girdi fiyatlarındaki akıl almaz artışlar 
bugün 2008'de yine tarımı Türkiye'de ve dünyada gündemin baş sırasına oturtuyor. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu olumsuzluklar yaşanırken bundan birkaç gün önce Rusya Fede
rasyonu ile bir sorun yaşandı biliyorsunuz. Rusya Federasyonu ihracatımızı durdurdu. Bunun ge
rekçesi, ihraç ettiğimiz yaş sebze meyvede pestisit kalıntı limit oranının yüksek olmasıydı. Bu sorun 
daha önce de yaşandı Rusya Federasyonu'yla. Bugün, yine aynı sorunla karşı karşıyayız. 

Rusya, bizim için önemli bir pazar, 152 milyon nüfusuyla önemli bir ülke, komşu ülkemiz, refah 
düzeyi yükselen bir ülke. Buradan da, tabii ki ileriki günlerde hem kalite açısından hem kantite açı
sından yaş sebze ve meyvede talebin bu ülkeden artacağı gözlemini yapıyorum ben. Bu sebeple, bu 
ülkeyle ilişkilerimizin önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar Hükümet yetkililerinin 
yaptığı açıklamada Rusya'nın ithalatını durdurmasının Türkiye'deki yaş sebze ve meyve ihracatını 
veya piyasalarını olumsuz etkilemeyeceği söylense de ben buna katılamıyorum. Nihayetinde bizim 
1,5 milyar dolar yaş sebze meyve ihracatımız var ve bunun üçte 1 'ini, yaklaşık 500 milyon dolarlık 
kısmını biz bu ülkeye ihraç etmek durumundayız. 

Tabii ki ihracatımızın sadece Rusya ile değil, diğer ülkeler ile de artması için mutlaka ikili ilişki
lerimizi iyi sürdürmemiz gerekiyor. Bu konuda Hükümet yetersiz kaldı. Bu konu iç piyasaları da etki
ledi, en azından psikolojik olarak etkiledi. Kimyasal kalıntı meseleleri basında yer aldıktan sonra, iç 
piyasada tüketiciler maalesef tüketimlerini kısmak zorunda kaldı. Bu da tabii ki üreticileri perişan etti. 
Gerçekten üreticiler çok perişan durumda. Telefonlar alıyoruz, özellikle seçim bölgem olan Mersin'den, 
Antalya'dan. Üreticiler, piyasaların bu gelişmelerden etkilenmesinden dolayı gerçekten çok büyük mağ
duriyetler yaşıyorlar. Diliyorum kısa sürede bu sorunları çözmemiz konusunda adımlar atılır. 

Değerli arkadaşlanm, Türkiye'de hububat hasadı yaklaşık olarak yirmi gün önce, haziran ayı ba
şında başladı. Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi hasadı tamamladı. Şu anda Trakya 
yoğun şekilde hasada devam ediyor. Önümüzdeki hafta da Orta Anadolu ve daha sonra da Doğu 
Anadolu bölgelerinde hasat devam edecek ve şu ana kadar Hükümet müdahale fiyatlarını açıkla
madı. Tabii, Sayın Bakanın gerekçesi "Şu anda piyasalar gayet iyi seviyelerde, yüksek fiyatlarda hu
bubat alınıp satılıyor. Dolayısıyla bizim müdahale fiyatını açıklamamız doğru değil." yaklaşımı 
içerisindeydi. Ben buna kişisel olarak katılıyorum ama bugün gelinen noktada şu anda 550-600 bin 
lira seviyelerinde, yani 55-60 yeni kuruş seviyelerinde başlayan hasat, Akdeniz'de başlayan hasat 
bugün 45 yeni kuruş seviyelerinde Trakya'da hızla gerilemiş durumda. Şimdi, müdahale fiyatını 
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açıklama gerekçesi, esprisi, fiyatların düştüğü noktada devletin buna müdahale etmesi. Şimdi yu
murta kapıya gelmeyi beklemeden Hükümetin müdahale fiyatını açıklaması gerekiyor. Bu konuda geç 
kalınırsa yarın Toprak Mahsulleri Ofisi önünde kuyruklar oluşuyor ve üretici tabii ki lojistik olarak 
da hasat ettiği ürünü depolama şartlarına sahip değil. Üretici o malı o anda satmak durumunda ve pi
yasalar al aşağı olur, yine bir sezonu kaçırırız, üretici mağdur olur. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, tahıl alım politikalarında bir karar vermek zorunda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Seçer, konuşmanızı tamamlayınız. 
VAHAP SEÇER (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Eğer "Ben piyasalara müdahale etmem. Üretim, arz, talep, dünya piyasaları... Bu koşullar iç pi

yasayı belirlesin, ben bu konuya müdahale etmeyeyim." diyorsa o zaman üreticinin maliyetini hesap 
edecek, üreticinin sattığı ürünün bedelini hesap edecek, aradaki farkı üreticiye verme durumunda ol
malıdır. Bu zorunludur. Eğer piyasaları kendi hâline bırakırsak bunda üretici kesinlikle mağdur ola
caktır. İşte, görüyoruz, son aylarda hatta son bir yıl içerisinde inanılmaz, akıl almaz seviyelerinde artan 
girdi fiyatları üretimi yapılamaz hâle, rantabl, rasyonel yapılamaz hâle getirdi. Eğer burada devlet ye
tersiz kalırsa, desteklemeler konusunda cimri kalırsa üreticinin yaptığı iş hiçbir işe yaramaz, bu işten 
de para kazanamaz, bu işten çoluğunu çocuğunu okutamaz, evine ekmek götüremez. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
VAHAP SEÇER (Devamla) - Teşekkür edeyim Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarıma. 
Değerli arkadaşlarım, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Seçer. 
Gündem dışı konuşmaya Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker cevap vere

ceklerdir. 
Sayın Bakan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Seçer'in yaptığı gündem dışı 
konuşmaya cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz döneminde yaş sebze meyve üretimi Türkiye'de önemli artış 
göstermiştir. Örneğin 2002 yılında 12 milyon ton olan meyve üretimi 2007 yılında 15 milyon tona çık
mıştır. Yine, 2002'de 20 milyon ton olan sebze üretimi 2007 yılında 26 milyon tona çıkmıştır. Top
lamda sebze meyve üretiminde bugün 2007 yılında bizim üretimimiz 41 milyon tona baliğ olmuştur. 

Tabiatıyla bu sebze meyvenin bir kısmı Türkiye'de tüketiliyor, bir kısmı ise ihraç ediliyor. İh
racata baktığımız zaman geçen zaman içerisinde Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı 1,5 milyon ton
dan 2,2 milyon tona çıkmış, değer olarak da 620 milyon dolardan 1,5 milyar dolara çıkmıştır 
Hükümetimiz döneminde. Bu tabii önemli bir gelişme. 

2002-2007 döneminde yaş meyve sebze miktar itibarıyla yüzde 45, değer itibarıyla da yüzde 350 
oranında artmıştır, son iki yıl içerisinde de yine bu artış devam etmiştir. Örneğin taze sebze ihracatımız 
2006'da 694 bin ton, 2007 yılında 1 milyon tona çıkmıştır. Taze meyve ihracatımız da 2006 yılında 
359 bin ton ve değer itibarıyla 356 milyon dolar iken, 2007 yılında bu 403 milyon dolara çıkmıştır. 
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Tabii, ürünler ve gruplar itibarıyla, örneğin domates, mandalina, kiraz, vişne, üzüm, greyfurt, pa
tates, soğan, çilek, nar, daha birçok meyve sebzede, başlıca, ihraç ettiğimiz ilk 15 ürünün tamamında 
ciddi artışlar meydana gelmiş, hem üretimde hem ihracatta. 

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatını, hem miktar hem kalite itibarıyla artırmak hem pazarla
masının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla da Hükümetimiz, iddiaların aksine hem destekleri 
önemli miktarda artırmıştır hem de bu konudaki gelişmeler aslında çok ama çok olumludur, geliş
melerin sonuçlarını da biraz önce arz ettiğim rakamlarda zaten okumak, görmek mümkündür. 

Bakın, Türkiye'de ilk defa bizim Hükümetimiz döneminde sertifikalı fidan desteği yoluyla 
Meyve Bahçelerinin Yenilenmesi Projesi başladı 2006 yılında ve iki yıl içerisinde, sadece 2006,2007 
yıllarında 654 bin dekar alanda yeni meyve bahçesi yapıldı ve bunlarda, biz, meyve türlerine göre de
ğişmekle birlikte, kullanılan sertifikalı fidanlara, biz, dekar başına 200 YTL civarında hibe destek sağ
ladık. Yetmiyor. Biz, meyvesinin fidanına, bahçenin tesisine bu şekilde verdiğimiz yüksek destek 
yanında, bu sene yeni bir uygulama başlattık, bu meyve bahçelerinin üzerine ağ gerdiğiniz zaman -
ki, bu dolu ve diğer afetlere karşı, kuş hasarına karşı, vesaireye karşı alınan bir tedbirdir- aldığımız 
tedbirlerle, ağ gerenlere yüzde 50 hibe destek veriyoruz. Dona karşı elektrikli rüzgâr pervanesi tesis 
edene, yine yüzde 50 hibe destek veriyoruz. Sigorta yaptınyorsa -don, dolu, vesaire, bu tür hasarlara 
karşı- sigorta prim bedelinin yüzde 50'sini veriyoruz. Meyvelerini, sebzelerini muhafaza edecekleri 
soğuk hava deposunu inşa ediyorlarsa, burada da yine belirli bir limite kadar olmak şartıyla, yüzde 
50 hibe destek veriyoruz. Eğer meyve bahçesinin sahibi veya üreticisi, ambalajlama, paketleme te
sisi kuruyorsa, işleme tesisi kuruyorsa, bir üretim tesisi kuruyorsa, ona da yine belirli bir limite kadar, 
kırsal kalkınma destekleri kapsamında yüzde 50 hibe destek veriyoruz. Yani, meyvecilikte, biraz 
önce söylediğim, sadece iki yılda bu desteklerden istifade etmek suretiyle tesis edilen meyve bahçesi 
alanı 654 bin dekar alan. 

Türkiye'de, aynı şekilde, biz, zeytinde de zeytine verdiğimiz desteklerle bu şekilde zeytin diki
mini de çok önemli bir noktaya getirdik. Türkiye'de yaklaşık 100 milyon civarında olan zeytin fidanı, 
bugün 140 milyona çıkmıştır. Yani, biz, sadece Hükümetimiz döneminde üç dört yıllık süre içerisinde 
zeytin fidanı sayısında, zeytin ağacı sayısında yüzde 40'lık bir artış sağladık ki bu, dünyada bu kadar 
kısa süre içerisinde bu kadar çok plantasyon yapan başka bir ülke yok. Tabii ki bunların hem üreti
minde, karantina etmenleriyle mücadelede, ilaç kullanımında, pazarlanmasında, sevkiyatında elbette 
ki şartlar gereği bütün dünyada olduğu gibi bizde de zaman zaman bazı sorunlar oluyor, olacak. 

Rusya Federasyonu ile bu ayın 7'sinde başlayan sorun, çok şükür, giderildi. Dün itibarıyla Rusya 
Federasyonu Tarım Bakanlığı ile bizim, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına müsteşarımız arasında 
bir anlaşma, mutabakat zaptı parafe edildi ve Rusya'ya dönük ihracatla ilgili bu sıkıntılar inşallah or
tadan kalkmış olacak 1 Temmuz tarihi itibarıyla. 

Şimdi, burada tabii biz... Daha önce de yine değişik vesilelerle yüce Meclisi ben bilgilendir
miştim, bu konuda Türkiye'nin aldığı tedbirler, aslında geçen zaman içerisinde yaptığımız uygula
malarla ilgili bilgi sunmuştum. Bunların tabii, bir boyutu ticaridir. Ülkeler bazen ticaret politikalarında 
bu tür tedbirler alabiliyorlar. Bizim şunu kabul etmemiz mümkün değil: Bir, Türkiye'den gidip de 
Rusya Federasyonu'ndan geri gelen bir sebze meyve söz konusu değil, asla böyle bir şey olmadı. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Almıyorlar ki! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sadece bildirimde 

bulunuldu beş ürünle ilgili. O beş üründe haziran ayındaki bu süre içerisinde zaten ihracatımız 
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minimum düzeydeydi. Örneğin limon, limonun sezonu bitti, bunu en iyi Akdeniz'deki değerli mil-
letvekillerimiz bilirler. Örneğin üzüm, sezonu açılmadı. Yani, bu ikisiydi. Patates ve domates, bun
larda da... Zaten domatesin sezonu bitmesi hasebiyle... Örneğin geçen yıl bütün haziran ayında 
Rusya Federasyonu'na ihraç edilen domatesin bütün miktarı 34 bin ton. Dolayısıyla, bu önemli bir 
şey değildi. Zaten 7 Hazirana kadar gönderdik ve 1 Temmuzda da bu kalkıyor; biz bu tedbirleri aldık. 
Hükümet de burada üzerine düşen bütün çabayı gösterdi, bütün gayreti gösterdi ve Avrupa Birliğiyle 
de Rusya Federasyonu sorun yaşıyor, bizimle değil sadece. Onun için, tabii, bizim görevimiz de so
runları çözmektir, biz de sorunu çözdük ve çok şükür bu noktaya Türkiye geldi. 1 Temmuz tarihi iti
barıyla da inşallah bu yasak ortadan kalkacak. 

Tabii, almamız gereken tedbirler var. Niye? Şunun için: Biz Avrupa Birliğine sorunsuz olarak 
mal gönderiyoruz. Hatta, Avrupa Birliğine gönderdiğimiz malın miktarı, değer olarak da miktar ola
rak da Avrupa Birliğine sattıklarımız Rusya'ya sattığımızın 2 katı yani oradan bir sorun gelmiyor. Yurt 
içindeki tüketiciler, ki bizim kendi vatandaşlarımızın sağlığına dönük olarak aldığımız tedbirler var. 
Avrupa Birliği Komisyonunun tavsiye kararı, 100 bin nüfus başına yılda 12 bin denetim yapmaktır. 
Türkiye'nin nüfusu dikkate alındığında 9 bin denetim yeterliyken Türkiye, Tarım Bakanlığı vasıta
sıyla geçen yıl tam 16 bin denetim yaptı yurt içinde yani Türk tüketicisinin sağlığını korumaya dönük 
olarak. Tabii, bundan sonraki süreçte de yine, hem üretim aşamasında hem pazarlama aşamasında 
hem ihracat aşamasında bizim yine alacağımız ilave tedbirler var çünkü bizim amacımız, dışarıya, 
müşterinin arzu ettiği standartlarda, arzu ettiği kalitede, arzu ettiği ölçüde ona mal satmaktır; biz 
buna gayret ediyoruz. Yoksa, Rusya Federasyonu'nun değerleri Avrupa Birliğinin kabul ettiği de
ğerlerin 20 kat, 40 kat, 100 kat daha altında, bazı ilaçlarla ilgili olarak kabul ettiği değerler. 

Şimdi, onun için, Rusya Federasyonuyla ilgili dün paraf edilen mutabakat zaptıyla birlikte bu 
sorun çözüldü, onun için biz buna, bundan sonra uygulamalarımızda bunu sürdüreceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımda, tabii, bugünlerde hububat üretimi yapılıyor. 
Çünkü artık hasat zamanı. Çukurova, Hatay bölgesinde, Güneydoğu'da bitti, genel olarak Akde
niz'de de "bitti" denilebilir. İşte, İç Anadolu yeni başlayacak, Trakya'da şu anda yapılıyor. Şu ana 
kadar, tabii, bizim bir fiyat açıklamamamızın sebebi üreticiyi korumaya dönüktür. Çünkü şu anda 
üretici açısından fiyatlar tatminkâr düzeydedir, onu o şekilde söyleyebilirim, bölgeler itibarıyla. Biz 
sürekli fiyatları çiftçi adına, çiftçi lehine takip ediyoruz. Müdahale etmemiz gerektiği noktada o an 
itibarıyla bütün hazırlıklarımız var. O noktada da zaten müdahale ederiz. 

Burada bir hususu daha açıklamam gerekiyor, o da şudur: Biz bugün itibarıyla yaklaşık 40 bin 
ton emanet alım yaptık. Yani şu anda biz alım yapmıyor değiliz Toprak Mahsulleri Ofisi olarak. Alım 
yapıyoruz, emaneten alıyoruz. Zaten bizim çiftçiden de... Geçen sene de ondan önceki sene de yap
tığımız uygulama daha çok bu şekildedir. Yani çiftçiye gerektiğinde avans veriyoruz, malı ücretsiz 
olarak emanete alıyoruz ve daha sonra oluşacak piyasa fiyatlarıyla eğer üretici arzu ederse bize satar, 
arzu etmediği takdirde alıp götürüp istediği şekilde ürününü değerlendirme imkânına sahiptir. Biz bu 
kolaylığı da, bu uygulamayı da yine üretici lehine yapıyoruz. Orada da herhangi bir, şu anda bir sı
kıntı yok. 

Bu sene kuraklık, tabii, Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili oldu. Biz de, ki Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi başta, ama batı geçit bölgesinde, Doğu Anadolu geçit bölgesi ve kısmen Orta Anadolu'nun 
bazı ilçelerinde, bazı vilayetlerinde de yine kuraklıktan zarar görüldüğünü tespit ettik. Yaptığımız 
tespitlerde, şu ana kadar otuz altı vilayetin iki yüz yirmi iki ilçesine ait muhtelif düzeylerde kurak
lıktan zarar gören üreticiler olduğunu tespit ettik. Bunlarla ilgili olarak da bir kararname hazırladık 
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ve o kuraklıktan zarar gören üreticilerimizin mağduriyetini azaltmak için, en azından önümüzdeki yıl 
içerisinde tekrar ekim döneminde tarlaya gidip ekim yapabilecekleri şekilde onlara bir maddi yardım, 
geçen sene yaptığımız gibi bir maddi yardım yapacağız. Onun hazırlıkları yapılıyor. Bir de yine bun
dan mağdur olan üreticilerimizin de borçlarını erteleme prensip kararımız var. Bunun da önümüzdeki 
günlerde zaten uygulaması yapılacak. 

Genel olarak, şu an itibarıyla Türkiye genelinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışındaki diğer 
hasat yapılan yerlerde rekolte iyi durumda. Bizim temennimiz, bunun, bundan sonra hasat yapılacak 
olan bütün iller ve bölgeler itibarıyla da iyi olmasıdır. 

Ben üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Hem Hükümet olarak hem Tarım Ba
kanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü olarak hububat üreticilerimizin sorunlarını iz
lediğimizin, onlarla ilgili olarak her türlü tedbiri aldığımızın, keza tüketiciler açısından da -dünyadaki 
gelişmeler dikkate alındığında- herhangi bir arz açığı yaşanmaması için birtakım tedbirler alındığı
nın, alınmakta olduğunun bütün milletimiz açısından bilinmesini istiyorum ve teşekkür ediyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Gündem dışı üçüncü söz, Akşehir Gölü'nün kıyı kenar çizgisiyle ilgili söz isteyen Konya Mil

letvekili Faruk Bal'a aittir. 
Sayın Bal, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
3.- Konya Milletvekili Faruk Bal'ın, Akşehir Gölü 'nün kıyı kenar çizgisi nedeniyle göl çevre

sindeki vatandaşların yaşadığı sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 
FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Evliya Çelebi dünyayı gezerken benim memleketime de uğramış ve Sultan Dağları'nın etekle

rindeki o serin hava içerisinde beyaz evleri görünce Seyahatname'sinde "Şehri beyza" diye tanım
ladığı şehir Akşehir'dir. Yine Seyahatname'sinde, göle, ümitleri yeşertmek için, iyimserliği gelecek 
nesillere taşımak için maya çalan Nasrettin Hoca'ya da "Hacei dânâ" demiş ve Hacei dânâ'nın maya 
çaldığı Akşehir Gölü, o tarihten bu yana ümitlerimizi, geleneklerimizi gelecek nesillere taşıyan bir 
kültür mirası olmasına rağmen çalınan mayaların hiçbirisi tutmadı. 

Akşehir Gölü kuruma riskiyle karşı karşıyadır. Bu kuruma riski 1879 yılında tamamen gerçek
leşmiş ve göl, içinde hiç su kalmayacak bir çorak alana dönüşmüştür. Bu, ikinci defa da 1937 yılın
daki kuraklıkta Akşehir Gölü tamamen kurumuştur. İklimin periyoduna göre zaman zaman yağışların 
fazla olduğu dönemlerde de Akşehir Gölü taşmaktadır. Nitekim, 1969 yılında böyle bir taşkın ya
şanmıştır. İşte o taşkın, şimdi Akşehirlilerin çektiği ya da göl kenannda bulunan vatandaşlarımızın 
çektiği bir sıkıntının da kaynağı olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, 1969 yılında Akşehir Gölü'nün taştığı dönemdeki su seviyesi 959 metre 
şeklindedir ve gölün alanı da 300 kilometre karedir. Bu büyüklükteki bir göl, şimdi 7 metre 23 san
tim yüksekliğinden kaybetmiştir ve alanı da 300 kilometre kareden 40 kilometre kareye düşmüştür. 
İşte, 1969 yılındaki taşkına ve o tarihteki gölün alanına göre çizilen göl kıyı kenar çizgisi 1.200 ci
varında vatandaşımızın tapuda kayıtlı taşınmazını, tarlasını gölün içine hukuken almış ve daha sonra 
da bunun adil bir sonuç doğurmadığı, göldeki geri çekilme ortaya çıktıkça vatandaşların ekip biçmek 
istediği tarlalanyla ilgili sorunlar ortaya çıkmıştır. 
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Bu sorunun giderilebilmesi için 1999 yılında -o tarihte- bir çalışma yürütülmüştür. 1.200 kişi 
aleyhine tapu iptal ve tescil davası açılması üzerine Konya Milletvekili olarak bizim gayretlerimizle 
ve yargısal müdahalelerle göl kıyı kenar çizgisi yeniden çizilmiştir. Bu yeni çizgiye göre de 800 va
tandaşımızın gayrimenkulu yine göl sınırlan içerisinde kalmaktadır. Dolayısıyla, burada bir tarafta 
gölün kuraklığı ve 40 kilometre daha' içeri çekilmesi beklenen, tamamen kuruma riski karşısında eki
lemeyen, biçilemeyen alanlar, diğer tarafta hukukun ya da yasalann ortaya koymuş olduğu kurallar 
bulunmaktadır. Hükümetlerin görevi buna çaredir. Buna çareyi, biz pozitif, olumlu muhalefet yapan 
bir parti olarak -Milliyetçi Hareket Partisi olarak- sizlere, Akşehir Gölü çevresindeki vatandaşlan-
mızın çektiği bu sıkıntıyı ve Akşehir Gölü'nün kuruma riskiyle karşı karşıya kaldığı duruma öneri
lerimizi sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, birinci görevimiz, taşkın nedeniyle vatandaşlanmızın can ve mal güven
liğini mutlaka korumaktır. Bununla ilgili Hükümetin alacağı tüm idari ve kanuni tedbirlere Milli
yetçi Hareket Partisi mutlaka tam destek verecektir. Ancak bunun anlamı, Hükümetin alacağı kararlar 
ile vatandaşın tapuda kayıtlı olan taşınmazının mülkiyet hakkından yoksun bırakılmamasıdır. Dola
yısıyla, bu kararlar alınırken vatandaşımızın mülkiyet hakkının gereğinin yerine getirilmesi, ondan 
yararlanılmasının önüne geçilmemesi gerekmektedir. Bunun da anlamı şudur: Vatandaşın tapu ile 
malik olduğu tarlalarının ekilmesine, buradan yararlanmasına izin verilmesi gerekmektedir. İşte 
bunun için, bir öneri olarak bu gayrimenkullerin ekilebilmesi ve taşkına karşı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FARUK BAL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bal, konuşmanızı tamamlayınız. 
FARUK BAL (Devamla) - . . .ekilecek alanların sigorta ettirilmesiyle mümkündür. 
Yine, Nasrettin Hoca'nın mayaladığı göl belki yoğurt tutmaz diyerek bizim Devlet Bakanlığı dö

nemimizde, 505 milyon dolarlık İspanyol kredisinden 72 milyon dolan, Tuz Gölü, Akşehir Gölü, 
Çavuşçu Gölü, Beyşehir Gölü ve Düden Göllerinin ıslah edilmesi ve oralardaki üretimin artınlması, 
oradaki gölden istifade eden vatandaşlarımızın ekonomik durumlannın iyileştirilmesi ve çevre dü
zenlemelerinin yapılması için ayrılmıştı. Ancak, dün yaptığımız araştırmada, bu 72 milyon dolardan 
sadece 27 milyon dolarının Konya Büyükşehir Belediyesine aktanldığı, geriye kalan kısmının akta
rılmadığını tespit etmiş bulunmaktayız. Geriye kalan kısmın nerede olduğunu da bulamadım. Çevre 
Bakanlığından araştırdım, Konya Valiliğinden araştırdım, Konya Büyükşehir Belediyesinden araş
tırdım, bulamadım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FARUK BAL (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bal, lütfen tamamlayınız efendim. Lütfen... 

FARUK BAL (Devamla) - O bölgede yapılacak olan üretim, hem göl ürünlerinin üretimi hem ta-
nmsal üretim hem de iklimin ılımanlaştınlması açısından çok önemlidir. Bu 505 milyon dolarlık İs
panyol kredisinden Konya'daki Çavuşçu, Akşehir, Beyşehir, Düden ve Tuz Göllerine aynlan 72 milyon 
dolarlık kısmın nerede olduğunun Hükümet tarafından bulunması ve bunlarla ilgili olmak üzere de 
özellikle su kullanımının azaltılması, Akşehir Gölü çerçevesi içerisinde kilometrelerce yapılmış hiç
bir işe yaramayan betonarme kanallann kaldırılması, damlama suretiyle sulamaya imkân verebilecek 
bir sistemin bu bölgede geliştirilmesi, işte bu krediden sağlanmak suretiyle düzeltilebilir. Aynı 
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zamanda da göl kıyı kenarı içerisinde kalmış olan vatandaşlarımızın elbette ki taşkına karşı riskleri
nin bertaraf edilmesi lazım. Onların tarlalarını ekip biçerken sigorta şirketlerine ödeyecekleri prim
lerin bu kaynaklardan karşılanması mümkün olabilecektir diyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, sağ olun. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair iki önerge vardır, okutuyorum: 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A ) ÖNERGELER 

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın (6/7S 6) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/65) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 324 üncü sırasında yer alan (6/736) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Alim Işık 

Kütahya 

2.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın (6/738) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/66) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 326 ncı sırasında yer alan (6/738) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Alim Işık 

Kütahya 

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

I.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının araştırıla
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/227) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Adana'nın içinde bulunduğu sorunların tespiti ve çözümü konusunda gerekli araştırmaların ya
pılması, buna göre alınacak önlemlerin ve gerçekleştirilmesi gereken uygulamaların yerine getirilmesi 
hususunda Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gere
ğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 
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1) Yılmaz Tankut (Adana) 

2) Kürşat Atılgan (Adana) 

3) Oktay Vural (İzmir) 

4) Osman Durmuş (Kırıkkale) 

5) Recai Yıldırım (Adana) 

6) Cemaleddin Uslu (Edirne) 

7) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 

8)AkifAkkuş (Mersin) 

9) Bekir Aksoy (Ankara) 

10) Gürcan Dağdaş (Kars) 

11) Beytullah Asil (Eskişehir) 

12) Behiç Çelik (Mersin) 

13) Alim Işık (Kütahya) 

14) Mehmet Serdaroğlu (Kastamonu) 

15) Mithat Melen (İstanbul) 

16) İzzettin Yılmaz (Hatay) 

17) Hakan Coşkun (Osmaniye) 

18) Mustafa Enöz (Manisa) 

19) Necati Özensoy (Bursa) 

20) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir) 

21) Emin Haluk Ayhan (Denizli) 

22) Ahmet Deniz Bölükbaşı (Ankara) 

23) Metin Ergun (Muğla) 

Gerekçe: 
2 milyona yaklaşan nüfusu ile Çukurova'nın metropolü sayılan Adana, kara yolu, deniz yolu, 

hava ve demir yolu ulaşımında hem ülkemizin değişik bölgelerini birbirine bağlama noktasında, hem 
de Ortadoğu'ya açılan bir kapı olma özelliklerinden dolayı çok önemli bir konumdadır. Yaklaşık 
yarım asır öncesine dayanan tekstil ve tarımsal sanayisi ile ülkemize birikim sağlamış, modern sa
nayi atılımına temel olmuş, yön vermiş güneyin bu güzide kenti, son yıllarda pek çok sorunla iç içe 
olmanın acısını, sıkıntısını yaşamaktadır. 

Gerek gerçekleştirdiği üretim değerleri ile gerekse var olan ve atıl potansiyeli ile tarımsal üre
timde vazgeçilmezliğini sürdüren Adana, bu alanda sancılı günler yaşamaktadır. Uyum sorunu ne
deniyle kentin sosyokültürel dokusunu olumsuz etkileyen yoğun iç göç, kentin iktisadi hayatına da 
aynı derecede tesir etmektedir. 

Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı, BOTAŞ, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) projesi, Yumurtalık 
Serbest Bölgesi gibi iktisadi proje ve uygulamalar Adana'nın geleceği adına umut verse de, istihdam 
başta olmak üzere bunlardan yararlanma imkânları Adana'nın beklentilerinden çok uzak kalmaktadır. 
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Üreticilerimizin hasretle beklediği ve binlerce insanımıza yeni istihdam alanı oluşturacak, sulu 
tarım potansiyeli ile ülkemizin tarımsal üretimine önemli katkı sağlayacak olan Aşağı Seyhan Ovası 
sulama projesi yılan hikâyesine dönmüştür. 

Adana maalesef sürekli geriye gitmektedir. Ticaretten sanayiye, tarımdan eğitime katmerleşen 
sorunlar altında ezilmektedir. 

İşsizlik her geçen gün artmakta, hemen her gün istenmeyen sosyal olaylara şahit olunmaktadır. 
2001 yılında bile yüzde 8,4 olan işsizlik geçen yıl Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde yüzde 
16,2'ye yükselmiştir. Tekel'in satıldığı, Aksantaş'ın kapandığı, SASA'nın birkaç kez el değiştirmek 
zorunda kaldığı, Bossa'nm küçüldüğü, Mensa'nın sürekli krizlerle anıldığı Adana'da ne yazık ki kamu 
yatırımları da sürekli gerilemiştir. 1996 yılında Türkiye'nin ilk 500 firması arasına 13 firma sokan 
Adana; 2006 yılında ise sadece 7 firmayı aynı listeye dâhil edebilmiştir. 

Narenciyeden pamuğa, buğdaydan yer fıstığına varıncaya dek tarımsal üretimde Türkiye'nin de
posu olarak bilinen ve bu manada haklı olarak takdir edilmesi gereken ancak destek yerine köstek olu
nan Çukurova'da çiftçilerimiz perişandır. Son 4-5 yılda gübresinin fiyatlarına yüzde 700'lere varan 
oranda zam gören çiftçimiz, sürekli tırmanan ve 1 tonu 1 dönüm tarladan daha pahalı hâle gelen 
mazot fiyatları karşısında şaşkındır. Girdilerdeki bu denli artışa rağmen hasat ettiği bazı ürünlerde 
ancak iki katı satış fiyatı bulabilen üreticimiz çaresizdir. 

Netice olarak; 
Adana'da yaşanan ve devletin ilgili bütün kurumlarınca çok iyi bilindiğine inandığımız sorun

lar karşısında vatandaşımız bunalım içindedir. TÜİK verilerine göre 2000 yılında 20 kişi intihar eder
ken 2006 yılında bu sayının 4 kat artarak 86'ya çıkmış olması, bunalım sözcüğünü yetersiz 
kılmaktadır. Çare elbette, vatandaşın canına kıyması yolu değildir. Çare vardır ve o çare de hükümetin 
Adana'ya daha gerçekçi, daha adil, daha eşit bakabilmesinde yatmaktadır. Bu nedenle, yukarıda bir 
kısmı anlatılmaya çalışılan ve giderek derinleşen, yarın da tamiri daha zor ya da imkânsız hâle gel
mesinden endişe ettiğimiz Adana'nın sorunlarının tespiti, alınacak tedbirlerin, çözüm yollarının be
lirlenmesi ve çaresi ne ise bir an evvel uygulanması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulmasını arz ederiz. 

2,-Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 milletvekilinin, Saros Körfezi 'nin doğal yapısını 
tehdit eden sorunların araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemle
rin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Saros Körfezi hem turizm hem de balıkçılık sektörü açısından son derece önemli bir değeri

mizdir. Konumu itibariyle Ege denizinin kuzey doğusunda yer alan körfez yurt içi ve yurtdışından 
çok kolay ulaşılabilecek durumdadır. Tertemiz kumsallarla kaplı kıyı şeridine sahip olan körfezin 
kendi kendini temizleme özelliği ve çok yoğun yerleşimlerin bulunmaması ayrıca dikkat çekicidir. 

Bu kadar önemli olan bu doğal güzelliğin son zamanlarda her geçen gün katledildiği, balıkçılı
ğın her geçen gün stokları bitirdiği, pek çok balık türünün tükenme noktasına geldiği basında ve 
diğer platformlarda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. 

Gerekçesini ekte arz ettiğimiz "Saros Körfezinin koruma altına alınması, ticari balıkçılığın ya
saklanarak amatör balıkçılığa dönüştürülmesi, deniz milli park yapılması" amacıyla Anayasanın 98 
inci Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir meclis araş
tırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 20.06.2008 
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1) Cemaleddin Uslu (Edirne) 
2) Oktay Vural (İzmir) 
3) Mehmet Serdaroğlu (Kastamonu) 
4) Münir Kutluata (Sakarya) 
5) Ahmet Deniz Bölükbaşı (Ankara) 
6) Necati Özensoy (Bursa) 
7) İsmet Büyükataman (Bursa) 
8) Yıldırım Tuğrul Türkeş (Ankara) 
9) Ertuğrul Kumcuoğlu (Aydın) 
10) AliUzunırmak (Aydın) 
11) Yılmaz Tankut (Adana) 
12) Behiç Çelik (Mersin) 
13) Alim Işık (Kütahya) 
14) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 
15) Bekir Aksoy (Ankara) 
16) Recep Taner (Aydın) 
17) Gürcan Dağdaş (Kars) 
18)Beytullah Asil (Eskişehir) 
19) Akif Akkuş (Mersin) 
20) Mustafa Enöz (Manisa) 
21) Reşat Doğru (Tokat) 
Gerekçe: 
Trakya topraklarının Ege Denizindeki kıyısı Saros Körfezi, tertemiz kumsallarla kaplı bir kıyı 

şerididir. Saros Körfezi su sirkülasyonunun yüksek olması ve sanayileşmemiş olmasından dolayı 
Ege'nin belki de en temiz denizine sahiptir. Saros Körfezi dünya üzerinde kendi kendini temizleyen 
3 denizden birisidir. Saroz Körfezi, bir körfez olmasına rağmen kendi kendini temizlemesi ve etra
fında yoğun yerleşimlerin bulunmaması ile uzun yıllar belki de hiçbir zaman kirlenmeyecek nadir de
nizlerden birisi. Yılda üç defa ve aynı zamanda olmak üzere, şubat, nisan ve temmuz aylarının 15 veya 
18. günü başlayıp, 25 veya 28. günü sona eren körfezin kendi kendini temizlemesi işleminde tabanda 
soğuk su ve yüzeyde sıcak suyun yarattığı akıntılar körfezi içine atılan tüm artık ve atık maddeler
den kurtarmaktadır. 

Bu sularda mevsimine göre hem tuzlu Ege sularının, hem daha az tuzlu Marmara'nın bütün ba
lıklarını burada bulmak mümkündür. Bu sularda mevsimine göre çipura, lüfer, barbunya, mercan, ka
ragöz, levrek, kefal, ahtapot ve ülkemizde sadece bu yörede bulunan yılan balığı bol miktarda 
mevcuttur. 144 çeşit balık yetiştiriliyor. Dolayısıyla buranın bu özelliklerinin yaşatılması lazım. Ama 
bilinçsiz avcılık, özellikle balıkçılık yönüyle bir gün bitecek. Ticari ölçekte, büyük ölçekte balıkçılık 
ve avcılık yasaklanarak sadece olta balıkçılığı ve amatör balıkçılık olarak geliştirilebilirse, inanın bir 
cazibe merkezi olarak çok dikkat çekecektir ve bekli de dünyanın dört bir tarafından insanlar buraya 
gelecektir. Bu spor yönüyle de mutlaka buradaki ticari imkânlar da gelişecektir. O anlamda belki de 
Saros Körfezini Türkiye'de ve dünya üzerinde de bir önemli merkez olmasını sağlamış olacağız. 
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Diğer taraftan, Saros Körfezine sınırı olan yerlere, küçük balıkçı ve balıkçılık kooperatifleri 
üyelerine sınırlı izin verilerek sahanın korunması ve gözetilmesi için doğal ortak ve kontrol meka
nizması sağlanmış olacaktır. 

Ege Denizi'nin kuzey doğusunda yer alan Saros Körfezini güney ve doğusundan Çanakkale ili
nin Gelibolu ve Ecebat ilçeleri, kuzeyini ise Edirne ilinin Keşan ve Enez ilçeleri çevreler. Körfezin 
Gelibolu yarımadası tarafından olan güney bölgeleri yerleşime olanak vermez. Çoğunlukla yerleşim 
doğu ve kuzey bölgelerinde yer almaktadır. Saros Körfezi İstanbul'a göre, baktığınızda 250 km. me
safede yaklaşık iki iki buçuk saatte varılabilecek bir yer ama Avrupa'ya açılan Kapıkule'ye 200 km 
mesafede. Yani yurtdışından ülkemize gelen turistlere varabileceği, gidebileceği bir yer. Kara yo
luyla gelen turistler de çok uygun bir yer. 

Saros Körfezi 2006 yılında kültür ve turizm gelişim bölgesi olarak ilan edildi ama o günden bu
güne herhangi bir çalışma henüz yapılmadı. Dolayısıyla buraya bir el atılması lazım. Yeterince ilgi-
lenildiğini söylemek mümkün değildir. 

Kısa dönemde bitmesi beklenen Kınalı-Tekirdağ-Keşan duble yol çalışmaları sonucu İstan
bul'dan Saros Körfezine ulaşım 2,5 saate inmiş olacak. Keşan üzerinden ulaşım Saros Körfezi yer
leşim bölgeleri içinde en çok konaklanan bölgeler ise Enez, Erikli ve Yayla olarak göze çarpmakta. 
Enez sadece sahili ile değil, binlerce yıllık yerleşim bölgesi olmasından dolayı antik bölgeleri ve ar
keolojik kazı alanları ve ayrıca Manyas Gölünden sonra Türkiye'nin en geniş kuş barınma alanı olan 
Gala Gölü ile ilgi çekmektedir. 

Yukarıda sunulan ve araştırma sırasında belirlenecek nedenlerle Anayasanın 98 ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 104 ve 105 nci maddeleri uyarınca "Saros Körfezinin koruma al
tına alınması, ticari balıkçılığın yasaklanarak amatör balıkçılığa dönüştürülmesi, deniz milli park ya
pılması" için bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 19/06/2008 

3.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan ve 20 milletvekilinin, mermercilik sektöründeki sorun
ların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/229) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere ülkemizde 290'ı aşan çeşitliliği, 1,5 milyar tonu aşan rezervleri ile ülkemiz mer

merciliği dünya mermercilik sektörü içerisinde önemli bir yer almaktadır. Ülkemiz, dünya mermer 
rezervinin %40'ına sahip olmasına karşılık bu potansiyelin ancak %1'i kullanılmaktadır. 

Balıkesir ilimiz de Türkiye ölçeğinde mermercilik alanında yadsınamaz bir konumda olup her 
geçen gün büyük bir gelişme göstermektedir. 

Balıkesir'de toplam mermer rezervimiz yaklaşık 1.256.307.400 metreküptür. İlimizde 142 mer
mer işletme ruhsatından 2007 yılı içerisinde 720.000 metreküp üretim yapılmıştır. 

Dolayısıyla Balıkesir'de en fazla katma değer sağlayan sektörler arasında mermercilik gelmiş
tir. Ancak ilimizin 5084 sayılı Kanun kapsamında teşvik alan iller arasında yer almamasından dolayı 
aynı mermeri teşvik alan illere kıyasla 3 kat fazla bir maliyetle üretilebilmektedir. Yani 1 metrekare 
mermerin işlenebilmesi için 15-20 % maliyet gerekmektedir. 

Yine ilimizin teşvik kapsamında olmamasından dolayı % 10-12 daha fazla bir vergi ödenmek
tedir. Ayrıca enerji yoğun bir sektör olan mermercilik sektöründe aynı nedenlerle ucuz elektrik ve 
akaryakıt sağlanmaması nedeniyle üretim maliyeti artmaktadır. İşletmeler gerekli destek ve teşvik
lerinden yararlanamamakta ve finansman sıkıntısı çekmektedirler. Bu nedenlerle girişimciler bu 
olumsuzluklardan dolayı Balıkesir'de yatırım yapmaktan kaçınmaktadırlar. 
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Mermercilik sektöründeki en büyük sıkıntılardan birisi de mevzuatta yaşanan sorunlardır. Sektörde 
faaliyet göstermek isteyen bir firmanın 7 Bakanlık ve 22 Genel Müdürlükten izin alması gerekmektedir. 
Yine mermercilik işletmelerinin önemli boyutlarda alt yapı sorunları (yol, su, elektrik) bulunmaktadır. 

Nakliye ise mermercilik sektörünün önünde büyük bir sorun teşkil etmektedir. Karayollarındaki 
tonaj problemi, demiryollarındaki alt yapı yetersizliği, limanlardaki kapasite yetersizliği sektörün 
gelişimini sekteye uğratmaktadır. Bu konuda Balıkesir ilimizde üretilen mermerin nakliyesinde de 
önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Mermercilik sektörünün ileri teknolojilerle rekabet edebilmesi için düşük faizli kredilere ihtiyaç 
vardır. Alınan ekonomik tedbirler nedeniyle kapatılan madencilik fonunun yerini alabilecek ve özel
likle bu sektörü destekleyen bir finans kuruluşu veya yöresel ürün borsalarına gerek duyulmaktadır. 
Uzun vadeli kredi sözleşmelerinde ruhsatlar teminat olarak kabul görmemektedir. Ancak mermerci
lerin en büyük teminatı ellerindeki maden arama sahalarıdır. Bu sahaların kredilendirmede teminat 
olarak kabul edilmemesi mermercilik sektörünün finans temininde kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca 
mermercilik sektöründe ÖTV kaldırılmalıdır. 

Üretimde dünyada yedinci, ihracatta sekizinci sırada bulunan mermercilik sektörümüzün so
runlarının ve çözüm yollarının belirlenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi, geliştirilmesi, ulusal ve yö
resel düzeyde koordinasyonun sağlanması, destekleme yollarının araştırılması, idari ve kurumsal 
yasal düzenlemelerin yapılması, teknik bilgi ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla Anaya
sanın 98. TBMM İç Tüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis araştırılması açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

1) Ergün Aydoğan (Balıkesir) 
2) Hulusi Güvel (Adana) 
3) Tekin Bingöl (Ankara) 
4) Çetin Soysal (İstanbul) 
5) Gökhan Durgun (Hatay) 
6) Yaşar Tüzün (Bilecik) 
7) Birgen Keleş (İstanbul) 
8) Akif Ekici (Gaziantep) 
9) Şevket Köse (Adıyaman) 
10) Abdullah Özer (Bursa) 
11) M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) 
12) Nesrin Baytok (Ankara) 
13) Canan Arıtman (İzmir) 
14) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
15) Turgut Dibek (Kırklareli) 
16) Gürol Ergin (Muğla) 
17) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 
18) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 
19) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
20) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 
21) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin 

"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
I.- Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 

(1/568) (S. Sayısı: 223) 
BAŞKAN - 1 'inci sırada yer alan, Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa

rısı'nın Adalet Komisyonuna geri verilen maddesiyle ilgili komisyon raporu Başkanlığımıza henüz 
verilmediğinden tasarının görüşmeleri ertelenmiştir. 

2'nci sırada yer alan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme 
Komitesi Arasında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo-
ru'nun görüşmelerine başlayacağız. 

2.- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Arasında 
Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat Zaptının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/356) (S. Sayısı:233) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
Sayın Milletvekilleri, 3'üncü sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili 

Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün ve 16 milletvekilinin; İl Özel İdarelerine ve Belediyeler Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Ra-
poru'nun görüşmelerine başlayacağız. 

3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün ve 16 Mil
letvekilinin; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/241) (S.Sayısı: 248) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon Raporu 248 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Mehmet 

Akif Hamzaçebi'nin; şahısları adına, İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar, Trabzon Milletvekili 
Asım Aykan, üçüncü sırada İzmir Milletvekili Harun Öztürk, dördüncü sırada Tunceli Milletvekili 
Kamer Genc'in söz talepleri vardır. 

İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçe-
bi'ye aittir. 

(x) 248 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın Hamzaçebi, buyuran efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; teklifin tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere 
söz aldım. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yine sözlerime başlamadan önce, bu akşam oynanacak olan millî maçta millî takımımıza gö
nülden başarılar diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz teklif, genel bütçe vergi gelirlerinden belediye
lere ve il özel idarelerine pay aktarılmasını düzenlemektedir. Konu bu teklif ile ilk defa düzenleni
yor değildir. Yerel yönetimlere genel bütçe vergi gelirlerinden pay aktarılmasının ülkemizde yaklaşık 
altmış yıllık bir geçmişi vardır. Bu konuda hâlen yürürlükte olan 1980 tarihli, 2380 sayılı Belediye
lere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun vardır ve 
bütün pay aktarım işlemleri bu Kanün'a göre yürümektedir. 1980 yılına gelene kadar da 1948 yı
lında kabul edilmiş olan 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmaktaydı. 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'yla da belirli vergi gelirlerinden yerel yönetimlere pay akta
rılmaktaydı. Merkezî yönetim gelirlerinden yerel yönetimlere pay aktarılması sadece ülkemize mah
sus bir uygulama değildir. İster üniter yapıya sahip olsun isterse federal yapıya sahip olsun, hemen 
hemen bütün ülkelerde, merkezî yönetimin gelirlerinden yerel yönetimlere pay aktarılması vardır. 
Yerel yönetimler de bir kamu hizmeti gördüğüne göre, doğal olarak bu idarelerin, bu yönetimlerin, 
bu hizmetleri karşılayacak düzeyde gelirlerinin olması gerekir. Bizim Anayasa'mızın 127'nci mad
desinde, yerel yönetimlere görevleriyle orantılı olarak gelir kaynaklarının sağlanacağı hükmü vardır. 
İşte bu noktada, gelir kaynaklarının, bir ülkenin gelir kapasitesinin yerel yönetimlerle merkezî yö
netimler arasında paylaştırılması sorunu ortaya çıkar. Bu sorun sadece Türkiye'de değil, diğer ülke
lerde de kamu maliyesinin ilgi alanlarından birisidir. Eğer yerel yönetimlere merkezî yönetim 
bütçesinden aktarılacak paylar ülke gerçeklerine uygun olarak tespit edilmezse, payların dağıtımına 
ilişkin esas ve usuller ülkenin gerçeklerine, vatandaşların ihtiyaçlarına ve bölgelerarası gelişmişlik 
farklanna uygun olarak tespit edilmemişse, sorun sürekli olarak ülke gündeminde kalır, sürekli ola
rak bunu tartışırız. Konunun 1948 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olduğunu hatırlarsak, 
bu konuda ideal bir paylaşım sistemini kuramamış olduğumuz ortaya çıkar. 

Yerel yönetimlerle merkezî yönetim arasında gelir kaynaklarının paylaşılması konusu, 1950'li 
yıllarda Türkiye'de "malî tevzin" kavramı altında tartışılmıştır. Tevzin, kelime anlamı itibarıyla, den
kleştirme, dengeleme anlamına gelir. Yani, merkezî yönetimden yerel yönetimlere aktarılacak pay
lar ile bölgelerarası gelişmişlik farklarını veya bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, bireylerin kamu 
hizmetlerinde sağlayacağı faydalar arasındaki farkları dengelemek -eşitlemek demiyorum, eşitlemek 
son derece zor bir iştir- gerekir. Paylaşım sisteminin mantığının bu olması gerekir. Dolayısıyla, gerek 
Türkiye'de hâlen var olan sistemi gerekse bu teklifle getirilmek istenen sistemi bu esaslar ışığında 
değerlendirmek gerekir. 

Değerli arkadaşlar, bizim vergi gelirlerinin yerel yönetimlerle merkezî yönetim arasındaki pay
laşım esaslarında ikili bir usul vardır. Büyükşehir belediyelerine vergi gelirlerinin belirli bir kısmı
nın verilmesi ki bu şöyle işlemektedir: Büyükşehirlere büyükşehir belediye sınırlan içerisinde tahsil 
edilen vergi gelirlerinin yüzde 5'i aktarılmaktadır. Bu yüzde 5'lik kısmın yüzde 75'i doğrudan bü
yükşehir belediyesine aktanlır, kalan yüzde 25'lik kısım ise on altı büyükşehir belediyesi arasında bir 
havuz oluşturulmak suretiyle nüfus esasına göre dağıtılır. Büyükşehir dışında kalan diğer belediye
ler, büyükşehir sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri dâhil bu belediyelere ise genel bütçe vergi ge
lirlerinin yüzde 6'sı İller Bankası aracılığıyla nüfus esasına göre dağıtılır. 
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İlk bakışta kulağa hoş gelen, objektif izlenimi veren bir sistem söz konusu ancak biraz ayrıntıya 
girdiğimizde sistemin gerçekte ideal olmadığı, bünyesinde birçok sorunun olduğunu görürüz. Nedir 
bu sorunlar diye baktığımızda şunları görüyoruz: Yerel yönetimlerle merkezî yönetimler arasındaki 
gelir paylaşımının arkasında gerçekte bir hizmet paylaşımı vardır. Yani bir ülkede vatandaşlara su
nulacak olan hizmetlerin hangilerini merkezî yönetim üstlenecektir, hangilerini belediyeler üstlene
cektir, öncelikle bu paylaşım yapılır, bu paylaşıma uygun olarak da gelirler paylaşılır. Yoksa merkezî 
yönetim bütçesinden gelirlerin belirli bir kısmının, belirli bir yüzdesinin basit bir işlemle belediye
lere aktarılması olarak konuyu almamak gerekir; böyle alırsak gerçeği gözden kaçırmış oluruz. Yani 
gelir paylaşımının arkasında bir hizmet paylaşımı, hizmet bölüşümü vardır, dolayısıyla gelir bölü-
şümünü değerlendirirken bu hizmet bölüşümünü de değerlendirmek gerekir. Hizmet bölüşümü açı
sından belediyelerimize baktığımızda belediyelerin görevlerinin hiç de hafif olmadığı, kendilerine 
verilen payların bu hizmetleri yerine getirmekte yetersiz olduğu görülür. 

Biraz önce genel bütçe vergi gelirlerinin yüzde 6'sının belediyelere aktarıldığını ifade etmiş
tim. Gerçekte bu yüzde 6'lık rakam yanıltıcıdır çünkü tüm vergi gelirlerinin tamamı üzerinden be
lediyelere yüzde 6 oranında pay verilmesi söz konusu değildir. Belirli vergilerden belediyelere pay 
verilmemektedir. Örneğin, özel iletişim vergisi ve akaryakıt ürünleri üzerinden alınan özel tüketim 
vergisinden yerel yönetimlere pay verilmesi söz konusu değildir. Aynı şekilde motorlu taşıtların sa
tışından alınan özel tüketim vergisinin yüzde 28'lik kısmından pay verilmemektedir. Alkollü içkiler 
ve tütün mamullerinin satışından elde edilen özel tüketim vergisinin yüzde 60'ından belediyelere 
pay verilmemektedir. Bunu şöyle bir rakamla size toplam olarak ifade edebilirim: 

2008 yılı bütçesinin vergi geliri tahmini 158 milyar YTL'dir. Bunun yaklaşık 34 milyar YTL'lik 
kısmından yerel yönetimlere pay verilmemektedir. Bu da toplam bütçe gelirlerinin yüzde 22,5'udur. 
Yani bir kere "Vergi gelirlerinden yüzde 6 oranında pay verilir." diye bir ilkeyi koyduktan sonra bu 
ilkeye bir sürü istisna getirmiş durumdayız. Bu, doğru değil. Sistemin, var olan sistemin birinci so
runu budur. 

İkincisi, yasa sadece -var olan sistem- nüfus esasına dayalı bir dağıtımı öngörmektedir. Nüfus 
ilk bakışta objektif bir kriter gibi gözükmekteyse de gerçekte objektif değildir. Nüfusla bütün dağı
tımlar eşitlenir. Oysa bu politikanın, yerel yönetimlere merkezî bütçeden yardım yapılması politika
sının bir başka amacı daha vardır. O da bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak, onları belli bir 
dengeye kavuşturmaktır. Bu konuda hükümetlerin elinde vergi politikası vardır, bütçe politikası var
dır ama bunlar yeterli değildir. Belediyelere yapılan yardımlar da bölgelerarası gelişmişlik farklarını 
gidermede bir araç olarak, bir politika aracı olarak kullanılabilir. 

Yine nüfus kriteri bugün turizm kapasitesi yüksek olan birçok beldemizin sorununu çözme-
mektedir. Bodrum, Didim, Marmaris, Antalya, Alanya gibi turistik özelliği yüksek, yaz nüfusu ile kış 
nüfusu arasında olağanüstü farklar bulunan belediyelerimizin sorunlarını mevcut nüfus esasına da
yalı sistem çözmemektedir. Bodrum, Didim, Marmaris'in kış nüfusu 30 bin düzeylerinde, yaz nüfusu 
300 bin, belki 300 bini aşkın düzeylerdedir. Yaz ve kış nüfusu arasında 10 kata yakın fark olan bu be
lediyelerimizin, kışlık nüfus esas alınarak kurgulanmış bir pay dağıtım sistemiyle yazın 300 bin nü
fusa hizmet vermeleri mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, saydığım hususlar, belirttiğim hususlar mevcut sistemin sorunlarıdır. Bu so
runları gidermek gerekir. Teklife baktığımızda, bu konuda neler yapıyor diye teklifi değerlendirdi
ğimizde, bazı olumlu düzenlemeleri gördüğümü söylemeliyim. Nedir bunlar? Birincisi, vergi 
gelirlerinden yerel yönetimlere aktarılan payın miktarı artırılmaktadır. 
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İkinci olarak, sadece nüfus esasına dayalı sistemin getirmiş olduğu olumsuzlukları, yani bölge
lerarası dengesizlikleri giderme yönündeki mevcut sistemin eksikliğini gidermek amacıyla gelişmiş
lik endeksinin de sisteme belli bir ölçüde de olsa katıldığını görüyoruz. Bu da olumlu bir gelişmedir. 

Yine, bir diğer önemli olumlu düzenleme, nüfusu 10 binin altındaki belediyelerin gelirlerinde 
nüfus dağıtım sisteminin yaratacağı azalmayı dengelemek amacıyla bir mali denkleştirme mekaniz
masının getirilmiş olması. Bunları olumlu bulduğumu ifade etmeliyim ancak bu olumlu adımlarına 
rağmen teklifin önemli eksiklikleri vardır. Var olan bir kısım adaletsizlikler bu teklifle de giderilmiş 
olmayacaktır. Nedir bunlar? Büyükşehir belediyelerine baktığımızda, mevcut nüfusumuzun, pay da
ğıtımına esas nüfusun toplam yüzde 54'ünün büyükşehir belediye sınırlan içerisinde yaşadığını gö
rüyoruz. Büyükşehir dışındaki diğer il ve ilçe belediyelerinde yaşayan nüfus, toplam pay dağıtımına 
esas nüfusun yüzde 46'sıdır. Yüzde 54'lük büyükşehir belediye sınırları içerisindeki nüfus, mevcut 
sistemde toplam transferlerin, toplam merkezî bütçeden yerel yönetimlere aktarılan payların yüzde 
69,5'ini alırken, diğer belediyeler yüzde 30,5'ini alıyor. Yani nüfusun yüzde 54'ü toplam transferin 
yüzde 69,5'ini, nüfusun yüzde 46'sı toplam transferin yüzde 30,5'ini alıyor. 

Tabii ki büyükşehirlerde hizmetin maliyeti yüksektir. Bu anlamda, mevcut oranlan bu açıdan bir 
olumsuz değerlendirmeye tabi tutuyor değilim. Ancak teklif, büyükşehirlerin aldığı payı yüzde 
69,5'ten yüzde 70,7'ye çıkanrken, diğer belediyelerin aldığı payı yüzde 30,5'ten yüzde 29,3'e in
dirmektedir. Yani toplam yüzde 1,2'lik bir azalış vardır büyükşehir dışındaki belediyelerin alacağı 
payların oranında. Bunun da tutarı 180 milyon YTL'dir. Bunu, teklifin olumsuz bir düzenlemesi ola
rak görüyorum. 

İkinci olumsuz düzenleme değerli milletvekilleri: Turistik özelliğe sahip belediyelerin sorunla
rını çözen bir yaklaşımı yok teklifin. Bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ilgili madde gel
diğinde sizlerin takdirine sunulacak olan bir önergemiz vardır. Bu belediyelerimizin yaz ve kış nüfusu 
arasındaki dengesizlikten kaynaklanan sorunlannı çözebilmek amacıyla, nüfusu 10 binin altındaki be
lediyelerde olduğu gibi bir mali denkleştirme mekanizmasının sisteme dâhil edilmesini öneriyoruz. 
Bu konuda Bakanlar Kurulu yetkili olabilir. Bakanlar Kurulu, bina sayısı, bağımsız bölüm sayısı, 
emlak vergisi kayıtları, otel yatağı sayısı gibi unsurları da dikkate almak suretiyle turistik özelliğe 
sahip belediyeler arasında bu mali denkleştirmenin ikinci bölümü olan ödeneği dağıtmaya yetkili 
olabilir, bunu biz öneriyoruz. 

Üçüncü önemli eksiklik şudur: Diğer belediyeler arasında pay dağıtım sistemine gelişmişlik en
deksinin ilave edilmesinin olumlu olduğunu ifade etmiştim. Ancak burada oran yüzde 20'dir, yani da
ğıtımın yüzde 80'i nüfusa dayalı olarak, yüzde 20'si gelişmişlik endeksine dayalı olarak yapılacaktır. 
Yüzde 20'lik oranın yükseltilmesini öneriyoruz; yüzde 30 olabilir veya belki daha yukan bir oran ola
bilir. Önerimiz yüzde 30'dur, tartışınz, görüşürüz, farklı bir oranı belirlemenin mümkün olduğunu dü
şünüyorum. Ama, diğer büyükşehir dışındaki belediyelere pay dağıtımında gelişmişlik endeksini 
sisteme dahil ederken büyükşehirlerde bu endeksi sisteme dâhil etmemiş olmayı yine bir eksiklik 
olarak görüyorum. Büyükşehirler, belediye sınırları içerisindeki vergi gelirlerinin yüzde 5'ini ala
caktır ama bu yüzde 5'in yüzde 70'lik kısmı doğrudan, yüzde 30'luk kısmı havuz kanalıyla büyük-
şehirlere dağıtılacaktır; teklif oranları böyle düzenliyor. Yüzde 30'luk kısmın yani havuzda oluşan 
kısmın on altı büyükşehir belediyesine dağıtımı nüfus esasına göre yapılacaktır. İşte bu nüfus esasına 
göre yapılacak dağıtımda gelişmişlik endeksini de sisteme dâhil edebiliriz diye düşünüyorum, yani 
böylece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi gibi diğer büyükşehir be-, 
lediyelerine kıyasla gelişmişlik endeksi açısından gelişmişlik düzeyi düşük olan belediyelerimize 
biraz daha fazla pay verme imkânı olur. 
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Sistemdeki, teklifteki bir diğer eksikliği de şöyle görüyorum: Denkleştirme ödeneği olumlu bir 
düzenleme, nüfusu 10 binin altındaki belediyelere seyyanen dağıtılmak üzere vergi gelirlerinin binde 
1 'i oranında bir ödenek Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ve Maliye Bakanlığı bu ödeneğin 
yüzde 60'ını nüfusu 1 ila 5 bin arasında olan belediyelere, yüzde 40'ını da nüfusu 5.001 ila 10 bin 
arasında olan belediyelere dağıtacaktır. 

Şimdi bu olumlu bir düzenleme ancak bir örnek vermek suretiyle bunun yaratacağı bir sorunu 
dikkatinize sunmak istiyorum. Şanlıurfa'dan iki belediye aldım, birisi Şanlıurfa'nın Harran Beledi
yesi, diğeri de Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi. Şanlıurfa'nın Harran Belediyesi şu anda mevcut pay 
dağıtımına göre 2,4 milyon YTL pay almaktadır, mali denkleştirme mekanizması sisteme girdiğinde 
onun alacağı pay 155 bin YTL'lik denkleştirme ödeneğiyle 2 milyon 560 bin YTL'ye çıkacaktır. 
Şanlıurfa Harran'ın nüfusu 9.866. Halfeti Belediyesi 10 binin biraz üstünde bir nüfusa sahip: 10.238. 
Bu belediyenin nüfusu 10 binin üzerinde olduğu için denkleştirme ödeneğinden yararlanması müm
kün değil. Bu belediyenin alacağı pay 2 milyon 495 bin YTL. Yani, Harran 2 milyon 405 bin alırken 
denkleştirme ödeneği öncesi, Halfeti ondan biraz daha fazla alıyor, 2 milyon 495 bin YTL, ancak Har
ran'a denkleştirme ödeneğinin katkısıyla Harran, Halfeti'yi geçiyor. Halfeti'nin nüfusu daha fazla, 
aldığı pay biraz daha az. Bunun çözümü var. Bunun çözümü nüfusu 10 binin üzerinde olan -15 bin 
diyebiliriz- bir grup daha tespit edebiliriz veya 13-14 bin diyebiliriz, o bir çalışmayla yapılabilir. Bu 
arada daha düşük bir oranda yüzde 60-40 yerine, o oranlan biraz daha değiştirerek, o üçüncü dilime 
biraz daha az bir oran vermek suretiyle bu saydığım dengesizliği de giderebiliriz. 

Değerli arkadaşlar, bunları önemli eksiklikler olarak görüyorum. Teklifin görüşülmesi sırasında 
bu konulara yönelik önergelerimiz sizlerin değerlendirmelerine, takdirlerine sunulacaktır. 

Değerli arkadaşlar, büyükşehir belediyeleri konusunda yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu dü
şünüyorum. Mevcut Büyükşehir Belediye Kanunu'muz nüfusu 750 binin üzerinde olan belediyele
rin, büyükşehir belediyesine dönüşebileceğini düzenlemektedir. On altı büyükşehir belediyesi en son 
1990'lı yıllann başında yapılan düzenlemelerle şekillenmiştir. 1999 yılında meydana gelen deprem 
sonucunda Adapazan, büyükşehir belediyesi olarak örgütlenmişti, öyle bir istisnai bir durumun ya
rattığı bir büyükşehir uygulaması da olmuştu. Daha sonra büyükşehir belediye gelirlerinden öyle bir 
pay aktanlması söz konusuydu Adapazarı için de. Şimdi, bu nüfusu esas alarak biz tüm belediyele
rimizi değerlendirirsek, ülkedeki imar sisteminden yerleşim sistemine kadar birçok belediyemizi so
runlarla karşı karşıya bırakmış oluruz. Örnek vermek istiyorum: Trabzon Belediyesinin merkez 
nüfusu 228 bindir. Trabzon Belediyesinin doğusunda, batısında, güneyinde irili ufaklı birçok bele
diyemiz vardır. Bu belediyeleri eğer tek bir şemsiye altında toplamazsak, imar otoritesinin çok farklı 
ellerde, farklı belediyelerde olması nedeniyle çok kötü bir yapılaşmaya, kent insanının, bölge insa
nının ihtiyaç duyduğunun ötesinde onu refaha, mutluluğa taşıyacak, onu refah ve mutluluk içerisinde 
yaşayacak bir ortama kavuşmaya imkân vermeyecek bir yapılaşmaya götürmüş oluruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Dolayısıyla, nüfus konusundaki bu ısrardan vazgeçip, daha farklı esaslan belirlemek suretiyle 

büyükşehirler konusunda yeni bir yaklaşım getirebiliriz diye düşünüyorum. Oturulup bunun esasları 
tespit edilebilir. Hep beraber bunu şekillendirebiliriz. 
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Mali denkleştirme ödeneğiyle ilgili olarak ilave edeceğim son bir husus var. Bizim 10 binin altın
daki belediyeler için getirilmiş olan bu sistem, bu belediyelerimizin son nüfus sayımında nüfuslarında 
meydana gelen azalmayı telafi eder nitelikte değildir. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle yapılan nüfus 
sayımında yaklaşık 2.500 belde belediyesinin -nüfusu 10 binin altında olan bu belediyelerimizin- nü
fûsu yüzde 29 oranında azalmış gözükmektedir. Yerel seçime kadar bunun çözümü yasalarımızda var
dır. Ancak, yerel seçim sonrasında bunun çözümü yoktur. Bunu da çözmeliyiz diye düşünüyorum. 

Sözlerimi burada bitirirken hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi. 

Gruplar adına ikinci konuşmacı, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili 
Emin Haluk Ayhan. 

Sayın Ayhan, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 248 sıra sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin geneli üzerinde MHP Grubunun gö
rüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, il özel idarelerine ve belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay 
verilmesini ihtiva eden kanun tasarısı kısa bir süre önce komisyonda görüşülmeye başlanmıştır. Ta
sarıyla ilgili alt komisyon oluşturularak alt komisyon üyeleri belirlenmiştir. Alt komisyon çalışma
lara başlamadan konuya ilişkin tasan geri çekilmiştir. Tasanya ilişkin görüşmeler sırasında, tasarıya 
önem verildiği, bu nedenle acilen yasalaşmasının istenmesi dolayısıyla, vatandaşlardan doğrudan 
alınacak vergilerden vazgeçilmesi ve sadece genel bütçeden aynlacak paylara ilişkin düzenlemele
rin gerçekleştirilmesi hususunun uygun olduğu ifade edilmiştir. Daha sonra tasarı Hükümet tarafın
dan geri çekilmiştir. Bu gelişmelerden sonra, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi iktidar mensubu milletvekilleri tarafından su
nulmuş ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeler tamamlanmıştır. 

Teklifin genel gerekçesi incelendiğinde, yapılan rakamsal değerlendirmelerin en son 2000 yılına 
ait olduğu görülmektedir. Ayrıca, mahalli idarelerin borçlanna ilişkin değerlendirmelere yer veril
memesi de dikkat çekicidir. Aynı hususlann, daha önce Hükümet tarafından getirilen tasarıda ben
zer şekilde, hatta aynı şekilde yer alması, iktidar partisi tarafından konuya verilen önemin 
değerlendirilmesi açısından dikkat çekicidir. 

Diğer taraftan, komisyon görüşmeleri esnasında defalarca talep edilmesine rağmen, 2007 yılına 
ait verilerin, yürürlükteki gerçekleşen mevzuat ve yeni teklifteki şekliyle mukayese edilebilmesini 
sağlayacak veriler maalesef hâlen komisyon üyelerine ulaştınlmamıştır. Bu husus, Hükümetin konuya 
verdiği önemin ciddiyetini göstermesi açısından son derece önemlidir. Hükümet ve iktidar partisinin 
teklif sahibi milletvekilleri, kendi parti mensubu belediye başkanlıklarının haksızlıklar karşısında 
uyanlannı da dikkate almamakta direnmişlerdir. Teklifin mevcut haliyle kanunlaşması hâlinde, Ana
yasa ve hukukun "eşitlik", "adalet" ilkelerine, Anayasa'nın 127'nci maddesindeki "Mahallî idarelere, 
görevleri ile orantılı gelir kaynaklan sağlanır." hükmüne aykırı olacaktır. Bu teklif hâlen var olan 
eşitsizliği gidermek yerine daha da artıracaktır. İçişleri Bakanlığının verilerinden, Komisyon üyele
rine dağıttıkları tablolardan anlaşıldığı kadarıyla teklif yürürlüğe girdiği takdirde 2008 yılında Ko
caeli Büyükşehir Belediyesine kişi başına 562 YTL pay verilirken, Denizli Belediyesine kişi başına 
168 YTL pay ayrılmaktadır. İlçe belediyeleri eklendiğinde fark daha da büyümektedir. 
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Diğer taraftan, 2008 yılı programı Bakanlar Kurulu kararı ek olarak yayımlanmış ve 2008 yılı ba
şında yürürlüğe girmiştir. Kamu kesimi genel dengesi kapsamındaki merkezî yönetim bütçe dengesi 
ve mahallî idareler dengesi bu karar ekine göre şekillenmiştir. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen, 
Hükümet yeni bir tasan sevk etmiş ancak Komisyonda görüşmeler başlamış olmasına rağmen Hükü
met tasarıyı geri çekmiş ve yeni teklif iktidar partisi milletvekillerince Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulmuştur. Bunun tekrar ifade edilmesindeki amaç, Hükümetin kendi programına inanmadığını 
vurgulamaktır, aksi takdirde 2008 yılı programının uygulanmaya konmasından kısa bir süre sonra uy
gulamadan vazgeçilmemesi gerekirdi. Kaldı ki, merkezî yönetim bütçesinden kesilecek kaynağın hangi 
harcamalardan tasarruf edileceğine, makroekonomik açıdan da mahallî idarelerin hangi harcama ka
lemlerine tahsis edileceğine dair bir işaret de gözükmemektedir. Kuşkusuz kanun teklifi vermek mil
letvekillerinin hakkıdır, ancak esas itibarıyla iktidar partisi milletvekilleri Hükümetin getireceği 
taşanları destekler. Teklif vermek, çoğunlukla muhalefet tarafından kullanılan bir hak olarak değer
lendirilmelidir. Bunun göstergesi ise istatistiklerdir. Hükümetin tasanyı geri çekmesinin ve benzer bir 
metnin aynı gerekçelerle teklif olarak getirilmesinin de anlaşılması son derece güçtür. 

Son yıllarda, mahallî idarelerin toplam kamu harcamalan içindeki payı çok hızlı bir artış gös
termiş ve toplam kamu harcamalarının yüzde 17'sine ulaşmıştır, toplam kamu yatırımları içindeki 
payı ise yüzde 50'lere yaklaşmıştır. Mahallî idare harcamalannın payı gayrisafı yurt içi hasıla içinde 
yüzde 4'ler seviyesindedir. Bu göstergeler mahallî idarelerin öneminin maliye politikası açısından 
daha da artmasına neden olmuştur. Yıllık program metinlerinde -gayrisafı yurt içi hasılaya oran ola
rak- 2002 yılında yüzde 2,9 olan mahallî idare harcamalarının 2007 yılında 3,9'a yükseleceği tahmin 
edilmektedir ancak bu artış kamu hizmetlerinde kalite ve hizmet artışını beraberinde getirmemiştir. 
Artan kaynaklar, yüksek kentleşme hızıyla birlikte hızla artan kentsel altyapı ihtiyacından ziyade 
cari harcamaların finansmanında ve borç ödemelerinde kullanılmıştır. Yapısal nitelikteki sorunlar 
kötü mali yönetim ve kaynakların verimsiz kullanımıyla birleştirildiğinde belediyelerin borç sto
kundaki artış kaçınılmaz hâle gelmiştir. Kaynak artışı metro, çevre ve su gibi temel altyapı yatırım
larına değil, festivallere, profesyonel spor kulüplerine, yapıldıktan bir hafta sonra çöken asfaltlara, 
lale ve ithal süs bitkilerine dönüşmüştür. 

Nitekim, 2006 yılında bitirilen uzlaşma sonuçlanna göre, uzlaşmaya katılan belediyelerin borç
ları 16 milyar YTL'ye, uzlaşmaya gelmeyenlerle beraber 20 milyar YTL'ye ulaşmaktadır; kanun tek
lifinin yasalaşması hâlinde kamu finansmanı üzerindeki yükü 2009 yılında yaklaşık 4,5 milyar YTL'ye 
ulaşacaktır. 2008 yılında ise yaklaşık olarak 2 milyar YTL olacaktır. 2008 yılı programında, kamu ke
simi genel dengesi kapsamında öngörülmeyen bu gider, bütçe başta olmak üzere mali hedeflerde ciddi 
sapmaya neden olacaktır. Harcamalardaki bu artışın nereden finanse edileceği de açık değildir. 

2000 yılından bu yana uygulanan istikrar programlarında kamu kesiminin diğer unsurları genel 
bütçe, KİT, sosyal güvenlik üzerinde mali disiplini sağlamak amacıyla birçok tedbir ve politika uy
gulanmasına rağmen, mahallî idarelerin mali disipline katkısını sağlayacak neredeyse hiçbir önlem 
alınmamıştır. Bu durumda dahi hiçbir mali kural getirmeden ve önlem almadan belediyelere yeni 
kaynaklann aktanlması sadece mali disiplinin azalmasına neden olmayacak, aynı zamanda 5018 sa
yılı Kanun'la getirilmeye çalışılan kamu harcamalannda etkinliğin artırılması çabalarını da baltala
yacaktır. Bu durum, genel bütçe açığının artmasına neden olmasının yanı sıra belediyelerde mali 
disiplinin daha da bozulmasına neden olacaktır. 

Dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise: Yerel yönetimlere -iddia edildiği gibi- merkezî ida
reden bir görev devri yapılmamasına rağmen, kaynak devrinin yapılmasıdır. Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün tasfiyesi hariç -ki bu düzenleme sonrası oluşan maliyet için her yıl il özel idarelerine 
merkezî bütçeden kaynak aktanlmaktadır- hiçbir kamusal hizmet mahallî idarelere devredilmediği 
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hâlde kaynak aktarılması, merkezî idarenin sunduğu eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin kalite
sinin azalmasına neden olacaktır. Toplumumuzun şiddetle ihtiyaç duyduğu bu temel kamusal hiz
metlerin nitelik ve niceliğini artıracak kaynakların bu şekilde yerele aktarılması son derece yanlış 
bir tercihtir ve kalkınma planında belirlenen hedeflere ulaşılmasını engelleyecektir. Birçok ilde ders
lik ve sağlık birimlerine ihtiyaç duyulurken büyükşehir alanlarında belediyelerin birbirine nispet hâ
linde hiçbir standardı olmayan ve adına "meslek edindirme kursları" dedikleri kursları açtıkları 
görülmektedir. 

Daha önce ifade ettiğim gibi, teklifin mevcut haliyle kanunlaşması hâlinde, Anayasa ve huku
kun eşitlik, adalet ilkelerine, Anayasa'nın 127'nci maddesindeki "Mahallî idarelere görevleriyle oran
tılı gelir kaynakları sağlanır." hükmüne aykırı olacaktır. Mevcut sistemde Denizli, Malatya gibi hızla 
büyüyen şehirlerde var olan problem bu şehirlerde artmaya devam edecektir. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Hakkını iste, hakkını! 
EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Büyükşehir pay dağıtım sisteminde, Sayın Başbakanın 

"Her hak ettiğini verdik." dediği Denizli'de, "Hak ettiğini bu dönemde alıyoruz." dediği Denizli'de, 
maalesef bu teklifle -yasalaşması hâlinde- Denizli'ye hak ettiğini vermek değil, hak ettiğinden almak 
olacaktır, adaletsizlik ortaya çıkacaktır. Büyükşehir pay dağıtım sisteminde mevcut yanlış uygulama 
yeni tasarıyla devam ettirilmiştir. Mevcut büyükşehir pay dağıtım sistemi alan tahsilatı esasına da
yanmaktadır. Ancak, özellikle Ankara ve İstanbul'un KİT'lerin ve büyük vergi mükelleflerinin mer
kezi olması, pay dağıtımında adaletsizliği ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, kurumlar vergisinin yaklaşık 
yüzde 35'ini ödeyen mali sektörün merkezleri İstanbul'da bulunmaktadır, kamu bankaları An
kara'dadır. Oysa, bu bankalar tüm ülke çapında faaliyet göstermektedirler. Bazı fabrikaların çeşitli 
illerde üretimi bulunmasına rağmen verginin ödendiği merkez de genelde İstanbul'da olmaktadır. 
Bu sistemin yeni tasanda korunmasının yanı sıra genel bütçe vergi payına konu olan bazında geniş
lemesi adaletsizliği daha da artıracaktır. 

Komisyonda kabul edilen tasarı büyük şehirler içerisinde adaletsizliği artırmanın yanı sıra bü
yükşehir belediyeleriyle diğer il belediyeleri arasındaki makasın açılmasına neden olacaktır. Büyük
şehir belediyeleri petrol ürünleri üzerinden alınan ÖTV, tütün ve alkollü ürünler üzerinden alınan 
ÖTV ve özel iletişim vergilerinin matraha dâhil edilmesi nedeniyle taslağın genelinde hedeflenen 
artıştan daha fazla bir pay artışına kavuşacaklardır. 

Gerek il özel idareleri gerekse belediyeler için gelişmişlik endeksi, pay dağıtımında esas olacak 
kriterler arasında yer almaktadır. 5'inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan oranlar eski tasarılarda 
yer aldığı haliyle korunmuştur. Oysa adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlan, 2007 yılı sonu iti
barıyla, 2000 yılı nüfus sayımına göre, 2.213 belediyenin nüfusunun azaldığını göstermektedir. 

DPT tarafından yapılan çalışma incelendiğinde sınıflandırmanın eşit bölme olarak değil, ista-
tistiki metotla yapıldığı görülmektedir. Eşit bölme, aslında gelişmişlik seviyesi hiç de yüksek olma
yan birçok bölgenin gelişmiş belediyeler sınıfında değerlendirilmesine neden olacaktır. Tasanda yer 
alan yöntem ve katsayılar, pay dağıtımında belediyeler arasında önemli ve telafi edilemez düzeyde 
eşitsizlikler ortaya çıkaracaktır. Özellikle belde belediyelerinin de ilçe belediyelerine bağlandığı dik
kate alındığında, bu eşitsizlik göreceli olarak daha da artacaktır. Unutulmamalıdır ki, "gelişmiş" ola
rak tabir edilen yöreler hızla göç almakta ve altyapı yatırından için çok daha fazla kaynağa ihtiyaç 
duymaktadır. 

Büyükşehir pay dağıtım sisteminde mevcut yanlış uygulama yeni tasarıyla devam ettirilmiştir. 
Öncelikle belirtmek gerekir ki, büyükşehir belediyeleri pay dağıtım sistemine konu olan ve büyük
şehir alanlarındaki tahsilatın belirlendiği vergi idaresi sınırlanna ilişkin bilgi yoktur. Süreç şeffaf 
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değildir. Bu teklifin yasalaşması hâlinde, mahallî idarelerin harcamaları ile gelirlerini eşit bir şekilde 
karşılayamayacaktır. Bu paylaşımdan elde edilecek ilave gelirleri hangi belediyenin nereye harca
yacağını da bilmemektedir. Sadece "Seçim öncesi bir miktar kaynak daha gönderebilir miyiz?" te
laşı içinde hazırlanan bir tekliftir. Teklifin amacı bu olunca sistemin düzgün bir mantığı olduğunu 
söyleyebilmek de imkânsızdır. 

Belediyelerin öz gelirlerinin artırılmasına yönelik kısmının teklifte yer almamasının, daha önce 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden geri çekilen tasandan bu kısmın çıkanlmak istenmesinin amacı 
da vatandaşı seçim öncesi zorlamama düşüncesidir. Çünkü, AKP seçimde böyle bir yapıyı seçmene 
izah edemeyecektir. Hatta, AKP vatandaşların doğrudan mahallî idarelere ödeyecekleri vergilerden 
vazgeçmeden yürürlük tarihini mahallî idareler seçiminden sonraya koymaya bile cesaret edeme
miştir. 

Uygulanmakta olan tanm politikalan nedeniyle büyük şehirlere olan göç hızlanmıştır. İstihdam 
problemlidir. Uygulanmakta olan konut politikalan ise üç büyük şehirde yerleşimi teşvik eder nite
likte olmuştur. Bu politikalar daha fazla altyapı ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Ancak bu ko
nuda makro bir bakış açısının gerektirdiği çalışmalar maalesef ortaya konulamamıştır. 

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi, mahalli idarelere ilave kaynak sağlaması açısından olumlu mütalaa edilmektedir. Bu
nunla birlikte, mahallî idareler arasında hâlen var olan adaletsizliğin daha da artırılmasına ilave ola
rak, hedeflenen 2008 yılı programı uygulamasından bir sapma meydana getirilmesinin kaçınılmaz 
olması, merkezî yönetim bütçesi gelirlerinden alınan kaynağın nasıl telafi edileceğine ve mahallî 
idare harcamalannın da makro ekonomik açıdan hangi etkiler yaratacağına dair yeterli açıklamala
rın yapılması gerekmektedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, gerçekten hükümetin ve iktidar grubunun milletvekillerinin görüş 
alanı dardır, bulanıktır. Defalarca gelen tasan bu sefer yılbaşında getirilmesine rağmen, görüşülmeye 
başlanmasına, alt komisyon oluşturulmasına rağmen maalesef geri çekilmiştir. Burada önemli olan 
hadise vatandaşlardan doğrudan alınacak mahalli idare vergilerinden vazgeçilmesidir. Vatandaştan 
korkulduğu için seçim öncesi bu yapılmıştır. Şimdi getirdiğiniz sistem adil değildir. Teklifin gerek
çesi ile daha önce geri çekilen tasannm gerekçelerine baktığımızda harfiyen aynı olduğunu gör
mekteyiz. Bu nedenle işin daha ciddi tutulması gerektiğini düşünüyoruz. 

Bu belirttiğim mahzurların dikkate alınarak gerekli değişikliklerin yapılması hâlinde teklifin 
daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP 
sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
AK Parti Grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Hüseyin Tanrıverdi. 
Sayın Tannverdi, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlanm; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Ve
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi üzerinde AK Parti Grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Yüce 
heyetinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, bu akşam sahada, Avrupa'da yüreklerini ve oyunlannı ortaya koyacak olan, 
70 milyonun ve tüm gönül coğrafyamızdaki dostlanmızın kalbiyle ve dualanyla destekleyeceği Türk 
millî takımımıza basanlar diliyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, mahallî idareler, insanlarımızın devletle, kamu kurumu niteliğindeki ku
ruluşlarla ilk olarak karşılaştığı kurumlardır. Devlet hizmetlerinin ilk olarak sunulduğu, altyapıdan 
doğal gaza, sudan mezarlık hizmetlerine kadar çok geniş bir yelpazede verildiği kurumlar olan ma
hallî idarelerimiz, ne yazık ki yıllardır hep ihmal edilmiştir. Özellikle büyük kentlerde yaşanan göç 
ve nüfus artışı sonucu hizmetlerin aksaması ve gecikmesi, bu alanda yaşanan sorunların yerinde çö
zümü için yeni bir perspektif gerektiğini ortaya koymuştur. Çünkü yeni sorunları klasik yöntemlerle 
değil, yeni sorunlara yeni çözümler getirecek teknikleri geliştirip uygulayarak aşmak mümkündür. 
Bunun bilincinde olan partimiz, en küçük biriminden büyükşehir belediye başkanlıklarına kadar tüm 
yerel yönetim birimlerine önem vermektedir. Parti programımızda yer alan "Katılımcı ve temsil gücü 
yüksek bir demokrasinin temelinde yerel yönetimler yatar." anlayışı temel ilkemizdir. 

AK Parti Hükümetleriyle birlikte yaşanan dönüşüm süreci, şüphesiz ki, Türkiye'nin tarihî, ya
pısal pek çok meselesinin çözümü için ciddi bir dinamik oluşturmaktadır. Türkiye'nin çözüm bekle
yen pratik, hayati meseleleri var. Bunu hepimiz biliyoruz ve hiçbir zaman "İş bitti." demedik, "Yolun 
başındayız." dedik ve sorunları tek tek çöze çöze gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine doğru 
koşuyoruz. Aslolan, siyasetin çözüm zemini olarak varlığını güçlü bir şekilde koruması ve ülkeyi 
sahiplenmesidir. İşte biz bunu yapıyoruz. Zira, demokratik siyaset çözümlerin tek ve gerçek zemini
dir, bunu biliyoruz. 

Hepimizin malumudur ki, çıkar siyasetinden nemalanarak güç kazanmış olan belli gruplar, top
lumsal taleplere dayanan demokratik siyasetin sonuçlarından rahatsızdırlar. Bu rahatsızlıklarından 
dolayı Türkiye'nin demokratik süreçler içinde toplumsal müzakereye dayalı olarak çözülebilecek 
bazı meselelerini siyaseti güdükleştirmenin bir aracı, vesilesi hâline getirmek istemektedirler. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; vatandaşlarla yönetim arasında günlük hayattaki bağın kuv
vetli olması, devlet-millet kaynaşmasını pekiştirecek ve demokrasimizin gelişmesine katkı yapa
caktır. O yüzden yerel yönetimler demokrasinin beşiğidir, ana damarlarmdandır. Çünkü 
demokrasilerin en önemli ve en temel prensibi halka dayanmasıdır. Genel Başkanımız ve Başbaka
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi, "Siyaset yerelde başlar." 

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi ülkemizde son yirmi beş yıl içinde bütün siyasetçiler, bütün 
iktidarlar, koalisyonlar, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden, yerel demokrasinin yerleştirilme
sinden, yerindelik ilkesinden bahsettiler. Ancak, ne yazık ki, bu, sözden öteye gidemedi. AK Parti 
yerel yönetimlere verdiği önemi açıkça göstermiş, merkezî yönetimde olan birçok imkân ve kaynak 
yerel yönetimlere, yerel birimlere devredilmiştir. Bir şehrin sorunlarını merkezden planlayıp çözme 
dönemi tamamlanmıştır. Geçmiş dönemlerde dile getirilen, seçim beyannamelerinde, hükümet prog
ramlarında söz edilen ifadeler hep kâğıt üzerinde kalmıştır. 

Anayasa'nın 127'nci maddesinde ifadesini bulan "...görevleri ile orantılı gelir kaynaklan sağ
lanır." hükmü bile göz ardı edilmiştir. AK Parti ise bunu kâğıttan icraata, sözden kanuna geçirmiştir. 

Yerel yönetimlerle ilgili olarak, değerli arkadaşlanm, 22'nci ve 23'üncü Dönem çalışmalarında, 
yerel yönetimler reformu çerçevesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanunu, 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 
5747 sayılı Büyükşehir Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun düzenlenmiş, yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Yerel yönetimler reformu süreci, bugün görüşmekte olduğumuz İl Özel İdarelerine ve Beledi
yelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve hâlen, Sayın Ba
kanımızın da ifade ettiği gibi, hazırlıkları sürdürülen Köy Kanunu ile devam etmektedir. Yerel 
yönetimler reformu tamamlanana kadar süreç devam edecektir. 
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Bu çerçevede, Köy Hizmetlerinin il özel idarelerine devredilmesi mahallî demokrasinin ger
çekleşmesi ve ihtiyaçların yerinde tespiti bakımından da çok önemlidir. İl genel meclislerinin halk 
tarafından seçilmiş üyelerinin kendi yörelerinin ihtiyaçlarını tespit edebilmesi ve köye yönelik hiz
metlerin etkin bir şeklide yapılmasına imkân tanınması sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; AK Parti Hükümetlerince gerçekleştirilen yerel yönetim
ler reformunun kent yönetimine sağladığı temel katkılar şöyle sıralanabilir: 

Kent yönetiminde katılımcılık artırılmıştır. 
Sivil toplumun yönetimine etkin bir şekilde katılımı sağlanmış, stratejik yönetim ve planlama sü

reci başlatılmıştır. 
Yerel yönetimlerin idari ve mali kapasiteleri güçlendirilmiştir. 

Norm kadro uygulamasına geçilmiştir. 
Belediye kurulması için 5 bin nüfus kriteri öngörülmüş, birleşme ve katılmaya ilişkin hüküm

ler basitleştirilmiştir. 
Bütün bu yapılan yasal düzenlemeler ile değerli arkadaşlarım, yeni bir yönetim zihniyetinin ve 

felsefesinin yerel yönetimlerde geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
Değişim sadece yerel yönetim ile sınırlı değildir. Yerel yönetimlerle iş birliği yapan diğer kamu 

kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör tem
silcileri de yerel demokrasi, özerk yerel yönetim ve yeni kamu yönetimi yaklaşımına uygun bir yö
netim yapısını kurmak ve geliştirmek zorundadır. 

Biz her zaman şunu söyledik: AK Parti, değişim ve dönüşümü takip eden değil, bizzat değişim 
ve dönüşümü gerçekleştiren bir anlayışın partisidir. Bu açıdan milletimiz için ne gerekliyse ülkemiz 
için hangisi yararlı ise onu yapmaya gayret göstermekteyiz. 

Mahallî idarelerin gelirlerinin gayrisafı yurt içi millî hasıla içindeki payı 1980 yılında yüzde 
1,63 iken bu oran 2006 yılında yüzde 4,18'e çıkmıştır. Bu durum mahallî idarelerin ülke ekonomisi 
içinde giderek artan bir önem kazandığını göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz kanun teklifi ile belediyelerin genel 
bütçe vergi gelirlerinden aldığı payların matrahı yüzde 30 dolayında artmaktadır. Petrol ve doğal gaz 
ürünlerinden alınan ÖTV'nin tamamı, motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'nin tamamı, alkollü ve gazlı 
içecekler ile bütün tütün mamulleri üzerinden alınan ÖTV'nin tamamı, özel iletişim vergisinin tamamı 
teklif ile matraha dâhil edilmektedir. 

Kanun teklifimizden sonra, matrahın genişletilmesiyle toplam, yaklaşık olarak, değerli arka
daşlarım, 34 milyar 312 milyon YTL, yani 34 katrilyon 312 trilyon TL kaynak mahallî idarelere ak
tarılmış olacaktır. 

Toplamda ise mahallî idarelere aktarılan pay miktarı, değerli arkadaşlarım, 2007'ye baktığı
mızda 2007'de 12 milyar 765 milyon 287 bin 531 YTL'dir, yani 12 katrilyon 765 trilyon 287 milyar 
531 milyon TL'dir. 

Şimdi bu kanun teklifimizle ve bu düzenlemeyle değerli arkadaşlarım, 2008'e geldiğimizde yak
laşık olarak 18 milyar YTL'ye yükselmiştir, yani 18 katrilyona ulaşmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, 12 milyar, 18 milyar; aradaki küsuratları dikkate alırsak yak
laşık 5 katrilyon civarında, 5 küsur katrilyon civarında, yani 5 milyar YTL civarında bir artış söz 
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konusu olmaktadır. 2380 sayılı Kanun gereğince, il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri üze
rinden ayrılan payın sadece nüfus esasına göre dağıtılması ciddi eleştirilere neden olmaktaydı. Bugün, 
değerli arkadaşlarımız, bu kürsüden bunu yine ifade ettiler. Sadece nüfus kriterinin esas alınması 
iller arasındaki gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasına yetmemekte. Nüfusu fazla olan iller 
daha çok pay alırken, ekonomik ve sosyal bakımdan geri kalmış iller nüfusları az olduğu için daha 
az pay almakta ve gelişmiş illerle arasındaki makas açılmaktaydı. 

Yapılan düzenlemeyle, bu kanun teklifimizde, değerli arkadaşlarım, nüfus kriterinin yanında 
diğer bazı kriterlerin de dağıtımda esas alınması öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle, pay dağıtımında 
belediyelerde sadece nüfus kriteri dikkate alınmayacak, aynı zamanda o illerin gelişmişlik endeksi 
dikkate alınacaktır. Nüfus yüzde 80 oranında, gelişmişlik endeksi de yüzde 20 oranında dikkate alı
narak hesaplanacaktır. İl özel idarelerinin paylarının dağıtımına geldiğiniz zaman, değerli arkadaş
larım, nüfus yüzde 50 oranında, illerin yüzölçümü kriteri dikkate alınacak, bu da yüzde 10 oranında; 
kırsal alan nüfusu dikkate alınacak, bu yüzde 15 oranında; gelişmişlik endeksi dikkate alınacak, bu 
yüzde 15 oranında ve ayrıca köy sayıları dikkate alınacak, bu da yüzde 10 oranında olacaktır. 

Genel bütçe vergi gelirlerinden mahallî idarelere aktarılan paylardan borçlara karşılık yapılan ke
sintilerin miktarı da bu teklifle, bu düzenlemeyle, değerli arkadaşlarım, yüzde 40 ile sınırlandınl-

. maktadır, yüzde 40'ı hiçbir surette geçmeyecektir. Söz yüzde 40'tan açılmışken, bildiğiniz gibi, AK 
Parti İktidarı döneminde borçlu belediyelerin borçlarına mahsuben İller Bankasından yüzde 40'lık ke
sinti yapılmaktadır ve partilimiz, partili olmayan belediyelerin hepsine aynı oran uygulanmaktadır. 
AK Parti böylesi adaletli bir uygulamayı gerçekleştirmiştir. 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Biliyoruz, biz biliyoruz ne kadar adaletli olduğunu! 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Devamla) - Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, buradan ifade edi

yorum. Bizi izleyen ekranı başında belediye başkanı arkadaşlarımız var, merak ediyorlar: "Bu dönem, 
yaz dönemi, geçtiğimiz dönemlerde yaptığınız gibi kesintileri durduracak mısınız?" Evet, geçtiğimiz 
hafta Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız Bakanlar Kurulunda bir karar almıştır. Bu karar çer
çevesinde temmuz, ağustos, eylül, ekim ayları olmak üzere dört aylık bir süre borçlarına mahsuben 
kesinti yapılmayacaktır. Bu arkadaşlarımız, bu kesinti kaldırıldığı zaman elbette halkımıza daha iyi 
hizmeti sunabilecekler ve noksanlarını giderebileceklerdir. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Faiz çalışacak! 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sonra ödemeyecekler mi? 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Devamla) - Bu konuda, değerli arkadaşlanm, Hükümetimizin iş

başına geldiği günden bu yana ne kadar adaletli ve ne kadar eşit davrandığını biliyorsunuz. 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar! Ne adalet, biz biliyoruz! 

HÜSEYİN TANRIVERDİ (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, kesinti yapılması gerekiyorsa AK 
Partili belediyelerden de kesinti yapılmış, yapılması durdurulmuşsa AK Partili belediyelerden de 
durdurulmuştur. 

Daha önceki dönemleri burada uzun uzun konuşacak değiliz. Daha önceki dönemlerde, Marmara 
depreminden dolayı, Karadeniz Bölgesi'ndeki afetten dolayı hak etmediği hâlde birçok belediyelere 
partizanca ödenekler verildiğini, âdeta şehrin bir caddesine bir kova su dökülüp de afet yardımı tak
viye edildiğini, çok değerli belediye başkanı arkadaşlarımız onları yaşadılar, gördüler. Bu haksızlık
ları Adalet ve Kalkınma Partisi ortadan kaldırmıştır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ne veriliyorsa, nasıl davranılıyorsa, İzmir Büyükşehir Be
lediyesine nasıl davranılıyorsa, Ankara Büyükşehir Belediyesine de, Konya Büyükşehir Belediyesine 
de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine de aynı davranılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yeni düzenlemeyle, geçmişten günümüze kadar gelen, birçok kez sorun 
olan belediyelerin sosyal güvenlik primleri ve emekli keseneklerinin kaynaktan kesilmesi imkânı 
getirilmektedir. 

Yeni düzenlemeyle, mahallî idarelerin 2007 yılında aldıkları paylara ortalama yüzde 44 ora
nında bir artış getirilmektedir. 

Bazı bakanlık ve kuruluş bütçelerine konulan ödeneklerin dağıtımında yaşanan sıkıntılar daha 
önceki dönemde had safhadaydı, bunları da bu Hükümetimiz idari olarak ortadan kaldırdı, şimdi bu 
teklifimizle yasal hâle getiriyoruz. Dağıtılan kaynakların zikredilen, düşünülen, daha önce yaşanılan 
sakıncalarını ortadan kaldırmak amacıyla, mahallî idarelere yardım yapılmak üzere çeşitli bakanlık 
ve kuruluş bütçelerine konulan ödenekler kaldırılmakta, bunun yerine Maliye Bakanlığı bütçesine 
"denkleştirme ödeneği" adı altında ödenek konulması ve bu ödeneğin İller Bankası aracılığıyla, her 
yıl mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit hâlinde dağıtılması öngörülmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Tannverdi, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
Buyurun. 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Devamla) - İllerimizin demografik farklılıklarından dolayı açılan 

makas, görüştüğümüz teklifte yer alan denkleştirme ödeneği ile daraltılmaktadır. 
Değerli arkadaşlanm, bizi ekranlan başında izleyen milyonlarca vatandaşımız basında çıkan ha

berlere asla kulak asmasın. Mahallî idarelere yapılan bu artışlar ile kesinlikle vatandaşlarımızın sır
tına herhangi bir yük getirilmemektedir. Bunu, altını çizerek ifade ediyorum. Bu yasa teklifimiz, 
sadece merkezî Hükümetin kendisinin yapması gereken harcamalan yerel yönetimlere devretmesi-
dir, yerindelik ilkesi doğrultusunda hareket etmesidir. Dolayısıyla, kesinlikle halkımızın sırtına bir yük 
gelmemekte; hani, konuşulan otopark ücretleri, emlak vergilerinin artınlışı gibi şeyler bu kanun tek
lifimizde, bu düzenlememizde söz konusu değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Elektriğe yüzde 23 zam yapıldı. Niye? 
RECEP KORAL (İstanbul) - Beş yıl yapılmadı. 

KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Yüzde 23 zam değil mi? 
BAŞKAN - Sayın Tannverdi, lütfen tamamlayın konuşmanızı. 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Devamla) - Biz bunları yaparken değerli arkadaşlanm, olaya asla 

parti çıkarlan açısından yaklaşmadık, katılımcılığı biçime indirgemedik. Biz, insanımıza daha iyi 
hizmeti sunmanın derdindeyiz. Biz, milletimizin ve devletimizin lehine olan düzenlemeleri, siyasi ola
rak ne getirir ne götürür hesabıyla değil yannlar için, yannın aydınlık ve kalkınmış Türkiye'si için 
yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 

Düzenlemenin yerel yönetimlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Kanun teklifimize vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi tekrar en kalbi 

duygulanmla selamlıyorum. 
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Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tannverdi. 

Teklifin tümü üzerinde şahsı adına İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır. 
Sayın Kaçır, buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisi 

Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün ve 16 Milletvekilinin; il Özel İdarelerine ve Be
lediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin geneli üzerinde 
şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nu, 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunu'nu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nu ve 5355 sayılı Mahalli İdare 
Birlikleri Kanunu'nu çıkartmıştı ve işte bu kanunlarda yapılan değişikliklerle yerel yönetimlerde 
görev, yetki ve sorumluluklar da yeniden belirlenmişti. Bunlann gereği olarak görevleriyle orantılı 
gelir kaynakları sağlanması amacıyla bu kanun teklifi verilmiştir ve bu düzenlemeler yapılmaktadır. 

Bildiğiniz gibi mevcut durumda, 2380 sayılı Kanun'a göre belediyelere yüzde 6, il özel idare
lerine yüzde 1,12 pay verilmekte. 5216 sayılı Kanun'a göre de büyükşehir belediye payı olarak bü
yükşehir sının içinde toplanan genel bütçe vergi gelirleri üzerinden yüzde 5 olarak büyükşehir payı 
aynlmakta idi. Büyükşehir ilçe belediyelerine yine genel bütçe vergi gelirlerinden kesilen paylann 
yüzde 35'lik kısmı büyükşehir belediyesine ve yüzde 10'hık kısmı da su ve kanalizasyon idaresi payı 
olarak aynlmakta idi. Büyükşehir belediye sınırlarında toplanan genel bütçe vergi gelirlerinin yüzde 
5'i hesabında, bu payın yüzde 75'i doğrudan verginin toplandığı büyükşehir belediyesinden alınan 
paya, yüzde 25'i ise havuzda toplanarak büyükşehir belediyeleri nüfus esasına göre dağıtılmakta idi. 

Ancak, yine bildiğiniz gibi genel bütçe vergi gelirlerinin bir kısmı mahallî idarelere ayrılan pay 
matrahına dâhil edilmemekte idi. Bunlar: Petrol ve doğal gaz ürünlerinden alınan ÖTV'nin tamamı 
verilmemekte idi, motorlu taşıtlardan alman ÖTV'nin yüzde 28'i matraha dâhil edilmemekte idi, al
kollü ve gazlı içecekler ile tütün mamulleri üzerinden alınan ÖTV'nin de yüzde 60'ı bu matraha 
dâhil edilmemekte idi; yine, özel iletişim vergisinden de bu matraha ilave yapılmamakta idi. 

Şimdi, getirilen bu teklifle, petrol ürünlerinden alınan ÖTV'nin tamamı, motorlu taşıtlardan alı
nan ÖTV'nin tamamı, alkollü ve gazlı içeceklerden alınan ÖTV'nin tamamı, özel iletişim vergisi ve 
şans oyunlan vergisinden gelen payların tamamı matraha ilave edilmekte, vergi iadeleri de düşül-
mektedir. 

Petrol ve doğal gaz ürünlerine ilişkin ÖTV, bildiğiniz gibi, 22 katrilyon tutmakta. Yine motorlu 
taşıtlardan gelen vergi 4,2 katrilyon tutmakta, bunun 1,2 katrilyonu verilmemekte; şimdi o da dâhil edil
miştir. Alkollü ve gazlı içecekler ile tütün mamulleri üzerinden alman ÖTV'nin yüzde 60'ı ise 7 kat
rilyon tutmakta, özel iletişim vergisi de 4 katrilyon tutmakta. Dolayısıyla, toplam olarak 34 katrilyon 
matraha ilave edilmekte, tabii bu arada vergi iadeleri de düşmekte ve bu şekilde matrah belirlenmekte, 
yeni belirlenen oranlar doğrultusunda da bu matrah üzerinden pay verilmektedir bu teklife göre. 

Yine, bilindiği gibi mevcut uygulamada sadece nüfus kriteri var iken bu teklifte artık sadece 
nüfus kriteri olmayacak, farklı kriterler de getiriliyor. Nedir bunlar? Belediyeler için, bu payların 
yüzde 80'i nüfus kriterine göre, yüzde 20'lik kısmı da gelişmişlik kriterine göre hesap edilerek ve
rilecek. İl özel idarelerinin paylan da sadece nüfus oranlanna göre değil, bu gelirlerin yüzde 50'si 
nüfus oranına göre, yüzde 10'u ilin yüz ölçümüne göre, yüzde 15'i kırsal alan nüfusuna göre, yüzde 
15'i gelişmişlik endeksine göre, yüzde 10'u da köy sayısına göre belirlenecektir. 
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Pay oranlarına gelince, il özel idarelerinin pay oranı yüzde 1,15 olarak, büyükşehir ilçe beledi
yeleri 2,5, büyükşehir belediyesi yüzde 5 olarak, diğer belediyeler de yüzde 2,85 olarak belirlen
mektedir. Büyükşehir belediyesi sınırlarında toplanan vergilerin yüzde 5'i büyükşehir payı olarak 
ayrılmakta, bu payın yüzde 70'i doğrudan verginin toplandığı büyükşehir belediyesine, yüzde 30'u 
ise havuzda toplanarak büyükşehir belediyelerine nüfus oranlarına göre dağıtılmaktadır. Büyükşehir 
ilçe ve ilk kademe belediyelerine ayrılan paydan ise yüzde 30'u büyükşehir payı olarak, yüzde 10'u 
da su ve kanalizasyon idaresi payı olarak ayrılmakta ve ilgili büyükşehir belediyesine aktarılmakta
dır. Büyükşehir paylarının hesabında, bir önceki yıl aylık olarak tahakkuk eden tutarın yüzde 20'sin
den fazla pay verilmemesi de, yine bu teklifle öngörülmekte, yüzde 20'sinden fazla olan miktarın, 
yüzde 20'den daha az artan diğer büyükşehir belediyelerine nüfus esasına göre dağıtılması öngörül
mektedir. Bütün bunlara göre, değerli milletvekilleri, il özel idarelerinin gelirleri yüzde 56 oranında 
artmaktadır. Belediyelerin, diğer belediyelerin gelirleri yüzde 42 oranında artmakta, büyük şehirler
deki ilçe belediyelerinin gelirleri de.yine yüzde 42 oranında artmaktadır. Verilecek olan bir önerge 
ile -kabul edilirse, ki kabul edileceğini umuyorum- büyükşehir belediyelerinin payı da yüzde 36 ora
nında artmış olacaktır. Böylelikle yerel yönetimlerine aktarılan pay 12,7 katrilyondan 17,9 katril
yona. .. Yani yüzde 44 olarak artırılmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının binde 1 'i belediyeler den
kleştirme ödeneği olarak ayrıca ayrılacak, ayrılan ödeneğin mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit 
hâlinde İller Bankası tarafından dağıtılması sağlanacak. Bu ödeneğin yüzde 60'ı nüfusu 5 binden az 
olan belediyelere, yüzde 40'ı ise nüfusu 5 bin ila 10 bin arasında olan belediyelere eşit olarak dağı
tılacaktır. Böylelikle, nüfusu 5 bin ila 10 bin arasında olan belediyelerin yılda yaklaşık 155 bin YTL, 
nüfusu 5 binden az olan belediyelerin de 41.500 YTL payları artmış olacaktır. Örnek olarak verile
cek olursa, Uşak Yayalar Belediyesinin 2007 yılı payı 268.930 YTL iken, denkleştirme ödeneğinden 
de 41.586 YTL gelir elde etmiş olacak, ki gelirini yüzde 25 olarak sadece bu denkleştirme ödene
ğinden artırmış olacaktır. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Tabii İstanbul Belediyesine 4 katrilyon verirsi
niz, öbür belediyelere daha az para verirsiniz. 

ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi bir de Sayın Akif Ham-
zaçebi'nin belirtmiş olduğu bir husus var, ki o da büyükşehir belediyelerinin paylan yüzde 69,5'tan 
yüzde 70,7'ye çıkıyor şeklinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kaçır, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
Buyurun. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Teşekkür ediyorum Değerli Başkanım, bitiriyorum konuşmamı. 
Bu teklif ile -ne şekilde hesap yaptığını ben pek anlayamadım ama- büyükşehirlerin yüzde 62 

olan payı 63'e çıkıyor şeklinde görülmekte. Ancak verilecek olan önergeyle bu oran yüzde 61, diğer 
belediyelerin payı yüzde 27'den yüzde 28'e çıkmış olacak, özel idarelerin payı da yüzde 10'dan 
yüzde 11 'e çıkmış olacaktır. 

Ben, şimdiden, teklifin yasalaşacağını bekliyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. Yüce heyeti
nize sevgilerimi, saygılanmı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaçır. 
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Şahsı adına teklifin tümü üzerinde ikinci konuşmacı Trabzon Milletvekili Sayın Asım Aykan. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

Sayın Aykan, buyurun efendim. 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; görüşmekte olduğumuz 248 sıra 

sayılı Kanun Teklifi üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, ben iki konu üzerinde mütalaa yapmak istiyorum: Bir tanesi yerel yönetim
lerin tarihsel gelişimi, ikincisi de kaynak problemleri. Biraz önce Değerli Hüseyin Bey de ifade et
tiler, cumhuriyetten yaklaşık altmış yıl önce, 1860'lı yıllarda, İstanbul Hükümeti zamanında 
"ademimerkeziyet" diye tabir etmiş olduğumuz, yetkiler İstanbul'da mı kullanılsın yoksa Anadolu'ya 
mı verelim noktasındaki tartışmaları hep biliyoruz. Bu süreç yaklaşık altmış yıllık bir süreçle, zaman 
dilimi içerisinde tartışıldı ve 1921 Anayasası'yla beraber hizmete taalluk eden, hizmetle ilgili yetki
lerin Anadolu'ya bırakılmasının daha doğru olacağı istikametinde bir görüş ortaya çıktı. Rahmetli 
Recep Yazıcıoğlu -biliyorsunuz, valimiz- "Ben 1921 yılının özel idaresi şartlarını, yetkilerini, im
kânlarını istiyorum, onu verin başka bir şey istemiyorum." diye bu konuyu çok zaman Türkiye'nin 
gündemine taşıdı. Zannediyorum yavaş yavaş -rahmetlinin kemikleri sızlamayacak- adım adım, hiz
mete taalluk eden -tekrar altını çiziyorum- yetkileri Anadolu'ya vermek istikametinde Hükümetimiz 
tarafından ciddi adımlar atılıyor. 

35 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında çıkartılmış olan Belediye Yasası, yani 1580 sa
yılı Yasa, 21 'deki espriye bağlı bir yasadır. Bunu özellikle belediye başkanlığı yapmış bir insan ola
rak vurgulamak istiyorum. Yani, Anadolu'ya yetkilerin verilmesi istikametinde bir yasadır. Ama daha 
sonra adım adım, değişik zamanlarda, değişik genelgelerle belediyelerdeki bu yetkiler Ankara'ya 
çekilmiştir. Biz, bunun acısını çok yaşadık. Bu süreç, daha doğrusu belediyelerle ilgili düzenlemeyle 
ilgili süreç, Rahmetli Özal'ın 3030 sayılı büyükşehirlerle ilgili Yasa'yı çıkarttığı döneme kadar çok 
fazla bir hareketlenme göstermiyor. 3030'la beraber, büyükşehirlerle ilgili düzenlemeyle yerel yö
netimlerde ciddi bir yeni yaklaşım tarzı ortaya çıkmıştır. Daha sonra, Başbakanlığa, yerel yönetim
lerden gelmiş bir insan olarak Değerli Başbakanımızın başkanlığında, biraz önce arkadaşlarımızın 
ifade etmiş olduğu Belediye Yasası, Büyükşehir Belediyesi Yasası, İl Özel İdaresi Yasası, Mahallî 
İdare Birlikleri Yasası, bazı belediyelerin tüzel kişiliklerinin değiştirilmesiyle ilgili yasa çıkartıldı. 
Kamu Yönetimi Temel Yasası Sayın Cumhurbaşkanımızdan geri döndü, duruyor ve bahsetmiş ol
duğum bu süreç hızlı biçimde gelişmiştir. Şimdi görüştüğümüz yasa, belediyelerimizin ve özel ida
relerimizin kaynaklarını artırıyor. 

Değerli arkadaşlar, neden böyle bir yasaya ihtiyaç duyulmuştu; onun üzerine ikinci kısımda de
ğinmek istiyorum. 90'lı yıllarda rahmetli İnönü ile beraber Demirel Hükümetinin kurulduğu za
manlarda bütçemizin 2,3'ünü -yani bugünkü karşılığını söylüyorum, 4 katrilyon TL- özel idarelere 
ayırdığımız, şimdi ilave yaptığımız kaynağın 2 katı para belediyeler payı 2,3 olarak bütçeden bele
diyelere aktarılıyordu. Belediyelerin de altyapı, su, kanalizasyon, deşarjlar ve diğerleri başta olmak 
üzere harita çalışmaları bu kaynaktan yapılıyordu; yüzde 80'i buradan veriliyordu, yüzde 20'sini ise 
belediyeler karşılıyordu. Demirel Hükümeti zamanında bunun bir kısmı merkezî bütçeye aktarıldı. 
Çiller Hükümeti zamanında ise, daha sonraki birkaç yıl içerisinde, tümü bütçeye aktarıldı ve beledi
yeler, daha önceden meclis kararıyla vermiş oldukları yatırım kararlarını bile tamamen kendileri, 
hem de geciken faizleriyle beraber karşılama durumunda kaldılar. Bu, belediyelerin en büyük sıkıntı 
yaşadığı dönemdir. O imkânlar alınmamış olsa idi, şimdi, belediyelerin kullanacak oldukları alt ya
pıdaki kaynak miktarı, ifade ettiğim gibi, 4 katrilyon civarında idi. 
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Değerli arkadaşlar, Türkiye bir değişim süreci yaşıyor, kırsaldan kentlere doğru yoğun bir göç 
var. Dolayısıyla, belediyeler, özellikle altyapıya yönelik olarak çok ciddi yatırımlar yapmak zorun
dadırlar. Bunları şöyle kısaca arz etmek istiyorum: 

Su, hepimizin her gün kullanmış olduğu büyük bir nimet. Kullanamadığımız zaman veya temiz 
midir değil midir diye kamuoyunun gündemini nasıl işgal etmiş olduğunu hep beraber görüyoruz. 

Kanalizasyon hizmetleri, yağmur suyuyla kanalizasyonun birbirinden ayrılması; bu, kentlerin alt
yapısı için çok önemli bir durumdur. Su hatlarının yenilenmesi, kaçaklarının engellenmesi, deşarjlar, 
arıtma tesisleri; katı atık, yani "çöp" diye ifade ettiğimiz konular ile maalesef kentlerimizde bir kan
gren hâline dönüşmüş olan çarpık yapılaşma, imar durumları; belediyelerin kentsel dönüşüme para 
aktarması, son dönemlerde artan maliyetler, geçici işçilerimize kadro vermiş olmamız ve on iki ay 
çalışmaya başlamış olmaları; petrol fiyatları, benzer ürünlerin artışı belediyelerimizi gerçekten ilave 
kaynak kullanmaya itmiştir. Bu anlamda, aldığımız bu tedbirlerle -arkadaşlarımızın da ifade ettiği 
gibi- belediyelerimize ciddi bir kaynak aktarılmaktadır. 

Burada bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum. 
Değerli arkadaşlar, küçük belediyelerimiz, yani nüfusu 5 bin civarında olan belediyelerimiz ku

ruluş aşamasında -ki, bunlar nasıl kuruldular, ne zaman kuruldular, bunları biliyorsunuz- istihdama 
yönelik fazla eleman bulundurduklarıdır. Yani 3 kişinin çalışacak olduğu bazı yerlere 10 kişi, 15 kişi 
eleman aldıkları için, gönderdiğimiz kaynakların büyük bir kısmını maalesef işçilerine veriyorlar. 
Eğer biz, bu artışa rağmen, yani fazla para göndermemize rağmen, ilave kaynak göndermemize rağ
men bu konuların çözüleceğini düşünüyorsak, zannediyorsam, yeterli adımları atamayacağız. Bu
rada bir düzenleme yapmamız gerekir. Devletin diğer kurumlarında eleman istihdamına ihtiyaç var, 
ama belediyelerde fazla eleman var, hem memur açsından hem işçi açısından söylüyorum. Valileri
mizin tasarrufuyla bu elemanlar için başka kurumlarda istihdamın kapısını açmamız lazım veya 
kıdem tazminatında, ihbar tazminatında kullanmak üzere arkadaşlarımıza kaynak aktarmamız lazım, 
onun da burada bu vesileyle altını çizmek istiyorum. Çünkü, diğer belediyelerimiz, nüfusu fazla be
lediyelerimiz değerli arkadaşlar, kaynak oluşturabilirler ama nüfusu 5 bin civarında olan, altında olan 
belediyelerimiz sadece İller Bankasından gönderilen parayla, aşağı yukarı, belediyeleri çevirmek zo
rundadırlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, komisyon sırasında Komisyon temsil edilmiyor, lüt
fen dikkate alın; Başkan Vekili ve Sözcü de yok. Burada Sözcü Hasan Fehmi Kinay, bunu dikkate 
alın. Hiç öyle sağa sola bakmaya gerek yok Sayın Başkan. 

ASIM AYKAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, özel idarelerimizle ilgili konuya gelince: KÖY
DEŞ çalışmalarıyla beraber, biliyorsunuz, bugüne kadar özel idarelerimize kırsalda kullanılmak üzere 
5 katrilyon civarında bir para aktardık. Aktardığımız para kırsal alanda bugüne kadar birçok çalış
manın ve problemin çözümüne yardımcı oldu. Ancak kırsal alanda, değerli arkadaşlar, daha yapa
cağımız çok işler var. Dolayısıyla, yüzde 50 civarında ilave olarak aktarılan kaynağın özellikle yol, 
kanalizasyon ve su anlamında kırsalda çok büyük artılar getireceğini ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, 60'lı, 70'li yıllarda, o günkü Başbakanımızın bir tabiri var "Şehirde ne varsa 
köyde o olacaktır" diye. Köy kavramını yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi köydeki insa
nımız, sadece şehirde olanı değil, dünyanın neresinde ne varsa hepsini istiyor. Yani, dünyada ne varsa 
onu istemeye başladı. Dolayısıyla, kırsal kesime aktaracak olduğumuz kaynaklan belki zaman içe
risinde daha da fazla bütçe imkânlan içerisinde gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. 
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Köye altyapı olarak, yol, su, elektrik, başta üç tane ana parametre göndermemiz lazım. Eğer, yol, 
su, elektrik gönderirsek, yani köyün yolu verimliyse, suyu akıyorsa, elektriği de verimliyse değerli ar
kadaşlar, bu köyde yaşayan insanlarımızın hizmetlerini artırmak mümkündür. Yani köyde yolun, suyun, 
elektriğin verimli olması, köye sağlığın, eğitimin ve imar hizmetlerinin taşınmasına vesiledir. 

Ayrıca, köylerimizin önemli bir kısmı şehirlerin varoşu hâline dönüşmüşlerdir, eski köyler de
ğillerdir. Çok yakın yerlerdeki köyler neredeyse sayfiye merkezlerine dönüşmüşlerdir. Yani, o köy 
mantığıyla bakarak oradaki hizmet standardını düşürmememiz gerekir, tam anlamıyla şehirle mü
temmim olan, birbiriyle beraber uyumlu olan yapı olarak bakarsak, kırsala daha fazla kaynak aktar
mak için de elimizden geleni göstermek gerektiğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, büyükşehirlerle ilgili Akif Bey'in bir değerlendirmesi oldu. Şimdi, şunu 
özellikle vurgulamak istiyorum: AK Parti olarak biz büyükşehir yapmadık. Biraz önce ifade ettim, 
rahmetli Özal'ın döneminde 3030'la bu süreç başladı. Parametreleriyle ilgili, biz, Büyükşehir Yasa-
sı'nda, merkez ve 10 kilometre civarında 750 bin nüfus varsa, burası büyükşehir yapılabilir diye bu 
düzenleme getirildi. Sadece nüfusu getirdi. Doğrudur, ben de eski bir belediye başkanı olarak, yavaş 
yavaş sadece büyükşehirde nüfus değil, bazı parametrelerin de ilave olarak ele alınması gerektiği ka
naatindeyim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aykan, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun efendim. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Trabzon'un nüfusu Erzurum'dan daha çok. 
ASIM AYKAN (Devamla) - Evet, 2003 yılında, rahmetli İnönü Başbakan Yardımcısı, SHP Hü

kümeti vardı, Samsun büyükşehir yapılırken Trabzon yapılmadı, belediye başkanı da CHP'liydi. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Buyurun yapalım, ver kanun teklifini. 
ASIM AYKAN (Devamla) - Bir şey demiyorum. Ben kanun teklifimi verdim, içeride; bekliyor 

şu anda. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Hamzaçebi de verdi. 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, lütfen... 

ASIM AYKAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, büyük şehirleri planlarken belki Devlet Plan
lama Teşkilatının bölge merkezleri kriterlerine bakarak imar durumu, altyapı durumu, turizm yapısı, 
kültürel birikimi, ticaret merkezi olma özelliği, sağlık merkezi olma özelliği, eğitim merkezi olma 
özelliği, konsolosluklar, spor merkezi olmak gibi -limanlar, havaalanlarını da ilave ederek- yeni bir 
bakış açısı getirmemiz gerekebilir. Bunu da Parlamento olarak hep beraber müzakere ederiz diyorum. 

Kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımızı kutluyorum, tebrik edi
yorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aykan. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, gruplar adına ve şahıslar adına konuşmalar tamamlan

mıştır. 
Şimdi, yirmi dakika süreyle soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Saym Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
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Efendim, AKP iktidara geldikten sonra kaç AKP'li belediye başkanlığı için soruşturma izni is
tenmiş, kaçı için soruşturma izni verilmemiştir? Bu soruşturma izni verilmeyenler arasında Ankara 
Belediye Başkanı ile Aliağa Belediye Başkanı ve İstanbul Belediye Başkanları var mıdır? Ayrıca bu 
soruşturma izni verilmeyen kaç belediyenin soruşturma izni verilmesi için Danıştay tarafından izin 
verilmiştir? 

İki, İstanbul, Ankara ve İzmit ana kent belediyelerinin hazineye ne kadar borçlan vardır? Bu be
lediyeler 2006 yılından bugüne kadar kenti "çiçeklendirme ve ağaçlandırma" adı altında -özellikle 
İstanbul Belediyesi- lale dikimine ne kadar miktar para harcamıştır? Bu ağaçlandırma ve çiçeklen
dirme faaliyetleri hangi usullerle ve hangi kişilere verilmektedir? İstanbul Belediyesinin bir yılda 
570 trilyon lira lale harcamasına verdiği doğru mudur? 

Şimdilik bu kadar efendim. 
BAŞKAN-Sayın Çalış... 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, 2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre belediyelere norm kadrolar verilmişti. 

2007 yılında yapılan sayımda ise 2.213 belediyenin nüfusunun düştüğü görülmüştür. Bu son nüfus 
durumuna göre kadrolarda yeni bir ayarlama mı yapılacaktır; yoksa, bu çalışanların ücretleri neye 
göre ayarlanacaktır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Çelik... 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Ben de özellikle Türkiye'de belediyelerin borçlanmasına ilişkin bir soru sormak istiyorum: 2004 

verilerine göre belediye bütçe gelirleri toplamı 14 katrilyon düzeyinde gözüküyor -en son rakamlar 
bu olduğu için bunu veriyorum- ve iç borçlanma yoluyla 40 katrilyon TL'ye kadar bir borçlanma yo
lunun açıldığı öngörülüyor. Türkiye'de belediyelerin bugün itibarıyla ne kadar borcunun olduğunu 
acaba Sayın Bakanımız ifade edebilir mi? Bir. 

Diğer bir sorum da: Özellikle Mersin'de kapatılan belediyelerle ilgili ne gibi çalışmalar var ve 
bu belediyelerin tasfiyesi yönünde hangi aşamaya gelinmiş? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Uslu... 
CEMALEDDİN USLU (Edirne) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna hükümet tasarısı olarak geldiği 

ve görüşüldüğü hâlde, bundan neden vazgeçilerek bu defa kanun teklifi hâlinde komisyona getiril
miştir? Tasarının ilk hâlinde, yerel yönetimlere kaynak sağlamak amacıyla vergi kaynaklan düşünü
lürken, neden bundan vazgeçilerek kaynak aktanmına dönüştürülmüştür? Bunun, önümüzdeki yerel 
seçimler için bir hazırlık olduğu söylenebilir mi? 

İkinci sorum: Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı içerisinde Edirne ili için ön
görülen fon ne kadardır? Bunun kullanımı için müracaat edilmiş midir? 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bal... 
ŞENOL BAL (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakana sormak istiyorum: İnsan sağlığı açısından çok zararlı olan Kızılırmak'tan Anka

ra'ya getirilen içme suyunda ve İzmir içme suyundaki arsenik oranının normal standartlarının çok üs
tünde olması, insan sağlığına duyarsızlığın ve acımasızlığın bir örneği değil midir? Bu konuda 
yaptığınız bir çalışmanız, aldığınız bir tedbiriniz var mıdır? 

İkinci sorum: Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve belediyeleri ilgilendiren hibe prog
ramlan çerçevesinde, GAP bölgesinde sele maruz kalan alanlarda -ki Batman, Diyarbakır, Mardin, 
Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak- sel riskinin azaltılması, fiziksel planlama ve yatınm, hibe programı... Ki 
son başvuru tarihi 6 Mayıs 2008 idi. Toplam, bütçe miktarı, 12 milyon 800 bin avroluk bir bütçe. Baş
vuru olup olmadığını biliyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bukan... 
AHMET BUKAN (Çankırı) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Belediye gelirlerindeki artış -yeni çıkacak yasayla ilgili- yüzde kaç olmuştur? Büyükşehir ve il 
belediyeleriyle ilgili soruyorum. 

Bir de özel idarelerdeki artış ne kadardır, büyükşehir ve illerde? 
Bir sorum daha var: Bu yapılan artışlardaki miktar bütçede görünmemektedir, bu fark nereden 

ödenecektir? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Işık... 
ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, bilindiği gibi, büyükşehir belediyelerinin vergi gelirlerinden kişi başına aldık

ları pay diğer şehir belediyelerine göre daha fazladır. İnsana yapılacak hizmetin türü ve kalitesi şehir 
nüfusuna göre değişmeyeceği gerçeğinden hareketle, diğer şehirlerimizin kişi başına aldıkları pay da 
büyükşehir belediyelerine denkleştirilebilir mi? 

İki: Kütahya ilinde olduğu gibi, birçok ilimizde nüfusu düşen toplam 2.200'ün üzerindeki bele
diyelerin gelirlerindeki azalma nasıl telafi edilecek? Bu belediyelerde daha önce yapılmış olan ve 
tamamlanamamış yatınmlann tamamlanması konusunda ayrıca bir iyileştirme düşünülmekte midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Durmuş... 
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Teşekkür ediyorum Başkanım. 
Sayın Bakanım, Kmkkale Kızılırmak suyunu içemiyor. İki ayrı filtre sistemi yapıldığı hâlde 

hâlen içemiyor. Son olarak bir membran sistemiyle yeniden bir ihale yapıldı, o da yakında açılacak 
deniyor ve Ankara'da, aynı suyun arsenik oranı yüksek olan miktarı Ankaralılara içiriliyor. Şu anda 
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eski barajlardan ilave edilen suyla arsenik oranı düşürülüyor. Yaz aylarında barajların suyu düştü
ğünde bu arsenik oranı otomatik artacaktır. Bu amaçla Ankara Belediyesi, ihaleden kaçmak için işi 
aceleye getirip Kırıkkale suyunu getirdi, Gerede'den vazgeçti. Şimdi de bu yapacağı arıtma siste
minde de bir aceleye getirip arsenik yükseldi... Böyle bir metot var mı? İçişleri Bakanlığının bunu 
önleme şeyi olacak mı? Daha evvel sulan klorlamayanlar yüksek arsenikli su mu içecekler? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Arat... 
NECLA ARAT (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakana iki sorum var. Birincisi: Genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere yapı

lacak aktanmlardan doğacak boşluğun nasıl telafi edileceğine ilişkin geleceğe yönelik bir planlama 
yapılmış mıdır? Devlet Planlama Teşkilatıyla bir iş birliği söz konusu mudur? 

İkinci sorum: Yerel seçimler öncesinde aceleye getirilerek gerçekleştirilmeye çalışılan, bölge
ler ve şehirler arasındaki gelir ve gelişmişlik farklarını gideremeyen bu tasarıyı hakkaniyet ilkesine 
ve siyasi etiğe uygun buluyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Nalcı... 
KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakana sormak istiyorum ben: Bu Avrupa Birliği fonlarından kaç belediye faydalanmış 

ve bu fonlardan kaç euro veya YTL kullanılmıştır? 
İkinci sorum: Bu kanun tasansı hazırlanırken büyükşehirlerin bitişiğinde bulunan diğer şehirler 

neden düşünülmedi? Buna örnek olarak Tekirdağ'ı verebiliriz. Tekirdağ'da 2 bin 500 tane fabrika şu 
anda faaliyet göstermekte fakat bunlann 100 tanesinin merkezi Tekirdağ'da bulunmasına rağmen 2 
bin 400 tanesinin merkezi İstanbul'da bulunmaktadır ve bu büyükşehirlerdeki yan, komşu illerin tüm 
kaynaklan büyükşehirler tarafından kullanılmaktadır. Bu büyükşehirlerin fonlanndan, sınır ile, Te
kirdağ gibi illere ayn bir uygulama yapmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkürler. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Süner... 
TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma sormak istiyorum: Görüştü

ğümüz kanun teklifiyle birlikte yerel yönetimlere yapılan transferler artışının büyükşehir belediye
lerinde yüzde 30,5, diğer belediyelerde ise yaklaşık yüzde 25 oranında olması öngörülmektedir. Yani 
merkezî yönetim bütçesinden yapılan transferlerdeki artış daha çok büyükşehir belediyeleri lehine 
kullanılmış olacaktır. Böyle bir durum, uygulanmak istenen politikanın, şehirler ve bölgeler arasın
daki gelir ve gelişmişlik farklannı gidermeye yönelik olmadığını göstermekte değil midir? 

Bu teklifin kabulü, sizin de Hükümet politikanızda yer alan köyden kente göçü azaltmak yerine 
artırmayacak mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
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Sayın Öztürk... 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
AKP Grubu adına konuşan Sayın Hatip, bu kanun teklifinin vatandaşlara herhangi bir şekilde 

yük getirmeyeceğini ifade etti. Gerçekten de yeni bir vergi yok ancak bütçede karşılığında ek bir 
gelir olmadığı için ve diğer harcama kalemlerinden de 7,4 milyar YTL'lik bu artışı karşılayacak bir 
indirim yapmak da mümkün olmayacağına göre, artan bütçe açığının hazine tarafından borçlanma su
retiyle karşılanacak olması, vatandaşa ek bir yük getirdiği anlamına gelmiyor mu? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, görüşülmekte olan, yeni başladığımız, bugünkü 

önemli kanun teklifiyle ilgili ben de hepinizi saygılarla selamlıyorum. Bu konuda Hükümet adına ko
nuşma yapmadım çünkü zaten teklif ama arada benim de yine söyleyeceklerim var, bir madde üze
rindeki konuşmalarda söz alacağım ama sorularınızı cevaplamaya başlarken... 

Tabii çok sayıda soru soruldu. Bunlardan bir kısmı, takdir edersiniz, rakamlarla ilgili falan, ça
lışılması gerekir. Mesela, başta, Sayın Genc'in ilk sorusu partilerle ilgili soruşturma iznine ait. 

Bir defa şunu ifade edeyim: Belediye başkanlarıyla ilgili soruşturma izni sürecinde, biliyorsu
nuz, Bakanın veya yönetimin aldığı karar yargıya gider yani idari yargıya gider, soruşturma izni ver
seniz de vermeseniz de bir yargı süreci de vardır. 

Biz size sayıları da verelim ama biz, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak ve AK Partinin Hükü
meti olarak belediyelere kaynak dağılımında nasıl en adaletli sistemi uygulamaya başladıysak hü
kümet olduğumuz günden bugüne, bu konularda da hiçbir tereddüdünüz olmasın. 

Soruşturma izniyle ilgili de: Suçu olanla ilgili o yönde ileri belirtiler, tespitler varsa mutlaka so
ruşturma izni verilir, parti farkı falan gözetilmez. 

Bu, İstanbul ve Ankara Belediyelerinin borçları, ağaçlandırma giderleri, lale parası vesaire, on
larla ilgili de müsaadenizle yazılı cevap verelim. 

Sayın Çalış'ın belediyelerle ilgili norm kadro konusundaki sorusu: Bu konudaki yeni yönetme
lik çalışması devam ediyor. Biliyorsunuz, bu, Devlet Personel Başkanlığıyla birlikte yürütülen bir ça
lışmadır. Üzerinde görüş alışverişi devam ediyor ve yeniden düzenlenecek o. Onu ifade etmiş olayım. 

Burada Sayın Çelik'in iki sorusu var. İkinci sorusunu cevaplıyorum, birinciyle ilgili yazılı cevap 
verilecek. "Kapatılan belediyelerle ilgili çalışmalar var mı?" diyor. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, yüce Mecliste kabul edilen o Kanun'la zaten süreç belir
lenmişti. O belediyelerle ilgili tasfiye işleminin nasıl yapılacağı ve sorumluluklar orada da ifade edil
mişti, tespit edilmişti, o çerçevede yürüyor ama bizim genel hassasiyetimiz şudur Hükümet olarak: 
Hem bu belediyelerle ilgili hem bütün köylerimizle ilgili yeniden bir çalışma... Şu anda onun top
lantı gününü belirledik temmuz ayı olarak. Köy Kanunu'nu tartışmaya açıyoruz. Sanıyorum, temmuz 
ortasında onun ilk toplantısı yapılacak, bir sempozyumla başlatıyoruz. Yani biz bu dönemde bütün 
köylerimizle ilgili idari yapılanmayı ve hizmet üreten yapılanmayı yeniden değerlendireceğiz. Köy 
yönetimini sadece bugünkü gibi sembolik bir yönetim değil, hizmet üreten, belediye ile muhtarlık 
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arası bir yapıya kavuşturma yönünde çalışmalar yapacağız. Bunu ifade edeyim. Ama özellikle, sekiz 
yüz altmış iki belediyemiz nüfusu 2 binin altına düştüğü için, biliyorsunuz, belediye statüsünü kay
betti. Onlarla ilgili durumu, hizmetlerin aksamamasını biz o Kanun'da garantiye aldık. Bir defa, öde
nekleri onların il özel idaresine aynen gidecek. Bugün almakta oldukları aylık ödenek gidecek ve 
onlar o köylerimize hizmet olarak harcanacaktır ve diğer prosedürler de yakından takip edilecektir. 
Onda bir endişe olmasın, ifade etmek isterim. 

Burada "Hükümet tasarısı iken neden teklife dönüştürüldü?" diye bir soru var. Esasen, Sayın 
Ayhan da konuşmasında buna değinmişti, Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü. Onu da açıklayayım de
ğerli milletvekilleri: Biliyorsunuz, ÂK Parti Hükümetinin, başından beri kamu yönetimine ve yerel 
yönetimlere dönük ciddi çalışmalarımız oldu. Mümkün olabildiğince merkezî yönetimden yerel yö
netimlere doğru görev ve yetki kaydırması yapmaya çalıştık. Vatandaşa daha yakın olan, vatandaşa 
günlük hayatında en önemli hizmetleri üreten, özellikle belediyelerimizle ilgili, onların yetkilerini, 
görevlerini mümkün olabildiğince daha fazla artırdık. Bir kısmında da biliyorsunuz yarım kaldı, ba
şarılamadı ama kaynaklarını da bu çerçevede artırma çalışması içinde olduk. Şimdi, bizim aslında 
2006 yılında Hükümet olarak üzerinde çok ciddi çalışılan bir tasarımız söz konusudur. O, 2006 yı
lında Meclise intikal etti, geçen dönem çıkarılamadı. Biz, onu bu dönem tekrar yeniledik ama bu 
yılın da -yasama dönemi- kısalması üzerine o tasarımızdan şimdilik vazgeçtik. O tasarımızı biz ta
mamen iptal etmiş değiliz, o tasarımız üzerinde duracağız. Çünkü orada daha geniş kapsamlı, bele
diyelerin öz gelirlerini de düzenleyen boyutlar var. Sadece, genel bütçeye vergi gelirlerinden elde 
edilen paylardan belediyelere verilen kısmın düzenlenmesi değil, orada daha geniş kapsamlı bir dü
zenleme var. Ama sürenin kısalması, yasama yılının kısalması sebebiyle, daha pratik olsun ve daha 
çabuk olsun, bu yaz döneminden önce bunu kanunlaştıralım diye teklif hâlinde arkadaşlarımız tara
fından verilmiş oldu ve o tasarıyı şimdilik biz beklemeye aldık. Onu ifade ediyorum. 

Kızılırmak suyuyla ilgili: Değerli arkadaşlar, bu konuda zaten basında da ciddi tartışmalar sürüp 
gidiyor ama bir yandan da hem Sağlık Bakanlığımız hem Çevre ve Orman Bakanlığımız hem Ankara 
Büyükşehir Belediyesi çok ileri açıklamalar yaptılar, tahlil sonuçlarını açıkladılar; bu konuda endişe 
olmadığı yönünde -ilgili kurumlarımız bunlardır biliyorsunuz- hiçbir endişeye mahal olmadığı yö
nünde tespitler ve açıklamalar yaptılar. Dolayısıyla, biz o açıklamalarla kendimizi sınırlıyoruz ama 
biz de İçişleri Bakanlığı olarak bütün bu tartışmaları, iddiaları ve bunlara verilen cevapları bilgi ola
rak Ankara Büyükşehir Belediyesinden istedik. Tabii, bir de bunun İzmir boyutu var. O konuda da 
şu anda hem Belediyenin hem de ilgili bakanlıklarımızın yine tahlilleri, çalışmaları devam ediyor. 
Tabii, İzmir'deki sorun, birkaç senedir bu şekilde devam etmesine rağmen sanki yeni tespit edilmiş 
gibi bu göstergelerin yeni açıklanmış olmasıdır. O tabii biraz üzücü bir boyutudur. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Söylemeyelim mi Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Burada, tabii, biz bu teklifi Hükümet olarak 
desteklerken bu teklife bir kaynak ayırıyoruz, bütçeden bir kaynak ayrılacak. Değerli milletvekille-
rimiz haklı olarak, il özel idarelerine ve belediyelere ek gelir verirken "Bunun kaynağı neresidir? 
Bütçe dengeleriyle ilgili irtibatı nasıldır? Bu çalışılmış mıdır?" diye sorular soruyorlar. Birkaç soru 
var bu konuda. Plan ve Bütçe Komisyonumuzda da bunu biz açıklamıştık. Değerli arkadaşlar, bu ko
nuda ciddi çalışmalar yapıldı; hem Maliye hem Hazine hem Devlet Planlama Teşkilatıyla değerlen
dirmeleri yapıldı. Biliyorsunuz, gelecek yıllara dönük bizim -zaten karar verdik, şu anda da 
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yayınlanmak üzere- orta vadeli programımız yayınlanacak. Burada finansman dengeleri yeniden de
ğerlendirildi. Başta GAP bölgemize, GAP projesine aynlan ödenek de dâhil, belediyelere ve il özel 
idarelerine ayrılacak ek ödenekler, hepsi burada değerlendirildi ve bu finansman dengesi içinde kar
şılığı da belirtilerek bu teklife biz destek veriyoruz. Onu açıkça ifade etmiş olayım. 

KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Sayın Bakanım, Tekirdağ ile ilgili bir soru sormuştum. 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Bu artış oranlarıyla ilgili bir soru vardı. "Artış 

oranları büyükşehirlerde, merkez ilçelerde, diğer belediyelerde ne kadardır?" Bizim elimizde... Bir 
de önergemiz gelecek. O önergemiz de eğer kabul görürse o çerçevede onu da kabul edilmiş farz 
ederek ben yeni artış oranlarını ifade ediyorum. İl özel idarelerindeki artış yüzde 56 oranındadır. Be
lediyelerde yüzde 42 oranındadır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde yüzde 42 oranındadır. Büyükşe
hir belediyelerinde ise yüzde 36 oranındadır. Toplam il özel idareleri ve bütün belediyelerde artış 
oranımız yüzde 44 oranında olacaktır bu teklif yasalaşırsa. 

Tabii, Sayın Işık sordu, diğer arkadaşlarımızın da bu konuda soruları var, değerli milletvekille-
rimizin. Efendim, büyükşehirler ile diğer belediyelerin farkı meselesi... 

Başkanım, süre bitti ama siz takdir ediyorsanız devam ederim. Daha epeyce soru var. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. Soruları eğer birkaç dakika içinde özetlerseniz onları ce
vaplandırmış oluruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Tabii, bir Büyükşehir Belediyeleri Kanunu 
var, bir Belediyeler Kanunu var -bu ayırım AK Parti Hükümetlerinden önce konulmuş- büyükşehir
ler var ve şu andaki uygulama var. Biz bu sistemi kökten değiştirmiyoruz. Şu anda, getirilen teklif 
zaten bizim de destek verdiğimiz, mevcut sistemi biraz daha iyileştirme, daha adaletli hâle getirme 
ve belediyelerimizin ve il özel idarelerinin gelirini artırmadır. Mevcut sistem üzerinden gidiyoruz. 
Yine büyükşehir uygulaması var ama nasıl daha adaletli hâle getiriyoruz? Bir defa, değerli konuş
macılarımız da kürsüde ifade ettiler, bugüne kadar bu gelirler tamamen nüfus esasına göre dağıtılı
yordu. Biz onu terk ediyoruz, gelişmişlik endeksini getiriyoruz. Bu ciddi bir düzelme getiriyor. İl 
özel idaresinde coğrafi alan, kırsal kesim nüfusu gibi diğer kriterleri de getiriyoruz. Bunlar bir ra
hatlama getiriyor ama ayrıca -biraz önce artış oranlarını da okudum ben- en düşük oran yine büyük
şehirlerde. Yeni vereceğimiz önergeyle onu biraz daha biz azaltmış olacağız ve büyükşehirlerdeki 
artış, diğer belediyelerden oransal olarak daha küçüktür. Onu da ifade etmiş olayım. 

Burada bir soru var, "Teklif vatandaşlara yük getirmeyecek ama dolaylı olarak hazine tarafın
dan borçlanma olacak." gibi, biraz yorumlu bir soru. Ben biraz önce ifade ettim... 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Öyle olacak Sayın Bakan, öyle olacak. Göreceğiz... 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Değerli arkadaşlar, biz faiz dışı fazlayı, bili

yorsunuz, orta vadeli programımızla, finansman dengemizle yüzde 3'lere kadar çekeceğiz, bunun 
kararı verildi. 

Biz, bilirsiniz, Hükümet olarak adımımızı sağlam atarız, ayağımızı sağlam basarız. Bu finans
man dengelerini kurmadan, bugüne kadar hiçbir harcama kararı vermedik. Bunu gene iyi çalıştık, tek
rar ifade ediyorum, hiçbir sorun yok. Yeni devreye koyduğumuz GAP ve diğer projelerimiz de dâhil, 
hepsinin finansman dengesi çalışıldı, karşılığı var, bu da o şekilde dengelendi. 

Arkadaşlarımız bir sorunun cevabını da getirmişler onu da burada sunarak bitirmiş oluyorum. 
Başkanım, diğerlerine yazılı cevap vereceğiz. 
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Kapanma Saati: 15.51 

• 
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İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri borçlan ne kadardır? Belediyelerin toplam borçlan 
ne kadardır? Belediyelerin toplam borçlanyla ilgili bilgiyi veriyorum şu anda, diğer illerle ilgili daha 
sonra... Üç bin iki yüz yirmi beş belediyemiz var şu anda değerli milletvekilleri, bunların toplam 
borçlan 21 milyar 468 milyon 066 bin YTL'dir. Ankara, İstanbul soruldu onlannkini de aynca, tek
rar bilgi olarak sunacağız. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN-Tamam. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylannıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde

lerine geçilmesi kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.06 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TUZUN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122'nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

248 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
l'inci maddeyi okutuyorum: 

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ 
GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Kanunla, il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı 
toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Bülent Ba
ratalı. 

Sayın Baratalı, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA BÜLENT BARATALI (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşmekte olduğumuz 248 sıra sayılı Teklifin 1 'inci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun düşüncelerini sizlere aktarmak için söz almış bulunmaktayım. Şahsım ve partim adına siz
leri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yerel yönetimlerin akçalı olanaklarının iyileştirilmesi ko
nusunda bu teklif geç kalmış bir teklif olmasına karşın ve eleştirilerimizin sözcülerimiz tarafından da 
yapılmış ve yapılacak olmasına karşın, genel bütçe vergi gelirlerinden, yani merkezî hükümetin ge
lirlerinden belediyelere ayrılacak olan payların yüzde 8,5'tan yüzde 11,7'ye çıkarılması; yine yerel 
yönetimlere Anayasa'nın 127'nci maddesi gereğince ayrılması gerekli olan akçalı kaynakların ha
vuzunun genişletilmesi; bunun yanında sadece nüfus kriterinin haksızlık yaptığı gerekçesiyle yanına 
bazı kriterlerin de eklenmesi; sonuç olarak -az olmasına karşın Batı ülkelerinden- genel bütçe vergi 
gelirlerinden paylarının artırılmasını, genellikle eleştirilerimizin olmasına karşın, olumlu olarak dü
şünüyorum. Ancak bu noktaya gelinceye kadar olumsuzluklar konusunda da sizlere bazı şeyler söy
lemek istiyorum. 

Bir belediyeci olarak... 2002 yılında milletvekili olarak seçildiğimde, yine AKP'nin kadrosunda 
genellikle belediyelerden, yerel yönetimlerden de geldiğini düşünerek belediyeci olarak mutlu ol
muştum, belediyeler de çok memnun olmuştu. Ama icraatlar başlayınca, bu sevinçlerin, bizim ve 
belediyelerin kursağında kaldığını gördük. Neler oldu olumsuz olarak, bunları bir kronolojik sıra 
içinde sıralamaya çalışacağım. 

Birincisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, ilk yaptığı bütçede genel bütçe vergi gelirlerinden bele
diyelerin aldığı payı bütçe kanunu içine koyarak ve yasaya aykırı davranarak 1 puan oranında 
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düşürmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda kanun yoluna gittik ve bunu iptal ettirdik. 
Ama uzun süre bu uygulama yasaya aykırı olarak devam etti sayın milletvekilleri. 

Olumsuzlukların ikincisi olarak da, 2004 ve 2005 yıllarında, hepimizin bildiği gibi, yerel yöne
timleri ilgilendiren yasalar yenileştirildi. Bunlar, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sa
yılı Kanun ve 5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu. 

Bu kanunun önemli maddelerinde, kanun çıkıncaya kadar merkezî yönetimin görevinde olan 
önemli bazı görevler, bazı yetkiler ve bazı sorumluluklar yerel yönetimlere devredildi. Hatta, eğiti
min bir bölümü bile devredildi. Cumhuriyet Halk Partisinin itirazı üzerine, üniter yapıyı zedelediği 
için Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. 

Ama hepimiz biliyoruz ki, artık, devlet, yani merkezî hükümet yereldeki okullardan, sağlık ocak
larından, spordan ve buna benzer önemli görevlerden elini çekmiştir. Bu görevleri şimdi yerel yöne
timler yapıyor. Ne zamandan beri yapıyor? 2004 yılında 5216 sayılı Kanun, 2005 yılında ise 5393 
sayılı Kanun'la. Yani Anayasa'nın 127'nci maddesine karşın bir gelir aktarılmadan, bu belediyeler 
hiçbir kaynak aktarılmadan bugüne kadar bu görevlerini yerine getirmişlerdir ve bu belediyelerimize 
büyük haksızlıklar yapılmıştır. Biraz sonra bir önerge vereceğiz bu kesintilerin yüzde 30'a indirilmesi 
konusunda bir geçici madde için, burada belki bir telafi imkânı yaratılabilir diye düşünüyorum. 

Özellikle küçük belediyelerin en büyük yardımcısı olan İller Bankası bu iktidar tarafından ka
patılmak istenmektedir. Ben kişisel olarak, alt komisyon üyesi olarak tam elli beş sayfa karşı oy ya
zısı yazdım. Geçen dönem çıkmak üzereydi ama çıkmadı, fakat komisyonda beklemektedir. İller 
Bankasının kapatılması yanlıştır. Kapatılacak ve bir Belçika Bankası olan Dexia Bank'a da bu satı
lacaktır. Daha 200 milyar dolarlık belediyelerin altyapı gereksinimi bulunmaktadır. Bu bankaya sa
tılırsa, bu kaynak başka bir ülkenin kaynağı olarak ülkemizden gidecektir. 

Diğeri, Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile ülkenin üniter yapısı federal yapıya doğru yönlendi
rilmek istenmiştir. Yine, Cumhuriyet Halk Partisinin yaptığı itirazlarla Anayasa Mahkemesinden şükür 
ki geriye dönmüştür. Altı yıl içinde 4483 sayılı Yasa keyfî olarak uygulanmıştır, örnekleri vardır. 

Diğeri, belediye başkanlarımız arasında bu görevi yapanlar ve yapmış olanlar arasındaki görev, 
makam ve temsil tazminatları konusundaki sıkıntı hâlâ daha giderilememiştir. Makam ve görev tem
sil tazminatını on beş yıla bağlamak, elli dokuz yaşa, altmış bir yaşa getirmek veya yirmi beş yıl fii
len bu görevi yapmış olanlara tanımak haksızlık olan bir davranıştır. Bunun da öncelikle düzeltilmesi 
gerekmektedir. 

İstanbul için yeni bir yönetim getirilememiştir. İstanbul sorunları artarak devam etmektedir. İs
tanbul'a özel bir yasayla özel bir yönetim getirmek durumundayız değerli arkadaşlar. İstanbul, Edirne 
demek, Kırklareli demek, Tekirdağ demek, İzmit demek, Adapazarı demek hatta Yalova demek. Bunu 
böyle büyük bir hinterlantta düşünmek ve İstanbul'u yeniden yapılandırmak durumundayız. İstan
bul'un yönetilemediğini yönetenler bile şu anda söylemektedir. 

Sayın Bakan az önce ifade etti, 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu konusunda hiçbir şey ya
pılamamıştır şimdiye kadar değerli arkadaşlar. 1924 tarihindeki köyün yapacağı görevlere bakarsanız, 
bugün bunların ne kadar komik kaldığını görürsünüz değerli arkadaşlar. Köy geliri olarak belirlenen 
salma, hâlâ daha 20 Türk lirasıdır. Yine 4541 sayılı Mahalle Muhtarlıkları Hakkında Yasa'da hiçbir 
şey yapılamamıştır. Bu mahalle muhtarlıkları resmen cereme çekmektedirler, kaynaksız olarak bu gö
revleri yapmaktadırlar. Hiçbir hazırlık, hiçbir başlangıç yapılamamıştır bunlar hakkında da. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ama en büyük haksızlık ise 5747 sayılı Kanun'la yapıl
mıştır. 6/3/2008 tarih ve 5748 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la 863 belde belediyesi kapatılmıştır, nüfusu 
2 binin altına düştüğü ve borçlu oldukları gerekçesiyle. 240 ilk kademe belediyesi kapatılmıştır. Bun
lardan 34 tanesi yeni ilçeye döndürülmüştür. Yine bu kanunla 43 yeni ilçe kurulmuştur. Toplam ola
rak 3.225 belediyenin 1.104 belediyesi Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kapatılmıştır. Bu konuda 
son derece haksızlıklar yapılmıştır. 1.999 nüfusla kapatılan Erzurum'un bir belediyesi vardır. Ad
rese dayalı nüfus sisteminin ilk uygulamaya başlanmasıyla büyük sıkıntılar yaşatılmıştır. Belediye 
başkanlarının çocukları sayılmamıştır, eşleri sayılmamıştır. Aktarmalarda buna benzer yanlışlıklar 
vardır ve 1.999 ile 1.998'le belediyeler kapatılmıştır. 

Anadolu'da belediye olmanın ne demek olduğunu belki Adalet ve Kalkınma Partisi bilmiyor 
ama Cumhuriyet Halk Partisi bunu biliyor, en kısa bir zamanda kurulacak Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarında, bu kapatılan belediyelerin hepsi teker teker açılacaktır. Belediyeleri yalnız ölçek ekono
misine bağlamak son derece yanlıştır. Belediyeler demokrasinin beşiğidir, belediyecilik bir yaşam 
şeklidir, belediyecilik bir çağdaşlık beşiğidir değerli arkadaşlar. Bunlarda yanlışlıklar yapılmıştır. 

Özellikle, yeni kurulan 43 ilçede kurnazca ve cince planlar yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Parti
sinin oylarının yüksek olduğu mahalleler alınarak ham edilmeye ve değerli arkadaşlar, yok edilmeye 
sayılmıştır. Bu konuda da değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa Mahkemesine 
gittik. Umuyorum, bugünlerde Anayasa Mahkemesinden mutlu bir haber bekliyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun, konuşmanızı tamamlayınız efendim. 
BÜLENT BARATALI (Devamla) - Bunu yaparken, değerli arkadaşlar, çoğunluk esasına daya

nılarak belediyelerimizin ve milletin sesi haksız olarak kısılmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisinin de
ğerli milletvekilleri halkın huzur ve refahını korumak için yemin etmişlerdir ama bu 1.104 belediyeyi 
kapatarak belediyelerimizin, halkın huzurunu tamamen ortadan kaldırmışlardır. 

Başlangıçta söylediğim gibi, olumsuz yönlerine de değindim, ama siyasi iktidarın altı yıl geç
mesine karşın genel bütçe vergi gelirlerinden yüzde 3 gibi bir payın alınarak belediyelere verilme
sini şimdilik iyi bir başlangıç olarak düşünüyorum. Maddelerde yapacağımız eleştiriler ve 
vereceğimiz önergelerle bu yasanın daha da iyileştirilmesine katkıda bulunacağız. 

Bu düşüncelerle Sayın Başkan, size ve Meclise saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baratalı. 
Gruplar adına ikinci konuşmacı, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kırşehir Milletvekili 

Metin Çobanoğlu. 
Sayın Çobanoğlu, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA METİN ÇOBANOĞLU (Kırşehir) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi'nin l'inci maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunu
yorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, il özel idaresi ve belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları 
payları -beklediğimiz kadar olmasa da- artıran bu teklifi tabii ki olumlu karşılıyoruz. Bu teklif, çok 
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sıkıntıda olan belediyelerimize bir nebze de olsa nefes aldıracaktır. Tabii bunu ifade ederken, bu 
kanun teklifi içerisindeki eleştirilerimizi de bu kanun teklifi içerisindeki birtakım adaletsizlikleri de 
buradan ifade edeceğiz. Yine, arkadaşlarımız, maddeler görüşülürken, bunun daha düzeltilebilmesi 
için, daha faydalı olabilmesi için çeşitli öneriler vereceklerdir. İnşallah, sonuç itibarıyla da beledi
yelerimiz ve il özel idarelerimiz, yasaların kendine verdikleri görevleri yerine getirirken mali ko
nuda biraz daha rahatlamış olacaklardır diye umuyorum. 

Değerli milletvekilleri, eski bir belediye başkanı olarak, yıllarca mahallî idarelerle ilgili, bele
diyelerle ilgili çeşitli yasaların çıkmasını bekledik, hep imkânlarımızı zorladık. Özellikle mali ko
nulardaki sıkıntıların aşılması noktasında, belediye gelirlerinin artırılması noktasında, bütün belediye 
başkanları böyle bir beklenti içerisine girdi. 2004-2005 yılları içerisinde Meclisimiz, önce Büyükşe
hir Belediye Yasası, daha sonra Belediye Yasası ve İl Özel İdare Yasası bu Meclisten çıkarıldı. Tabii 
ki olumlu yönleri var ama hazırlık safhasında, Mecliste sunulurken, daha sonra kamuoyuna anlatı
lırken de çok büyük reformlar yapılıyormuş hissi verilmesine rağmen, belediyeci olan arkadaşları
mızla, hâlen fiiliyatta belediye başkanlığı yapan arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde, bu 
düzenlemelerin birtakım faydalarının olduğu, ama söylendiği noktada reform olmadığı da ifade edil
mektedir. 5747 sayılı Yasa burada görüşülürken, işte, ülkemizdeki belediyelerin 1.120 tanesi kapa
tılırken bu konulan tekrar burada gündeme getirmiştik. O Yasa'nm gerekçesinde de şu açıklıkla ifade 
ediliyordu: "Bu kapatılan belediyeler mali yönden yetersizdir ve gerçek anlamda mahallî idareler re-
formlannın yapılmasının önünde de bir engeldir." Bunu nereden söylüyorum? Bu, o gün 5747 sayılı 
Yasa'nın gerekçesine konmuştu. Yani bu, yine sizin iktidannız tarafından çıkarılan bu yasalann re
form olmadığının bir tespitiydi, bir açıklamasıydı, bunu da buradan ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabii bu yasalar çıktı ama bu yasalarla birlikte bütün belediye başkanlan-
nın, belediyelerin, mahallî idarelerin, il özel idarelerinin beklediği gelirler yasası -yani gelirlerini ar
tıracak yasa- her ne hikmetse geçen dönem zaman zaman görüşülmesine, bu konuda hazırlıklar 
yapılmasına rağmen bir türlü çıkarılamadı. Biz belediyeciler olarak hep şunu ifade etmişizdir, deriz ki 
"Merkezî iktidarlar, merkezî iktidarın imkânlannı mahallî idarelere sunmakta son derece cimri dav
ranırlar." Bu, geçtiğimiz dönemde de bunu hatırlatacak veya bunu doğrulayacak şekilde böyle devam 
etmişti. Bu hazırlıklar aşamasında, zaman zaman toplantılarda da partimizin görüşlerini ifade ettik. Ma
hallî idarelerin görevleriyle orantılı olarak bu zaten bir Anayasa hükmüdür. Orantılı olarak gelirlere ka
vuşması gerektiğini de hep ifade etmişizdir ama neyse geçen dönem olmayan bu değişiklik, bu dönem 
yüce Meclisimizin huzuruna gelmiştir. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak belediye gelirlerinin ar-
tınlmasına bir itirazımız yok ama tabii ki yasanın içerisinde eleştireceğimiz konular da mutlaka var. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle bu yasa bir Hükümet tasansı şeklinde komisyona gelmiş, ko
misyondan bir alt komisyona havale edilmiş -ki o tasanyı biz de yakından inceledik- o tasanda, özel
likle mahallî idarelerin gelirleri artırılırken bu gelirler bütçe gelirlerinden değil, vatandaşa yük 
yükleyen, yani yeni vergiler ihdas eden bir şekildeydi. O zaman da bunun yanlış olacağını, yani va
tandaş ile belediyelerin karşı karşıya geleceğini, ihdas edilen bu vergileri toplamada da belediyelerin 
çok ciddi sıkıntıya düşeceğini ifade etmiştik. Daha sonra, bu tasan geri çekilerek yine bir milletvekili 
arkadaşımızın kanun teklifi şeklinde komisyona gelmiş, komisyonda görüşülmüştür. Keşke, bu tasan 
-hiç komisyona gelmeden- üzerinde daha ciddi hazırlanılarak, üzerinde daha ciddi durularak bu haliyle 
veya biraz daha geliştirilmiş haliyle gelseydi, bu konuda biraz daha fazla memnun olacaktık. 

Ayrıca, şunu da ifade etmek istiyorum: Bütün Türkiye'yi ilgilendiren, bütün belediyelerimizi 
ilgilendiren bu konulann üzerinde biraz daha ciddi ve hassasiyetle durulması gerektiğinin de altını 
çizmek istiyorum. 
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Peki, bu teklifle belediyelere ne geliyor? Özellikle genel bütçeden alınan payların oranları artı
rılıyor. Yine, genel bütçede esas alınan kriterdeki havuz genişletilerek mahallî idarelerin gelirleri ar
tırılıyor. 

Tabii, sırf nüfus ölçeğinde mahallî idarelere pay verilmesi noktasında hep itirazımız olmuştu. 
Yani sırf nüfusun esas alınarak bu payların verilmesi birçok adaletsizliği de ortaya koyuyordu. Bu
rada, bu değişiklikler yapılmış ama bu değişiklikler yapılırken yine birtakım adaletsizliklerin ortaya 
çıktığını da buradan ifade etmek durumundayım. Nasıl? Bir kere, büyükşehir belediyelerine kendi bü
yükşehir belediyesi sınırlan içerisinde toplanan gelirin yüzde 5'i veriliyor. Tabii, bu gelirin yüzde 
5'inin verilmesi bazı gelişmiş büyükşehirlerimiz noktasında artı yazarken, büyükşehir olmasına rağ
men vergi gelirlerinden o oranda pay alamayan büyükşehirler arasında çok ciddi bir orantısızlık mey
dana gelmektedir. Tabii, burada İzmit gibi, İstanbul gibi büyük şehirlerin gelirleri ciddi oranda 
artarken bir Adana'yla, bir Erzurum'la kıyaslamamız mümkün değildir. Yine, büyükşehir belediyesi 
statüsü kazanmış bazı belediyelerimizle aynı büyüklükte, aynı nüfusa sahip olmalanna rağmen, bü
yükşehir statüsü kazanamamış belediyeler arasında da âdeta uçurum meydana gelmektedir. Yine al
tını çizmek istiyorum, bir İzmit'le; Malatya'yı, Urfa'yı, Denizli'yi karşılaştıracak olursak burada da 
muazzam bir haksızlığın ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlann düzeltilmesi lazım. Belediyeler bizim, 
birtakım yerleri gözeterek diğerlerini yok saymamız mümkün değil. 

Yine, değerli arkadaşlarım, bu konuda özellikle komisyondaki çalışmalar noktasında hem ikti
dara mensup hem muhalefete mensup milletvekili arkadaşlarımız bu anlamdaki itirazlarını ileri sür
düler ama bu konuda henüz bir değişiklik yapılmış değil. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, yine belediyelerin paylarıyla ilgili, genel bütçeden alacaklan yüzde 20'lik 
bölüm gelişmişlik kriterine göre, yüzde 80'lik bölüm de nüfuslarıyla orantılı olarak veriliyor. Bu ge
lişmişlik kriterinde de çok ciddi haksızlıklann ortaya çıktığı kanaatindeyim. Bakın, ne yapılmış: Bu 
yüzde 20'lik bölümün dağıtımında belediyeler en az gelişmişten en fazla gelişmiş şeklinde beş ayn 
kategoriye aynlmış. Bu bölüm dağıtılırken en az gelişmiş belediyelere, bu bölümün yüzde 20'lik 
kısmın yüzde 23'ü; en fazla, yani beşinci kategoride yer alan belediyelere de yüzde 20'lik kısmın 
yüzde 17'si tekabül etmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Çobanoğlu, konuşmanızı tamamlayınız. 
METİN ÇOBANOĞLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ben Kırşehir Belediye Başkanıy

dım. Bizim belediyemiz, bu kategori içerisinde en gelişmiş şehirler sınıfında. Keşke böyle bir şeh
rin milletvekili olsaydık. 

Şimdi, bakın, son nüfus sayımında nüfusu 30 bin azalmış, kuru tarıma dayalı, göç veren, sana-
yileşmemiş, geçen yıl üniversitesi kurulabilmiş, gelişmekte olan bir şehir ama bu kriterlere göre Kır
şehir en gelişmiş iller sınıfında ve alacağımız pay, bu yüzde 20'lik kesimin yüzde 17'sinde. Ama 
bakıyorum, çevremizdeki bazı iller, bizim ölçeğimizde veya bizden daha iyi şartlarda olmasına rağ
men gelişmişlik kriterine göre bizden daha alt grupta yer aldıklanndan, onlann belediyelerinin ala
caklan paylar bizimkine göre daha yüksek olacaktır. 

Ben, bu eleştirilerimizin, bu tespitlerimizin de altını çizerek bu kanunun mahallî idarelerimize 
hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygılanmla selamlıyorum. (MHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çobanoğlu. 
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Şahsı adına Sakarya Milletvekili Sayın Recep Yıldırım. 

Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İl Özel İdarelerine ve Be

lediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin l'inci mad
desi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Millî takımımıza bu akşam başarılar diliyorum. 
21 Haziran 2008'de Sakarya'nın kurtuluşu münasebetiyle tüm halkımızın bu mutlu gününü kut

luyor, şühedaya rahmet dilerken gazilerimize de Cenabıhak'tan uzun ömürler diliyorum. 
Bu madde, bu kanunla il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı top

lamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usulleri belirlemektedir. 
Değerli arkadaşlar, burada, benden önceki konuşmacılar geniş şekilde bu kanun üzerinde ko

nuştular. Daha ziyade bugünkü sistemde il özel idarelerine bu kanunla getirilen en önemli yenilik
lerden biri, kriter, ölçü konulmakta. Bu para, nüfus kriterine göre yüzde 50, yüz ölçümüne göre yüzde 
10, kırsal alan durumuna göre yüzde 15, köy sayısı durumuna göre yüzde 10, illerin gelişmişlik en
dekslerine göre de yüzde 15'e göre hesap edilerek gönderilecektir. Ayrıca bu nüfus kriteri yüzde 
80'lik kısmı oluşturuyor, yüzde 20'lik kısmı da gelişmişlik endekslerine göre ayrılan vergilerden 
İller Bankası vasıtasıyla belediyelerimize aktarılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, "denkleştirme ödeneği" diye yeni bir sistem getiriliyor. Bugüne kadar gelen 
hükümetlerden hangi hükümet, iktidar olmuş bir hükümet kendini kanunla bağlıyor? Denkleştirme 
ödeneği olarak... Nedir bu değerli arkadaşlar? Küçük belediyelerimize, nüfusu 10 binin altındaki 
belediyelere, nüfusu 5 bine kadar olan belediyelerimize ayrılan paylar, kesinti noktasında, genel büt
çeden ayrılan binde 1 'lik ödenek Maliye Bakanlığımız tarafından İller Bankasına transfer edilecek 
ve bu belediyelerimize yüzde 60 üzerinden, nüfusu 5 bine, 10 bine kadar olanlara yüzde 40 oranında 
pay aktarılacak. 

Biz belediye başkanlığı yaptık. Partilere göre, hangi parti iktidardaysa "Bu bizim partimiz." de
nilerek onlara bakanlıklardan transferler yapılıyordu. İşte, bunun önüne geçmek için her sene mart 
ve temmuz aylarında hiçbir parti ayrımı yapılmaksızın bu paylar ilgili belediyelere aktarılacaktır. 
Ben buradan tüm belediye başkanlarımıza, bu hususta katiyetle bir partizancılık örneği olmayaca
ğını. .. Bu kanunla artık önünüze bakacaksınız, gelecek olan para miktarları belli. 

Ayrıca, değerli arkadaşlar, kesintiler vardfbiliyorsunuz, İller Bankasında borca karşılık kesinti. 
Nedir? Bizim partidense yüzde 10 kesin, karşı partidense yüzde 90'ını kesin. 

Değerli arkadaşlar, biz bunları yaşadık. Muhalefette üç dönem belediye başkanlığı yaptık, İller 
Bankasından yüzde 90 kesintimiz yapıldı. Niye? Biz başka partideydik, iktidar partisinden değildik. 
Ama, bu Hükümet, AK Parti Hükümeti ve belediyeden gelen bir Başbakan -evet, bu Başbakan- o sı
kıntıları çektiği için, dolayısıyla bu partizanlığın önünü kanunla artık muhafaza altına alıyor. Tüm be
lediyelerimiz, hangi partiden olursa olsun, artık bundan sonra azami yüzde 40 kesinti yapılacaktır. 
Önünü görecektir. Hiç olmazsa belediyenin personelinin maaşını bundan sonra rahatlıkla ödeyecek, 
ondan sonraki yatırımlarında belediyenin öz gelirlerinden ayırarak sarfiyatını yapacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bazı muhalefet partileri... Mutlaka muhalefettekiler kardeşlerimiz, arkadaşları
mız. Bugün konuşulanların elbette ki olumlu yönleri vardır, olumsuz yönleri de olacaktır, mutlaka mu
halefet bizim eksiklerimizi söyleyecektir ama ne olursa olsun burada belediyelerin ve özel idarelerin 
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payı artmaktadır arkadaşlar. Ha, dört dörtlük mü? Elbette ki daha iyisinin olması için yine önümüz
deki günlerde mutlaka yeni tasarılarla belediyelerin gelirlerini artırmamız lazım, artıralım, ama im
kânlar tahtında bu kadar ayrılmıştır, buna teşekkür etmek lazımdır. 

Değerli kardeşlerim, bütün belediye başkanlarımızın... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
RECEP YILDIRIM (Devamla) - Kanunun özünde şu var, netice olarak bunu ifade etmek isti

yorum: İl özel idarelerimizin paylan yüzde 56 artmakta, büyükşehir dışındaki belediyelerin 2007'ye 
göre paraları yüzde 42 artmakta, büyükşehir ilçe belediyelerininki yüzde 42 artmakta, büyükşehir 
belediyelerinin ise yüzde 36 artmakta. Büyükşehir dışında kalan il belediyelerinin de artışı yüzde 
56'dır değerli arkadaşlar. 

Dolayısıyla, bu kanunu hazırlayan, bu konuda emek sarf eden değerli grup başkan vekilleri
mize, değerli Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Tannverdi'ye ve İçişleri Bakanımıza, bürokratla
rımıza, Plan Bütçede çalışan değerli bürokratların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu kanun 
belediyelerimize, özel idarelerimize hayırlı olsun diyor, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyo
rum. Sağ olun, var olun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel. 
Buyurun Sayın Yüksel. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
MEHMET YÜKSEL (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; görüşülmekte 

olan 248 sıra sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum. 

Hepimizin bildiği gibi halka en yakın yerde, en kaliteli hizmetin sunulmasında mahallî idarele
rin öneminin büyük olduğuna bir kez daha değinmek istiyorum. Hükümet olarak mahallî idarelerin 
imkânlarını artırmak için her seferde önemli çalışmalar yapmaktayız. Demokratik ve ekonomik kal
kınma ile yerel yönetimlerin gelişmişliği arasında doğrudan ilişki bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun teklifini birkaç başlıkla özetlemek gerekirse: 
Kanunun amaç ve kapsamı, il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı top
lamı üzerinden aynlacak payın tespiti ve dağıtımına ilişkin esas ve usullerin düzenlemesi ile il özel 
idareleri ve belediyelere Anayasa'nın 127'nci maddesiyle öngörülen sorumluluklanyla ilgili orantılı 
gelir kaynaklarının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlanm, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yerindelik ilkesi, yerel 
demokrasinin yerleştirilmesi ve il özel idarelerimizin yerel parlamentolar hâline getirilmesi, yıllarca 
siyasetçilerimizin dilinden düşürmediği, yıllarca politika malzemesi yaptığı konulardır. Ancak bu 
çok önemli saydığımız umdelerin hayata geçirilmesi 22'nci ve 23'üncü AK Parti hükümetleri döne
mine nasip olmuş ve bundan da büyük bir mutluluk duymaktayız. Evet, yerel yönetimler doğumdan 
ölüme kadar, bütün vatandaşlarımızla ilk anda, bire bir temas ettiğimiz ve vatandaşlarımızla hemhal 
olduğumuz bir yönetim şeklidir. Ancak yerel yönetimlerin görevi sadece teknik anlamda halka hiz
met etmek değildir. Aynı zamanda sosyal yaşantıyı da sosyal donatı alanlarını da hayata geçirebilmek 
anlamında yerel yönetimlerimizin önemli görevleri vardır. 

- 7 0 3 -



TBMM B: 122 25 . 6 . 2008 O: 2 

Bu önemli görevleri yerel yönetimlerimiz yaparken mutlaka gelire ihtiyaçları vardır. Daha ön
ceki yıllara göre baktığımızda, yerel yönetimlerimizin bulundukları misyon gereği daha fazla gelire, 
daha fazla harcamaya, daha fazla proje üretip yatırımlar yapmaya ihtiyaçları hasıl olmuştur. Bunları 
yerine getirebilmesi için mutlaka ki mutlaka gelirlerinin artırılması gerekmektedir. İşte, bu 248 sa
yılı yasa da bu ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlanmış ve hazırlanışında gerek Plan-Bütçede gerek 
Meclisimizde katkıda bulunan teknisyenlerimize, milletvekili arkadaşlarımıza, parti gruplarına, hep
sine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 

Tasarıyla ilgili mutlaka eleştiriler olacaktır, mutlaka daha mükemmeli aranacaktır. Bunlara ula
şabilmek için hep hedefimiz daha iyisi, daha mükemmeli olmalıdır. Ama biz bu eleştirileri saygıyla 
karşılıyoruz. Çünkü demokrasinin gereği budur. Eleştiriler mutlaka olacaktır ve bu eleştirilerden mut
laka yararlanmaya çalışacağız. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, şu anda içinde bulunduğumuz dönemde mahallî idarelerle 
birlikte il özel idarelerimizin bilhassa yerel parlamentolar gibi çalışabilmesi için -nasip olursa nor
mal döneminde yapılırsa- mart ayındaki -2009- seçimlerinde artık il genel meclisi üyeleri seçilirken 
yerel parlamento seçilirmiş gibi, yerelden milletvekili seçermişiz gibi umdeleri, ilkeleri olan ve kendi 
köyünün, kendi beldesinin, kendi ilçesinin ihtiyaçlannı en iyi şekilde bu yerel parlamentoda karşı
layabilecek kapasite ve kabiliyette arkadaşlarımızın seçilmesi ve bu çalışmalar içerisinde de bu il 
özel idarelerimizin kendilerine bağlanan köylerin kalkınmasında, köyde yaşayan vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarının karşılanmasında daha verimli, daha objektif çalışmaları gerekmektedir. 

Değerli milletvekili arkadaşlanm, bu yasanın ülkemize hayırlar getirmesini, belediyelerimizin 
daha verimli çalışır hâle gelebilmesini ve yine, pay dağıtılırken yaşanan sıkıntıların daha önceki dö
nemlerde olduğu gibi olmamasını ve payın adil bir şekilde dağıtılması sonucunda da belediyelerimizin 
siyasi bir fark gözetilmeden halkımıza hizmet vermesinde de aynı oranda, nasıl pay dağıtılırken si
yasi partiler göz önüne alınmıyorsa, siyaset göz önüne alınmıyorsa, hizmet giderken de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yüksel, konuşmanızı tamamlayınız. 
MEHMET YÜKSEL (Devamla) - . . .belediyelerimiz halka hizmet ederken de -onlann da- va-

tandaşlanmızı bir görüp siyaseti ikinci planda tutmalan, hizmetin ve onlann ihtiyaçlarının karşılan
masını birinci planda tutmaları en büyük temennimizdir. 

Yasanın ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (AK 
Parti sıralanndan alkışlar) 

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Denizli'ye bir şey getirmiyor Sayın Yüksel. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Sayın Öztürk... 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Keşke Hükümet koltuğunda, yani ek olarak Sayın Maliye Bakanı veya Hazineden sorumlu Ba

kanın da bulunmasını ben arzu ederdim. Çünkü biraz önceki soruma "Bütçedeki faiz dışı fazlayla gelir 
eksikliğini gideriyoruz." şeklinde Sayın Bakan cevap verdi. 

Şimdi, bütçenin denkliğiyle ilgili bu durumun dışında bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin 2008 yılı fi
nansman programı var ve bu programda Türkiye, 2008 yılı içinde yaklaşık 150 milyar YTL anapara ve 
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faiz ödemesi için 35 milyar liralık faiz dışı fazladan karşılayacağını ifade etti. Eğer siz faiz dışı faz
layı 10 milyar aşağıya çekerseniz -öyle yapıyorsunuz- otomatik olarak bu hazinenin borçlanma finans 
programını etkileyecek ve orada hem de artan faizler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, teşekkür ediyorum. 

Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Maalesef, Sayın Başkan, Meclisi çok taraflı, militanca bir düşünceyle yönetiyorsunuz. Size te

essüf ederim. Dün akşam söz hakkını vermediniz -bugün Hükümetin Bakanına söz verin çıksın orada 
konuşsun- sorulara on dakika fazla konuşturdunuz. Maksat AKP'liler gelsin buraya... Böyle taraflı 
hareket etmek size ne kazandınyorsa... Tebrik ederim sizi! 

İkincisi, Sayın Bakan, böyle çok dürüst konuşuyormuş gibi, çok dürüst bir yönetim olduğunu 
gösteriyor. Sayın Bakan, biz size soru soruyoruz. Evvela... Bize hikâye anlatmayın. Diyorum ki: An
kara, İstanbul ve İzmit Belediyelerinin borçlan ne kadar? Burada kayıtlannızda var, saklıyorsunuz. 

Efendim, biz soruşturmalar hakkında size soru soruyoruz. "Biz herkese adil davranıyoruz..." 
Sayın Bakan, sorduğumuz sorulara doğru cevap vermiyorsunuz, gizliyorsunuz. Bizim, millet

vekillerine doğru, dürüst cevap verin de, doğru, taraflı veya tarafsız davrandığınızı ispatlayalım. 
Hangi belediyeye ne kadar para yardımı yaptığınızı bana burada bildirebilir misiniz? Bildirin baka
lım, bütün AKP'li belediyelere, diğer belediyelere eşit davranıp davranmadığınızı, işte o zaman biz 
tespit edeceğiz. Ama siz milletvekillerinden saklıyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Aslanoğlu... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, büyükşehir belediyelerine nü

fusun yüzde 56'sı, diğer belediyelere yüzde 44'ü... Bu bütçenin yüzde 73'ünü büyükşehirlere verip 
geri kalanı diğer şehirlere -yüzde 29 gibi bir rakamı- vermek... Ve bazı büyükşehir belediyelerinden 
çok daha yüksek nüfusa sahip olmalanna rağmen bu illeri cezalandınyorsunuz. Sizin vicdanınız bu 
yasaya el veriyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Dibek... 
TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Teşekkür ediyorum ben de Başkanım. 
Sayın Bakana iki soru soracağım. Öncelikle, İller Bankası bünyesinde kaç personel çalışmakta

dır, onu kendisinden öğrenmek istiyorum. 
Diğer sorum şu: İller Bankasının belediyelerden aldığı ortaklık payıyla ilgili çok büyük şikâyetler 

var, Sayın Bakana iletmek istiyorum. Bu ortaklık payı, mesela benim ilim olan Kırklareli Belediyesi 
56 bin nüfus merkez, 600 milyar -yılda- ortaklık payı alıyor, İller Bankası -Lüleburgaz'dan 1 trilyon 
200 milyar alıyor- bir kredi de vermiyor karşılığında. Yani bu parayı niye alıyor ve alınan bu ortak
lık payı nerelerde kullanılıyor, bir de bunu şimdilik merak ediyorum. 
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Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dibek. 
Sayın Bingöl... 
TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Sayın Bakan, Ankara Büyükşehirde bir doğal gaz sayacı soygunu 

yaşandı ve açılan davaların tamamını tüketiciler kazandı. Davalar açılmaya devam ediliyor, bu çok 
büyük bir rakama ulaşacak gibi de gözüküyor. Siz Bakanlık olarak bu soyguna hangi gerekçeyle şu 
ana kadar seyirci kaldınız, müdahale etmeyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bingöl. 
Son olarak Sayın Kaptan... Yok. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Öztürk'ün sorudan çok açıklaması var. Ben -cevabımızı herhalde iyi takip etmemişler-

sadece faiz dışı fazlayla açıklamadım. Hükümet olarak yeni bir orta vadeli program yaptık, yeni bir 
finansman dengesi kurduk ve bunun içinde faiz dışı fazla bunlardan bir tanesi, zikrettiğim. Bunların 
hepsinin karşılığı da o şekilde belirlenmiştir, tespit edilmiştir, hiçbir boşluk yoktur, onu ifade etmek 
istedim. Yalın, böyle tek kısmı alırsanız çok büyük eksik olur. Her şeyi faiz dışı fazlaya falan yük
leme gibi bir finansman dengesi yapılandırılması içinde değiliz. Burada Maliye Bakanımız veya Ha
zineden sorumlu Bakanlığımız da olsaydı onlar bizim belki orta vadeli programımızla ilgili, işte, 
aynı yapılandırmayı ifade ederdi. Onu ben size burada ifade ediyorum. 

Tabii, burada sorulara... Siz soru soruyorsunuz -diğer bir milletvekilimiz "Burada dürüst cevap 
vermiyorsunuz." falan diyor- biz de o sorularınızı cevaplıyoruz. Eğer yetersiz ve yanlışsa tekrar üze
rinde dersiniz ki: "Şu yanlış, şunu şöyle verdiniz, bu doğru değil." 

Bakın, şunu açıkça ifade edeyim, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetleme görevini önemli 
görüyoruz, Hükümet olarak buna büyük önem veriyoruz. Milletvekillerimizin yazılı sorularını, şu ana 
kadar kendi Bakanlığıma gelen 500 civarında sorunun çok büyük kısmını cevaplamışızdır veya sözlü 
soruları burada cevaplamaya çalışıyoruz. 

Burada bir suçlamada bulunuluyor "Doğru cevap vermiyorsunuz, bize yanlış. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Vermiyorsunuz efendim. Sormuş olduğumuz soruların iki tanesine 

cevap verdiniz. Belediyelere ne kadar yardım yapıldığını... 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Bakın, biz dürüst cevap veririz, biz doğru 

cevap veririz, biz yanlış cevap vermeyiz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben o kanaatte değilim. 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Yanlış bir şey varsa o iddia edilir. 
Bakın, burada sorulan soru, soruşturma izni sayısı. Soruşturma izni sayısını şu anda bilemiyo

rum, yazılı cevap vereceğim. Bunu, ben şu anda bilemem, bunun cevabını alıp vereceğim veya bazı 
belediyelerin borçları, cevabını alıp vereceğim. Burada kendimizde bilgisi olanların ise cevabını ve
riyoruz. 

Doğru cevap vermemek, dürüst cevap vermemek çok önemli bir suçlamadır. Buna alışkın olan
lar için önemli olmayabilir, zaten böyle yaşayanlar için önemli olmayabilir, benim için çok önemli
dir. Ben verdiğim cevabı doğru veririm, dürüst veririm... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, cevabı... 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - .. .ortada hiçbir somut bir şey yokken böyle 

bir suçlamayı da katiyen kabul etmem. 
Sayın Aslanoğlu... Tabii, Aslanoğlu, biraz önce de sorulan önemli bir konuyu gündeme getiri

yor arkadaşlar. Nedir bu? Büyükşehir belediyeleri ve diğer il belediyeleri, burada ciddi bir ayrım var. 
Ben biraz önce ifade ettim, Plan ve Bütçe Komisyonunda da bu aslında çok görüşüldü. Biz yeni bir 
sistem getirmiyoruz, mevcut, uygulanan sistemi iyileştiriyoruz ve burada, diğer belediyelerimize de 
ciddi bir artış getiriyoruz, bakın, bu gelir dağılımında, gelir artışında. Büyükşehirlerinki onlardan 
biraz daha geride kalıyor, ama büyükşehirlerle uygulanan sistem farklı ve isteseniz de istemeseniz de 
diğerlerinden daha fazla oluyor. Bu ciddi bir çalışmadır. Bunun üzerinde ileride farklı çalışmalar ya
pılabilir. Ama, biz şunu yapıyoruz: Belediye başkanlarına, belediyelere bizim sözümüz var, "Hükü
metimiz döneminde diğer kanunları çıkardık, gelirlerinizi artıracağız." 

İki: Belediye başkanlarımızın son yılıdır, seçim yılıdır. Gecikmeden gelirlerini artıralım ve daha 
fazla vatandaşımıza hizmet üretsinler. Onun için, bu görevimizi bu süreç içinde, Parlamentonun bu 
yasama yılı bitmeden yapalım diye çaba sarf ediyoruz. 

İller Bankasıyla ilgili soruları, izin verirseniz, şu anda o sayılar yanımda yok, daha sonra ce
vaplayacağım; hem onu hem de İller Bankasının kesinti payını. 

Doğal gazla ilgili, tabii, değerli arkadaşlar, belediyelerimizle ilgili, biliyorsunuz, Anayasa'mı-
zın öngördüğü merkezî hükümetin belediyeler üzerindeki vesayet yetkisi İçişleri Bakanlığı kanalıyla 
kullanılır. İçişleri Bakanlığında Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü vardır. Hangi konu olursa olsun, 
gündeme geldiğinde belediyelere buradan teftiş gönderilir. Gerekiyorsa, o teftiş sonrası soruşturma 
izinleri verilir veya başka işlemler verilir. Bütün belediyeler için ve belediyelerin bütün uygulama
ları için de bu geçerlidir. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde bir adet önerge vardır. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarı'nın 1 inci maddesindeki "il özel idareleri ve belediyelere" ibaresinin 

"yerel yönetimlere" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu R. Kerim Özkan 

Trabzon Malatya Burdur 
Akif Ekici Hikmet Erenkaya Yaşar Tüzün 
Gaziantep Kocaeli Bilecik 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN-Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, buyuran efendim. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önerge, mad

denin yazımında küçük bir düzeltmeyi öneriyor. Önerge vesilesiyle sizlerin dikkatine birkaç konuyu 
sunmak istiyorum. 

Sayın Bakan biraz önce yaptığı açıklamada, her zaman doğru ve dürüst cevap verdiğini ifade et
tiler. Bu cevabı verirken samimi olarak ifade ettiğine katılıyorum ancak Sayın Bakanın Türkiye 
Büyük Millet Meclisine vermiş olduğu bazı rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır değerli arkadaşlar. 
Yine iktidar partisi grubu adına konuşan arkadaşımızın Genel Kurala vermiş olduğu rakamlar da ger
çeği yansıtmamaktadır. Sayın Bakan ve iktidar partisi grubu adına konuşan arkadaşlarımızın vermiş 
olduğu rakamlar şunlardı: Bu teklif ile il özel idarelerinin paylan yüzde 56 oranında, belediyelerin 
payları yüzde 42 oranında, büyükşehir belediye sınırlan içerisindeki belediyelerin paylan yine yüzde 
42 oranında, büyükşehir belediyelerinin payları da yüzde 36 oranında artırılmaktadır. 

Şimdi, bu rakamlann hesabında şöyle bir yanlışlık var: 2008 yılı bütçesiyle 2007 yılı bütçesi
nin toplam vergi gelirleri arasında bir fark vardır; 2007 yılı bütçesinin vergi geliri toplamı 152,8 mil
yar YTL'dir, 2008 bütçesinin vergi geliri toplamı da 171,2 milyar YTL'dir. Vergi gelirinde yüzde 
12'lik bir artış vardır yani bu teklif hiç gündemde olmasaydı da belediyelerin, özel idarelerin paylan 
zaten artacaktı. Şimdi, kendiliğinden artacak olan bir artışı getirip bu teklife mal etmek siyasi olarak 
doğru olmamıştır, etik olarak doğru olmamıştır. 

Doğru oranlar şunlardır arkadaşlar: Yapılması gereken kıyaslama, eğer bu teklif2007 yılında ya
salaşmış olsaydı belediyelerin 2007 yılında aldığı paya kıyasla, teklifin yasalaşmış olması hâlinde ala
cağı payın arasındaki fark nedir? Artış oranı budur değerli arkadaşlar. Hesabını yaptım, İçişleri 
Bakanlığının bize vermiş olduğu tablolardan hareket ettim. Belediyelere, özel idarelere verilen pay-
lann toplamı bu teklif ile -2007 yılı rakamlarını esas alırsak- yüzde 28,5 oranında artırılmaktadır. 
Yüzde 42'ler, 50'ler... Böyle bir oran yok, bunu bilelim. Bu artış büyükşehir belediyelerinde yüzde 
30'lar civannda, diğer belediyelerde yüzde 25'ler civarındadır. Büyükşehir belediyeleriyle ilgili ola
rak verilecek olan bir önergeyle onlann artış oranının azalacağını Sayın Bakanın açıklamalanndan 
anlıyoruz. Şimdi gerçek bu, bunu bilelim. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Artıyor... 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Efendim, artış olduğunu ifade etmiştik zaten ama 

artışın oranını samimi olarak Genel Kurula ifade etmek gerekir. 
Şimdi, bu kaynak nereden? Bir kere şunu tespit edelim: Yani "Böyle bir kaynak bugüne kadar 

vardı da Hükümet niye vermiyordu?" diye sormak gerekir. Bu kaynak, merkezî yönetim bütçesi ge
lirlerinin bir bölümünün başka harcamalarda veya faiz ödemelerinde kullanılmasından vazgeçilerek 
belediyelere aktanlmasından sağlanmaktadır yani bir sihirli değnekle bir ilave kaynak bulunmuş 
değil. Bunun 2008 bütçesine maliyeti, altı aylık uygulanacak olması nedeniyle 2 milyar YTL düze
yindedir. 2009 için, her şey aynı kalırsa, 4 milyar YTL düzeyinde ilave bir kaynak vardır. Mali di
siplin kavramı konusunda bir değerlendirmeye girmek istemiyorum; kaynak yok, olmayan kaynağı 
bir şekilde paylaşıyoruz. Bu, işin bir başka boyutu. 

Değerli arkadaşlar, denkleştirme ödeneğini ifade etmiştim. Denkleştirme ödeneği, nüfusu 10 
binin altındaki belediyeler için kullanılacaktı ancak nüfusu 10 binin altındaki belediyelerin eski nüfus 
sayımına göre, 2000 nüfus sayımına göre nüfuslan, nüfus toplamı 9,5 milyon iken yeni nüfus sayı-
mıyla onlann nüfusu 7,4 milyona inmiştir yani nüfusu yüzde 29 oranında azalmıştır. Bu kapsamda 
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2.600 belediye vardır, bunun 863'ü önümüzdeki yerel seçim sonrasında kapanacaktır. Nüfusu yüzde 
29 oranında azalan 2.600 belediye için denkleştirme ödeneğiyle sağlanacak olan ilave kaynak, bugün 
aldığı kaynağın üzerine ilave bir artış getirmemektedir. Yani bu belediyelerimizin sorunu çözülme
mektedir, bunu bilelim. Teklif bu noktada eksiktir. 

Değerli arkadaşlar, büyükşehir belediyelerinin havuz sisteminin yanlış olduğunu ifade etmiştim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yapılması gereken şudur: Özel tüketim vergisi

nin, özellikle akaryakıt ürünleri üzerinden alınan özel tüketim vergisinin en büyük mükellefi TÜP-
RAŞ'tır, Kocaeli'de vergi ödemektedir. Özel iletişim vergisinin mükellefleri telefon şirketleridir, 
Telekom dâhil olmak üzere, İstanbul ve Ankara'da vergi öderler. Bunların gelirleri üzerinden yüzde 
5 oranında ilgili büyükşehir belediyesine pay vermek doğru değil. Çünkü bu vergiyi bütün Türkiye 
ödüyor, cep telefonuyla bütün Türkiye konuşuyor, akaryakıt vergisini bütün Türkiye ödüyor. Yapıl
ması gereken, bu saydığım vergilerin yüzde 5'ini büyükşehir havuzuna dâhil etmek suretiyle bü-
yükşehirler arasında dağıtmaktır, doğru olan budur. Bu konuda bir önerge de hazırlayabiliriz. 

İkinci olarak yapılması gereken büyükşehirlerle ilgili konu şudur: Bu sınırlama, yüzde 5'lik... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, lütfen tamamlayınız konuşmanızı. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Çok özür diliyorum, toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Estağfurullah. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Vergilerin yüzde 5'inden büyükşehire pay veri

lirken artışı sınırlamak için bir önceki yıl aldığının yüzde 20'sini geçemez yönünde bir sınır kondu. 
Bu belki bir adalet sağlayacak gibi ama örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Ankara Büyük
şehir Belediyesinin veya İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekonominin gelişmesinden dolayı diğer 
vergi gelirlerinden sağlayacağı artış nedeniyle alacağı payı da engellemektedir. Yapılması gereken, 
saydığım vergilerin yüzde 5'ini büyükşehir havuzuna atmak suretiyle büyükşehirler arasında pay
laştırmaktır değerli arkadaşlar. 

Sözlerimi burada bitirirken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.03 

• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.20 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• : 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122'nci Birleşiminin 

Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

248 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Teklifin 1 'inci maddesi üzerinde verilen önergede karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi öner
geyi tekrar oylannıza sunacağım, karar yeter sayısını arayacağım. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı 
vardır. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2'nci maddeyi okutuyorum: 

Payların hesaplanması ve oranı 

MADDE 2- (1) İl özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı 

üzerinden pay verilir. Pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından, vergi iadeleri 

düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır. 

(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının; yüzde 2,85'i büyükşehir dışındaki 

belediyelere, yüzde 2,50'si büyükşehir ilçe belediyelerine ve yüzde 1,15'i il özel idarelerine aynlır. 

(3) Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının 

yüzde 5'i ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehir ilçe belediyelerine 

ayrılan payların yüzde 30'u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. 

(4) Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen oranları iki katına kadar artırmaya veya kanuni 

haddine kadar indirmeye yetkilidir. 

(5) Genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve il özel idarelerine ayrılan payların dağıtımına 

esas belediye ve il nüfuslan, her yılın ocak ayından geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı 

tarafından, Türkiye İstatistik Kurumundan alınmak suretiyle, İller Bankası ve Maliye Bakanlığına 

bildirilir. Belde, köy, mahalle veya bunlann bazı kısımlannın bir belediyeye katılması veya 

birleşmesi halinde bu belediyelerin payı, katılma veya birleşmenin fiilen gerçekleştiği tarihi 
takip eden Ocak ayının birinci gününden itibaren yeni nüfuslanna göre hesaplanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili Hikmet 
Erenkaya, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Giresun Milletvekili Murat Özkan; şahıslan adına 
Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, İstanbul Milletvekili Recep Koral 'ın söz talepleri vardır. 

İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Hikmet Erenkaya'ya aittir. 
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Sayın Erenkaya, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HİKMET ERENKAYA (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan kanunla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. 

Bu kanuna bakıldığında, aslında gecikilmiş olarak göründüğü belli. Biraz evvel İçişleri Baka
nımız da gerçekten dürüst bir şekilde itiraf etti. Özellikle yaklaşan yerel seçimlerde belediyelerimize, 
belediye başkanlarımıza kaynak aktarılıp o kendi bölgelerindeki vatandaşların hizmetlerini daha ko
laylaştırma anlamında getirildiğini de sözle ifade etti. 

Yine burada bizden evvel konuşan arkadaşlarımızı dinlediğimde, özellikle Hüseyin Bey arka
daşımızı, milletvekilimizi dinlediğimde, gerçekten öyle bir sunuş yaptı ki sanki biz Türkiye'de ya
şamıyoruz, gelişmiş başka bir Avrupa ülkesinde yaşanmış gibi, AKP İktidarının 2002 yılından bu 
yana yaptıklarını, biraz da kâğıda yazmış, kâğıt üzerinden okudu, ama ben hiçbirini ne belediye baş
kanlığım döneminde ne de milletvekilliğim döneminde görme şansına sahip olamadım. 

Yine şunu ifade etmek istiyorum huzurlarınızda: 2002 yılında AKP iktidar olduğunda ben de Ko-
caeli-İzmit Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Gerçekten Başbakanımız 1994 yılında İstanbul Belediye 
Başkanı iken ben de İzmit'te, merkezde belediye başkanıydım. O Belediye Başkanı Başbakan olunca 
sevindik yani belediyelerin kaynaklan, belediyelerin sıkıntılan ortadan kaldınlır diye. Ama maalesef 
2002 yılında başlanılan çalışmalarda, AKP İktidannda belediyelerle ilgili en ufak bir çalışma olmadığı 
gibi, gelirlerinin de gerilediğini zaten benden önce konuşan sözcü arkadaşlanmız da ifade ettiler. 

Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı iken... Burada söylemek istiyorum çünkü bu Parla
mentoya geldiğimiz günden beri, Maliye Bakanımız başta olmak üzere, Başbakanımız başta olmak 
üzere, AKP'nin grup sözcüleri başta olmak üzere, devamlı belediyelere eşit davranıldığını ve bele
diyelerin siyasi aynm yapılmadan haklannın verildiğini burada ifade ettiler. Bu yasa nedeniyle de aynı 
şeyleri sözcülerin söylediğini gördüm. 

Burada net olarak ifade ediyorum huzurlarınızda: 2002 yılında, belediyelerin, özellikle Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesinin paylarının, on sekiz aylık belediye başkanlığım döneminde bir ay dahi ta
mamını alamadım. Bırakın yüzde 40'ını falan kesmeyi, tamamını, yani büyükşehir payının tama
mını ... Örnek olarak veriyorum. Yani 10 trilyon istihkakımız varsa, Maliye Bakanlığı tarafından 10 
trilyonunun da kesildiğini burada ispat etmek durumundayım. Onun için -Maliye Bakanımız özellikle 
burada olsaydı kendisine de ifade edecektim, Başbakanımız da burada olsaydı kendisine ifade ede
cektim- on sekiz aylık dönem içerisinde -çok samimi duygularımla söylüyorum, belgeler ellerinde
dir- gelen istihkakımın tümünün, hiçbir gerekçe göstermeden, borçları gerekçe göstererek tümünün 
kesildiğini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii o dönem geçti. 

Şimdi, bu kanunla ilgili... Özellikle, bu kanun, tabii çok acele olarak hazırlanmış. Kanunu oku
duğumuz zaman, gerçekten, burada yapılması gerekenler de var. Bunu da kabul etmek lazım, bunun 
için de teşekkür ediyoruz. Özellikle illerdeki belediyelerimizin ve o illerdeki yaşayan vatandaşlan-
mızın yerel yönetimlerden alacakları hizmetlerden dolayı yapılacak bu pay artırımlan katkı koyacak
tır. Bu doğrudur ancak burada şunu da görmek lazım: Sadece para artırmanın belediyenin problemlerini 
çözmediğini... Burada, birlikte belediye başkanlığı yapmış olduğumuz arkadaşlanmız var. 

Artı, bir özelliği de burada ifade etmek istiyorum: Ben, aynı zamanda hem ilçe belediye baş
kanlığı hem de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Yani, iki tarafta da bulundum. Özel
likle geçmiş dönemlerde de bakıldığında hep büyükşehir belediyeleri kayınlmıştır, ilçe belediyeleri, 
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il belediyeleri mağdur edilmiştir. Bunun burada -baktığımızda, gördüğümüzde- aynı şekilde, sizin dö
neminizde de aynen devam ettiğini burada görmekten de üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Yani, burada şimdi bir örnek vermek istiyorum sizlere: Kendi ilimizden, Kocaeli'nden Kandıra 
Belediyesi, ilçe belediyesi. Geçen ayki şeyini göndermiş belediye başkanımız bana. Tahakkuk eden 
rakam 162 milyar lira. Milletvekili arkadaşlarımızın özellikle dinlemesini istiyorum yani büyükşe-
hirle ilçe belediyelerinin ne kadar farklı olduğunu. Bunun yüzde 10'u büyükşehir su kanal bedeli 
olarak kesiliyor otomatikman. Yine gelen paranın yüzde 35'i büyükşehir payı olarak kesiliyor ve 
toplamda baktığımızda 162 milyar lira olan Kandıra İlçe Belediyesinin geçen ayki tahakkuku 90 mil
yar lira olarak kendisine gelmiş oluyor. Yani 162 milyar liranın aşağı yukarı yüzde 50'si büyükşehir 
belediyesine kesilmiş oluyor. 

Yani burada yine kanun tasarısına baktığımızda, yine yüzde 30'a düşürüldü, yüzde 35 kesilen pay 
yüzde 30 olarak gerçekleşti. Biz de diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak -Nihat Başkanla da gör
üştük, aynı dönemde belediye başkanlığı yaptık- yani bunu yüzde 20'lere çekelim, yüzde 25'lere çe
kelim yani ilçe belediyelerimiz de rahatlamış olsun. Çünkü burada içimizde gerçekten bunu yapan 
belediye başkanlarımız bilirler: Para sıcaktır. Aynı partiden olsanız dâhi, para kasanıza girdiği zaman 
başka bir belediyeye onu aktarma şansınız olamaz. 

Yani şimdi diyor ki yasada özellikle: İşte büyükşehir belediyeleri ilçe belediyelerinden kestik
leri parayı hizmet olarak geriye döndürürler. Asla bunu zaman zaman görme şansınız olamaz. Yani 
büyükşehir belediye başkanının paşa gönlü isterse bunu yapma şansına sahip olur, istemezse yapma 
şansına sahip olmaz. Bunun zorlayıcı bir nedeni yoktur. Yani para kasasına girdikten sonra bir daha 
o ilçe belediyenin hizmetlerinde kullanma şansının olmadığını da hep birlikte görüyoruz. 

Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum huzurlarınızda: Şimdi zaten bizim ülkemizde büyük
şehir belediyesi, il belediyesi, belde belediyesi, ilçe belediyesi... Bir defa bunları bir düzenlememiz 
lazım. Yani burada yasada da koymuşlar, özellikle yasada da geçiyor, Avrupa ülkelerindeki yerel yö
netim şartlarıyla bizim kendi ülkemizdeki yerel şartların arasında ne kadar fark olduğunu bütün mil
letvekili arkadaşlanm bilmektedirler. Yani bu anlamda bunu yeniden bir düzenlemek lazım. 

Bir de yetkilerle ilgili, sadece geliri artınrken isterdik ki AKP Hükümeti tarafından yetkilen
dirme noktasında da ilçe belediyelerinin yetkileri, büyükşehir belediyelerinin yetkileri, belde bele
diyelerinin yetkileri, il belediyelerinin yetkileri arasında da bir düzenlemenin yapılması gerektiğine 
inanıyorum. Yani parayı sadece aktarmanın, yani o gelirleri artırmanın bu sorunları çözmediğini hep 
birlikte biliyoruz ve bu kanunla da çözemeyeceğini burada gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. 

Özellikle bu paylarla ilgili yine bu kanunda -şimdi biraz evvel ifade ettim- yüzde 30'luk kesin
tinin yine büyükşehir belediyelerine yaradığını, diğer belediyelerin de mağdur olduğunu burada gö
rüyoruz. Bunun da ileriki dönemlerde mutlaka değiştirilmesi gerektiğini burada ifade etmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, yine, özellikle şunu da ifade etmek istiyorum huzurlarınızda: Şimdi, beledi
yelerimizin gelirleri artıkça, tabii, çalışma oranlan da genişleyecektir. Hiçbir siyasi parti aynmı yap
madan, bu yasada özellikle gelirler oranı kadar da yetki kısıtlaması, yani yetkilerinin kontrolü de 
yapılması gerektiğine inananlardan bir tanesiyim. Mesela, belediye başkanı olarak Parlamentoya gel
dik. Benim önerim şudur, eğer AKP Hükümeti kendine gerçekten güveniyorsa -burada devamlı şef
faflıktan bahsettiğini, hiç ayırma yapmadığını söylüyorlar- şunu öneriyorum özellikle: Belediye 
başkanı buraya geldiği zaman, belediye başkanlığı görevinden sonra milletvekili olduğunda, onun 
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dokunulmazlıklarının kaldırılması lazım. Yani kendi döneminde, belediye başkanlığı döneminde yap
mış olduğu yolsuzluklar var ise, burada, milletvekilliğinden etkilenmeden, onun davaları devam 
etmek durumundadır, yani burada dokunulmazlık zırhı altına bürünmemelidir diye düşünüyorum. 
Yani, burada önerim şudur: Bu Parlamentonun içerisinde -CHP Grubunda da MHP Grubunda da 
AKP Grubunda da- belediye başkanlığından gelen arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte ortak bir 
önerge verelim. Mesela, Başbakanımız -bugün her yerde söyleniyor, burada, kürsülerde söyleniyor-
belediye başkanlığından geldiği için, arkasında belirli dosyaları var ama o dosyalardan dolayı yargı
lanma şeyi yok. En azından, o da başta olmak üzere, hep birlikte bir önerge verelim veya bir kanun 
çıkartalım, belediye başkanlığından gelen arkadaşlarımız yapmış olduğu sorumluluklardan, Parla
mentoda devam ederken de aynı şekilde yargılanmalarının önünün açılması gerektiğine inanıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Erenkaya, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
HİKMET ERENKAYA (Devamla) - Eğer bunu yaparsanız, Avrupa'daki ülkelerde olduğu gibi 

belediye başkanlarına hem yetkilerini sınırsız verebilirsiniz hem aynı zamanda da kendilerini kont
rol etme şansına sahip olursunuz. 

Yani, burada herkes şeffaflıktan bahsediyor. Ben şu anda kendi ilimden söylüyorum. Hiçbir be
lediye -özellikle ayrım yapmıyorum siyasi olarak- yılbaşlan geldiğinde sadece meclislerdeki bütçe 
tartışmalarının dışında, kendi iliyle ilgili ne kadar para geldiğini, ne kadar yatırım yaptığını, ne kadar 
borcu olduğunu, kaç tane personel çalıştığını, inanıyorum ki, burada hiç kimse bilmiyor. Yani, şeffaf
lık şudur: Kanun olarak getirirsiniz, yılın her altı ayında, belediyesinin bütçesiyle ilgili, konumuyla il
gili ortaya koyarlar, getirirler. O zaman yetkilerini artırırsınız, parasını artırırsınız. Ama, şu anda, 
maalesef, üzülerek söylüyorum, özellikle AKP'li belediyelerde bir sürü yolsuzluk olmasına rağmen, 
biraz evvel İçişleri Bakanımız ifade etti: "Ayrım yapmadan hepsinin üzerine gidildiğini" söylediler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Erenkaya, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
HİKMET ERENKAYA (Devamla) - Ama, maalesef, burada söylüyorum, ayrım yapıldığını gö

rüyoruz ve hiçbir zaman da bunlara soruşturmaya izin verilmediğini de görmekteyiz. Bundan da 
üzüntü duyuyorum. 

Bu kanunun, her ne kadar yerel seçimlere yakın anlayış içerisinde yapılsa da, gerçekten, iyi ta
rafları da var. Hayırlı olsun diyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erenkaya. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Giresun Milletvekili Murat Özkan. 
Sayın Özkan, buyurun. (MHP sıralanndan alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA MURAT ÖZKAN (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İl 

Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi'nin 2'nci maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Sözlerime başlamadan önce yüce heyetinizi şahsım ve grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, mahallî idarelerin demokratik hayat içerisinde çok önemli kurumlar olduğu 
herkesçe bilinen bir gerçektir. "Amerika'da Demokrasi" adlı eserin müellifi olan Fransız düşünür 
Alexis de Tocqueville, komünlerin, yani mahallî idarelerin, belediyelerin demokratik hayatın vaz-
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geçilmez unsurları olduğunu ifade etmiş, hatta bilim için ilköğretim neyse demokrasi için de yerel 
idarelerin o olduğunu vurgulamıştır. Mahallî idareler olmadan belki özgür bir hükümet olabilir ama 
özgür bir ruhun, özgür bir toplumun olması çok kolay değildir. 

Demokrasi demek birtakım partilerin ve kurumların bulunduğu bir rejimin adı değildir sayın 
milletvekilleri. Özellikle demokrasi, her şeyden önce küçük birimlerde, yani mahalle ve köylerde de 
işleyen bir kurum hâline getirilmesi gereken bir önceliğin de adıdır. İşte bugün toplumda travma ya
rattığını iddia ettiğiniz Atatürk devrimleri, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan hemen 
sonra, yani 1924 yılında Köy Kanunu'nu yaparak demokrasinin işletilmesi sürecini başlatmıştır. Köy 
idaresiyle ilgili kanun, hazırlandığı dönem itibarıyla bugünkü demokrasinin en temeli olan doğrudan 
demokrasi uygulamasının bir örneğini sunması açısından çok önemli bir özellik arz etmektedir. Ma
lumunuz olduğu üzere köy derneği, belki ülkemizde doğrudan demokrasinin uygulandığı en önemli 
birimdir. Ancak gerek mevcut Hükümet gerekse de bundan önceki birçok hükümetler demokrasinin 
bu temel beşiği olan köy idaresini ihmal etmişler ve bu idarelere gereken önemi vermemişlerdir. 

Biraz önce bahsettiğim gibi ünlü düşünürün 19'uncu yüzyılda yazmış olduğu eserinde belirttiği 
düşüncelerin en güzel tatbikatını, herhalde cumhuriyeti kuran kadro yapmış, ancak demokrasiyi farklı 
amaçlar için bir araç olarak görenler, halkın demokrasiyi içselleştirmesini istemeyenler, geleneksel 
ve pederşahi toplum düzeninin sürmesinde fayda umanlar, 1924'te hazırlanan Köy Kanunu'na hiç do
kunmamışlar, âdeta köyleri yok saymışlardır. 

Bugün "Niye biz yeterince demokratik ve çağdaş kuralları benimsemedik?" diye düşünenlerin 
konuya biraz da bu açıdan bakmalarında fayda vardır. Görüştüğümüz kanun teklifinde de bu anlayı
şın izleri açık olarak görülmekte ve köy idareleri görmezden gelinmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127'nci maddesi, mahallî idareleri 
"İl özel idareleri, belediyeler ve köyler." olarak saymıştır ve bu idarelerin görevleriyle orantılı ola
rak gelir kaynaklarına kavuşturulmasını da emretmiştir. 

Bu yasayla il özel idareleri ve belediyelere genel bütçeden paylar ödeneceği ve buna karşılık 
köyde yaşayan insanlarımıza bu paylardan herhangi bir şey verilmeyeceği görülmektedir. Görüşül
mekte olan yasanın bize göre en büyük eksikliği bu husus olup yüce Meclisin bir an önce bu eksik
liği gidererek, ülkemizi kuran iradenin en fazla önem verdiği köy idarelerinin hak ettiği fonksiyonunu 
icra etmesini sağlar ve Türkiye'de demokrasinin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacak hâle geti
rirler, kırsal kesimde yaşayan bu insanlarımız, en azından, en düşük yeterli ulusal yaşam düzeyine ka
vuşturulmuş olur. 

Sayın milletvekilleri, yasanın 2'nci maddesiyle belediye idarelerinin genel bütçeden almış ol
dukları paylar artırılmaktadır ancak büyükşehir belediyeleri lehine olan pay dağıtımındaki adalet
sizlik artırılarak devam etmekte, bu husus, mahallî idarelerle merkezî idarenin arasındaki bağımlılığı 
da artırmaktadır. 

Ayrıca, bu artışın halka yük getirmediği iddia edilmektedir. Ancak, benim yaptığım hesaplara 
göre şu anda 13,3 trilyon lira civarında bir kaynak aktarılıyor belediyelere, 18 trilyona çıkacağı he
saplanıyor, söyleniyor. Bu da yaklaşık yüzde 33'e tekabül ediyor, yani 4,5 trilyonluk bir kaynak ak
tarımı söz konusu. Fakat bunun finansal dengeleri bozacağı, kamu finansman dengesini bozacağı 
açıktır. Muhtemelen, borçlanma ihtiyacını artıracak ve ülkemize maliyeti faiz üzerinden binmiş ola
caktır. Belki vergi artırımı yapmayacaksınız ama daha yüksek faiz vermek suretiyle borçlanmayı ar
tıracaksınız. 
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Sayın milletvekilleri, maddenin 4'üncü fıkrasında belirtilen "Payların yüzde 100'e kadar artırı
lacağı" hükmü ise belediyeler ile merkezî idare arasındaki siyasal birlikteliğin kurulması açısından 
önemli bir propaganda unsuru olacaktır ve yerel özerklik şartına da aykırıdır. Bu hususun, mahallî ida
reler seçimlerinde iktidar lehine siyasal bir avantaj sağlamaya yönelik olduğu görülmekte ancak bu 
artışın kaynağının ne olacağı belirtilmediği için uygulama kabiliyeti bulmayacak bir düzenleme ola
rak görülmektedir. 

İkinci bir husus: Kaynakların bölüşümünün yani "Görevleriyle orantılı gelir kaynaklarına ka
vuşturulması" ilkesinin büyükşehir belediyeleri lehine daha da bozulduğu, büyükşehir belediyeleri
nin dışında kalan insanlara yönelik hizmet kalitesinin düşeceği açıkça görülmektedir. Bu tasarıyla, 
bir büyükşehir belediyesi ile büyükşehir olmayan belediye arasındaki gelir farkı 4 katından fazla 
açılmaktadır. Bunun sonucunda da büyük kentlerde belediye hizmetleri daha iyi verilecek. Zaten ca
zibe merkezi olan bu yerlerin bu kanunla birlikte daha fazla göç alacağını tahmin etmek zor olmasa 
gerekir. 

Yasayla daha fazla pay verilmesi, büyükşehirlerde artan göçle birlikte sosyal dengelerin bozul
masına, suç oranlarının artmasına sebep olacak, devlete ve topluma maliyeti daha da yüksek ola
caktır. Hâlbuki burada yapılması gereken, öz gelirleri daha az olan, büyükşehirlere nispeten 
gelişmemiş yörelere daha fazla kaynak aktararak, Ankara'nın doğusunda da yeni cazibe merkezleri 
oluşturarak göç gibi çok önemli bir sorunun önüne geçilmesi olmalıydı. 

Belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar, netice itibarıyla ulusal gelirden 
alınmaktadır. Dağıtımda da bu paylardan marjinal faydası en yüksek yerlere daha fazla pay aktarıl
masının, kamu harcamalarında sağlanan toplam faydayı artırma hedefini ihlal ettiği bir gerçektir. 
Esas olan, belediyelerin öz gelirlerinin artırılmasına yönelik tedbirleri almaktır. 

Kamuoyu denetiminin, diğer bir deyişle demokratik denetimin en baş unsuru, yerel hizmetlerin 
yerel kaynaklarla finanse edilmesidir. Vatandaşın verdiği paraların nasıl harcandığını takip etmesini 
ve sorgulamasını, bu sorgulama olmadan yapılan işlerin niye düzgün yapılmadığı hususunun ka
muoyu tarafından araştırılmasını beklemek biraz safdillik olsa gerekir. Sokağındaki kaldırımın her yıl 
değiştiğini gören sokak sakini, bu işle ilgili paranın kendi cebinden çıktığını düşündüğünde işin daha 
sağlam ve iyi yapılmasını isteyecek, daha uzun bir süre hizmet vermemesinin nedenlerini sorgula
yacaktır. Böylece, yönetenler daha fazla denetlenecek ve hesap verme bilinciyle hareket edilecektir. 

Belediyelere ve özel idarelere kaynak sağlamaya yönelik bu teklif, bu kurumlarda çalışan in
sanların sıkıntılarına ise hiçbir çözüm getirmemektedir. Birçok belediye tarafından personeline ve
rilen, dava ve tazmin konusu olan denge tazminatı ile ilgili sorun çözümlenememiştir ve belediye 
başkanları ile diğer belediye yöneticilerini ciddi sıkıntılara sürüklemiştir. 

Türkiye genelinde ücret rejimine bakıldığında da mahallî idare personeli ile mahallî idarelerin 
vesayetinden sorumlu olan İçişleri Bakanlığı personelinin diğer kamu memurlarının aldığı ücretler
den çok düşük maaş aldıkları, bu nedenden dolayı da personel bulmakta zorluk çektikleri herkes ta
rafından bilinen bir gerçektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özkan, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
MURAT ÖZKAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
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ÎÇamu personeli seçme sınavları sonucu her yıl en fazla atama İçişleri Bakanlığı ile mahallî ida
reler birimlerine yapılmakta, çünkü bu birimlerden başka birimlere geçiş mali nedenlerden dolayı çok 
fazla olmaktadır. Yeterli teknik ve uzman personeli olmayan yerel idareler ile bunların danışma ve 
denetim birimi olan içişleri ve valilik personeline de diğer kurumlarda çalışanlar kadar maaş veril
mesi ve ücret adaletinin sağlanması Hükümetin en temel görevi olmalıdır. Unutmayalım ki değerli 
milletvekilleri, medeniyetin ilk şartı adalettir. Şu anda İçişleri Bakanlığında ya da belediyelerde uzman 
olarak çalışan yüksek tahsilli insanlar diğer birimlerde çalışan hizmetliler kadar maaş alamamaktadır. 

Sözlerime son verirken, büyükşehir ve belediyeler arasında genel bütçe gelirlerinden verilen 
payların dengelenmesini, mahallî idareler ve içişleri personelinin diğerleriyle arasındaki ücret farkı
nın giderilmesini, köy idarelerinin hak ettiği payı almasını diliyor, hepinize selam ve saygılarımı su
nuyorum. (MHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
Şahsı adına Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz. 
Sayın Öz, buyurun efendim. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İl Özel İdarelerine ve 

Belediyelere Genel Bütçe Vergi Tahsilatından Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin 2'nci mad
desi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde mahallî idareler maliyesine ilişkin hususlar, bu 
idarelerin kuruluş ve görev kanunlannm yanında ayn kanunlarla da düzenlenmiş bulunmaktadır. Gö
rülüyor ki, yapılan düzenlemelerde, mahallî idarelerin millî gelirden aldıklan pay, öz gelirlerinin top
lam gelirlerine oranı ve yerel harcamaların toplam kamu harcamaları içindeki payı gibi ölçütler 
mahallî idare özerkliği ile doğrudan orantılıdır. 

Sayın milletvekilleri, kanun teklifinin 2'nci maddesiyle, il özel idarelerine ve belediyelere genel 
bütçe vergi gelirlerinden verilecek paylann hesaplanması ve oranı düzenlenmiştir. Verilecek payın, 
genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üze
rinden hesaplanacağı belirtilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin bu maddesiyle il özel idareleri ve belediyelere genel 
bütçe vergi tahsilatı toplamının yüzde 2,85'inin büyükşehir olmayan belediyelere, yüzde 2,50'sinin 
büyükşehir içindeki ilçe belediyelerine, yüzde 1,15'inin il özel idarelerine ayrılacağı belirtilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin bu maddesinde, aynca, büyükşehir sınırlan içinde ya
pılan genel vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 5'inin büyükşehir belediyelerine, aynca, bü
yükşehir ilçe belediyelerine tahsis edilen payın yüzde 30'unun büyükşehir belediyelerine aynlması 
öngörülmektedir. Bunun yanında, Bakanlar kuruluna, bu maddede belirtilen oranlan iki katına kadar 
artırma ve kendi haddine indirme yetkisi de verilmiştir. Yani, böylelikle gerektiğinde sık sık belediye 
gelirlerini artırmak üzere kanun çıkarma gereği ortadan kalkmış, Bakanlar Kurulu bu konuda yetki
lendirilmiş olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun teklifinin bu maddesiyle genel bütçe vergi gelirle
rinden belediye ve il özel idarelerine ayrılan paylann dağıtımına esas belediye ve il nüfusları her 
yılın ocak ayında Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumundan alınacak, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Ba
kanlığınca alınacak nüfus orantılanyla elde edilecektir. Belde, köy ve mahallelerin, bunlann bazı 
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kısımlarının belediyelere bağlanması durumunda, belediyeye bağlandıkları günün fiilen başladığı, 
fiilen gerçekleştiği tarihi takip eden ocak ayının birinci gününden itibaren bu almış oldukları paylar 
da ilgili belediyelere verilecektir. 

Aynca, nüfusu 10 binin altında olan birçok belediye, değişik bakanlıklarda yapmış oldukları 
küçük projelerle para almak için kapı kapı dolaşmaktaydılar. Bu yaptığımız düzenlemeyle, artık, nü
fusu 10 binin altındaki küçük belediyelere de ayrı bir pay verilecek, bunlann da sıkıntılan aynca gi
derilmiş olacaktır. 

Bunun yanında, değerli arkadaşlar, bu kanunla, uzun süredir belediye başkanlanmızın beklemiş 
olduğu rüya gerçekleşmiş oluyor. Belediye gelirleri en az yüzde 30, yüzde 45'e kadar bu artış devam 
edecektir. 

Bununla beraber, değerli arkadaşlar, daha önce, malumunuz, burada sadece nüfus yoğunluğu 
esas alınmaktaydı. Şimdi, burada belediyelere verilecek paylarda nüfus, hesaplamada yüzde 80 et
kili, yüzde 20 de gelişmişlik endeksi etkili olacaktır. 

KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Gelişmişlik neye bağlı Sayın Vekilim? 

ÖMER FARUK ÖZ (Devamla) - Özel idarelere verilecek paylarda nüfus yüzde 50, yüz ölçümü 
yüzde 10, kırsal alan nüfusu yüzde 15, gelişmişlik endeksi yüzde 15, köy sayılannm fazlalığı dikkate 
alınma payı da yüzde 10 olarak dikkate alınmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun, ben inanıyorum ki, belediyelerimizin ve özel 
idarelerimizin birçok sıkıntısını giderecek, belediyelerimiz ve özel idarelerimiz yerinden yönetimle 
halkımızın birçok sıkıntılannı giderecektir. 

Bunun yanında şunu da belirtmek istiyorum: Başta Malatya olmak üzere, nüfusu belli yoğun
lukta olan, büyükşehir olmayı hak eden illerimizin de büyükşehir olmalan noktasında gerekli giri
şimlerin yapılacağına inanıyor, bu vesileyle, bu kanunun belediyelerimize, özel idarelerimize ve 
milletimize hayırlar getirmesini diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralann
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öz. 
Şahsı adına ikinci konuşmacı İstanbul Milletvekili Sayın Recep Koral. 
Sayın Koral, buyurun efendim. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
RECEP KORAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Gerçekten önemli bir konu, gecikmiş bir konu. Burada bugüne kadar, şu ana kadar konuşma 

yapan bütün arkadaşlarımız belediye ve özel idarelerle alakalı, merkezî bütçeden yerel yönetimlere 
yapılan gelir dağılımının adaletli olmadığını, çok uzun yıllardır bunun devam ettiğini ifade ettiler. 
Doğru bir tes-pit. Zaten, bunun için de epey uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, ilk defa, bu pay
lann daha dengeli, daha düzenli olmasını sağlayan bir kanun teklifiyle huzurlannızdayız ve bu kanun 
teklifi üzerinde de arkadaşlanmız hem olumlu tespitleri hem daha ideal hâle nasıl gelir, onu ifade et
meye gayret ettiler. 

2'nci madde, tabii, kanunun özü. Doğrudan doğruya ilgilendiren, hesaplama ve oranlan göste
ren bir şey. Burada değerli arkadaşlanmız tespit yaparken, bilhassa Cumhuriyet Halk Partisinin, esası 
üzerinde görüşünü belirten arkadaşımız vergi paylannın arttığının önemini vurguladı. Bu çok önemli 
bir şey, havuz büyüdü arkadaşlar. Payın dağılımına esas olan havuzdur. Bu havuza dâhil olmayan 
vergiler dâhil edilmek suretiyle havuz büyüdü. Dolayısıyla büyükşehrin, büyükşehir ilçelerinin, diğer 
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belediyelerin, il belediyelerinin, il özel idarelerinin alacağı pay büyüdü, bu fevkalade önemli. Bun
dan devamlı şikâyet ediyorduk belediye başkanlığı dönemimizde ama artık bunun ortadan kalktığını 
görüyoruz, bu fevkalade önemli. 

Nüfus dışındaki kriterler hep dile getirildi. Turizmle alakalı kriter hariç diğer kriterler düzel
tildi, bu da fevkalade önemli bir şey. Onun için zaten arkadaşlarımız hep olumlu görüşlerini ifade edi
yorlar. Tabii, denkleştirme ödeneği, küçük belediyelerle alakalı sıkıntı vardı, o ilave edildi. Bunun 
dışında eksiklikleri dile getirirken arkadaşlanmız, 2004 yılında burada Büyükşehir Belediyeleri Ka
nunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdareleri Kanunu'yla bu mahallî idarelere verdiğimiz yetkileri göz 
ardı ettiler. Bilhassa MHP'li arkadaşımız bu konuyu, yetki vermeden -hep Anayasa'ya atıf yaparak-
para veriyorsunuz demeye getirdiler, bu fevkalade yanlış. Biz il özel idarelerini belediyeler gibi yet
kilendirdik kendi alanlannda. Dolayısıyla il özel idareleri eskiden olduğu gibi almakta oldukları pay
larla görevlerini layıkıyla yapamıyorlar. Mutlaka il özel idarelerine verdiğimiz görevlerle alakalı payı 
vermemiz gerekiyordu. Bu adaletsizliği, bu dengesizliği şu anda ortadan kakmıyoruz. Yani bunun çok 
doğru bir şey olduğunu, ancak tespit yanlış olduğu için; siz bunlara yetki vermediniz, Anayasa'ya 
göre görevleri ile ilgili para vermek zorundasınız, bunu da vermeyin demeye gelmesi fevkalade yan
lış anlamalara yol açıyor, bunu da buradan ifade edelim. 

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Görevi verirken parayı verecektin Sayın Vekilim. 

RECEP KORAL (Devamla) - Evet, büyükşehirlerle alakalı sıkıntıyı arkadaşlar dile getiriyor. 
Yani büyükşehirlerde yaşamanın bedeli diğer yerlerde yaşamanın bedeliyle aynı mıdır, değil midir? 
Bunu tartışmaya girmiyorum. Ama bir hususu özellikle arz ediyorum: Değerli arkadaşlar, Büyükşe
hir Kanunu'nu çıkanp bugüne kadarmevcut büyükşehirleri çalışır hâle getiren ve büyükşehirlere bu 
gelir payını arttıran AK Parti İktidarları değil, mevcut bir yapılan düzenleme var Büyükşehir Kanu
nu'yla ve büyükşehirlere pay verilmesiyle alakalı kanunlar var, bu uygulanıyor. 

Şimdi ne oldu? Burada yapılan nedir? 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Haksızsa değiştirelim. Haksızlık yok mu? 

RECEP KORAL (Devamla) - Haksızlık var deyip devamlı bağıran arkadaşımız, acaba haksız
lık etmiyor mu büyükşehirlere? Ediyor. Niye ediyor? Ya büyükşehirleri ortadan kaldıracaksınız onun 
mantığına göre ya bütün illeri büyükşehir yapacaksınız. 

Ben şahsen geçmişte yerel yönetimlerden gelen biri olarak, bütün illeri belli yetkilerle, ki ağır
lıklı olarak da planlamayla alakalı eksikleri hep görüyoruz, ki arkadaşımız da bunu ifade etti... Bü
yükşehirlerin il belediyeleri de büyükşehirlerde olduğu gibi planlamayla ilgili olarak il bazında 
yetkilendirilmesi lazım ki, gelecekle alakalı da^a iyi, daha düzenli, daha insanca yaşanır şehirler 
olsun. Buna katılıyoruz ve bu bizim de arzu ettiğimiz bir şey ama bir düzenleme yerel yönetimlerle 
alakalı arka arkaya geliyor, adım adım geliyor. Dolayısıyla bu adımları atarak ona da sıra geleceğine 
inanıyorum. 

Burada bu düşüncede olan arkadaşlarımız, muhalefetiyle iktidanyla olduğu müddetçe bunu da 
çıkannz, bu önemli değil. Ama şu anda eski kanuni düzenlemeye göre var olan belediyeleri, Erzu
rum'la Malatya'yı kıyaslarsanız, eskiden bunu koyanlara gönderme yapmaktan başka bir iş yap
mazsınız. Biz bugün ne yapacağız, nasıl yapacağız düzelteceğiz. Şimdi gelirleri düzeltiyoruz, 
geçmişte belediyeleri, özel idareleri yetkilendirdik. Bundan sonra da onun düzelmesiyle ilgili el bir
liğiyle çalışalım. 
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Ben şahsen bu konuda düşüncemin özellikle Hamzaçebi'yle örtüştüğüne inanıyorum belediye
lerin planla alakalı konusunu. Ama kaynak devretmeyin, yanlış olur demek, ya merkezden yetkileri 
yerele aktarırken kaynaklan da aktarmanın adımını atalım. Bunu yapıyoruz. Özellikle özlediğimiz bir 
şeydi, dile getirdiğimiz bir şeydi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Koral, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
RECEP KORAL (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, tamamlıyorum. 
Halkımız yerel hizmetleri anında alma durumunda ama yerel yönetimler hizmetlerini verirken 

halk tarafından daha sıkı denetleniyor. Kaldınm taşını değiştirdiğinizde anında tepki verebiliyor. 
Merkezî yönetimin denetlenmesinden çok daha farklı. Dolayısıyla bu kaynaklann çarçur edilmedi
ğine inanıyoruz. 

Biz çiçekler içerisinde bir İzmir istiyoruz tıpkı çiçekler içerisinde bir İstanbul olduğu gibi. Bütün 
illerimiz böyle olsun. Sadece kanallar sokağa akan belediyelerden bıktık usandık. Onları ortadan kal
dırdık Allah'a şükür. Köylere kadar, küçük belediyelere kadar gittik. Bunların sayısını da artıracağız. 
El birliğiyle yapacağız. Bu Meclis geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de yerel yönetimlerle ala
kalı devrimler yapmıştır, bunlan yapmaya devam edecektir. 

Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koral. 
Madde üzerinde soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Sayın Yıldız, buyurun efendim. 
SACİD YILDIZ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakana şunu sormak istiyorum: İstanbul Belediyesi işleri çoğu kez ihalesiz kendi şirket

lerine veriyor, bu şirketler de aldıklan ihaleleri yandaşlanna dağıtıyorlar. İçişleri Bakanlığı bu rant 
dağıtım mekanizmasını hangi gerekçeyle savunuyor? Çünkü hiç soruşturma ve araştırma gereği duy
muyor. Bunlara ne cevap vereceksiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 
Sayın Nalcı... 
KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. . 
Ben Sayın Bakanıma şunu sormak istiyorum sadece: Türkiye'de toplanan tüm vergilerle İstan

bul ve Ankara'daki vergilerin oranı acaba kaçtır? 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Işık... 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, 2008 yılı vergi gelirleri hedefine ilk beş aylık dönemde yüzde kaç oranında ula

şılmıştır? Vergi tahsilinde geçen yılın aynı dönemine göre ne kadar azalma veya artma olmuştur? 
Azalma var ise bunun sebebi sizce nedir? 
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Bugün serveti 1 milyon doların üzerine çıkan iş adamlarımızın sayısının geçen yıla göre yüzde 
17,5 oranında artarak 50 bine ulaştığı ifade edilmektedir. Acaba bu son yılda 1 milyon dolarlık ser
vete ulaşan 8 bin adet iş adamı içerisinde vergisini tam vermeyenlerin sayısı nedir? Bunun tahsili 
konusunda görüşünüz nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Doğru... 
REŞAT DOĞRU (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
İçişleri Bakanlığına sormak istiyorum. 
Özellikle İç Anadolu Bölgesi'ndeki kaymakam ve valilerin önlerine gelen sorunlarla ilgili iki 

soru soracağım. 
Yaz aylan olmasına rağmen, ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Tokat ilinde Erbaa, Niksar, 

Zile, Reşadiye olmak üzere köy ve belde yollannda çok büyük kasisler ve çukurlar vardır. Buralarda 
tamir yapılması için il özel idarelerine herhangi bir kaynak aktarmayı düşünüyor musunuz? 

İkinci soru olarak, özellikle ülkemizin çeşitli yerlerinde olduğu gibi Tokat ilinin Erbaa ilçesinde 
sulama birliklerine elektrik borcundan dolayı su verilememektedir. Su verilemediği için de toprak
lar susuz kalmış ve toprak yanma durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Valilerimize özellikle iletilen bu 
sorunlarla ilgili Hükümet olarak herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Doğru. 
Sayın Vural... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakana şu soruyu yöneltmek istiyorum: Biraz önce İçişleri Bakanımıza İzmir milletve

kilimizin yönelttiği soru da arsenikli suyla ilgiliydi. Bu, halk sağlığını ciddi mahiyette tehdit eden ve 
tartışması çok olan bir konu. İzmir'le ilgiliydi ve Sayın Bakan şu cevabı verdi: "Tabii, İzmir'deki 
sorun, birkaç senedir bu şekilde devam etmesine rağmen, sanki yeni tespit edilmiş gibi bu gösterge
lerin yeni açıklanmış olmasıdır. O, tabii, biraz üzücü bir boyuttur." 

Şimdi, üzücü olan nedir? Yani halktan iki yıldır saklanmış da bugün açıklanması mı üzücü? İz
mirliler yani arsenikli su mu içiyordu? Bu konuda eğer iki üç senedir tespit yapılmışsa bununla ilgili 
herhangi bir girişimde bulunuldu mu, bulunulmadı mı? Çok önemli bir olayla karşı karşıyayız. İz
mirliler bu konuda bir cevap bekliyor. 

Doğrusu, konunun bu kadar saklanmış olması acaba neyi ifade ediyor? Bu konuda bir tedbir al
dılar mı? Bir soruşturma var mı? Bu cevabın mahiyetini öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Özdemir... 
HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma soruyorum: 

Bütçe Plan Komisyonu üyelerine dağıtılan tablolarda -büyükşehir belediyeleri olan- Kocaeli Bü
yükşehir Belediyesine kişi başına 562 YTL, büyükşehir olmayan diğer il belediyelerine genel olarak 
168 YTL veriyorsunuz. 1,5 milyon nüfusa sahip olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ise kişi 
başına 132 YTL veriyorsunuz. Kocaeli'nin 9 milletvekili, Gaziantep'in 10 milletvekili var. Bu durum 
sizce adaletsizlik yaratmıyor mu? 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdemir. 
Sayın Dibek... 
TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Ben az önce Sayın İçişleri Bakanımıza sormuştum, gerçi o da yazılı cevap vereceğini beyan etti. 

Onunla bağlantılı öncelikle sormak istiyorum: Bu İller Bankasının belediyelerden almakta olduğu or
taklık payı var. Bu çok büyük sıkıntı yaratıyor. Haksız bir uygulama. Bu ortaklık payının alınmasını 
kaldırmayı düşünüyor musunuz? Öncelikle bunu soruyorum. 

İkinci olarak da, Sayın Vural az önce İzmir'in suyuyla ilgili belirtti. Türkiye genelinde illerde 
herhangi bir, bu konuda, tüm sularla ilgili olarak bir tespit yapılmış mıdır? Kaç ilin suyunda arsenik 
tespit edilmiştir? Bu konuda bilgi var mı? Bunu da merak ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dibek. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Arkadaşlarımızın sorularının önemli bir bölümü istatistiki bilgileri gerektirdiği için önemli bir bölü

müne yazılı cevap vereceğim. Ancak, biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerini bi
zimle paylaşan Kocaeli Milletvekili arkadaşımız Sayın Erenkaya "AK Parti İktidarı döneminde veya 
iktidarları döneminde belediyelerle ilgili hiçbir iyileştirme yapılmamıştır." şeklinde bir beyanda bulundular. 

Şunu hemen ifade edeyim ki, yerel yönetimlerle ilgili, başta özel idareler olmak üzere büyük
şehir belediyeleri ve ilçe ve diğer belde belediyeleri olmak üzere bu yerel yönetim organlarımızla il
gili temel yasalar hem 58'inci hem de 59'uncu Hükümetler döneminde çıkarılmıştır. Daha önceki 
hükümetler döneminde Devlet Personelden de sorumlu Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı 
görevini yürütürken, kamunun yeniden yapılanması bağlamında hem Özel İdare Yasası tamamen ye
niden ele alınmış hem de Büyükşehir Belediyeler Yasası yeniden düzenlenerek yerel yönetimlerin 
yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Özellikle. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım... 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Efendim? 
BAŞKAN - İsterseniz, sorulara cevap verirseniz... Yani Hükümetin burada kürsüden konuşma 

hakkı var. Yani, arkadaşımız onu kürsüden ifade ettiği için... Şimdi, sorular için gecikmiş olacağız. 
Ona değindiniz. Ben onu istirham edeyim. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Tabii, Sayın Başkanım, zaten oraya 
bağlantı kurmaya çalışıyorum. 

O nedenle, bu dönemde, yani AK Parti İktidarları döneminde yerel yönetimlerle ilgili önemli iyi
leştirmeler yapılmış, bunlardan bir tanesini de şimdi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu hususu bir tes
pit olarak ifade etme ihtiyacını duydum. 

Saym Yıldız, bir soru yönelterek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihalelerini kendi şirketlerine 
vermekte, bu şirketler de bu ihaleleri, bu yapım işlerini kendi yandaşlarına havale etmektedir." diye 
bir tespitte bulundular. Kuşkusuz ki,, başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları 
yapım işleriyle ilgili ihale sürecini yasalara dayandırmak zorundadırlar. Bu konuda tabi oldukları ya
salar vardır, başta Kamu İhale Yasası olmak üzere. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Uymazlarsa? 
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ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Yıldız, eğer İstanbul Büyükşe
hir Belediyesinin hangi ihalesi, hangi işi, hangi yapım ihalesi, hangi yandaşa verilmiştir; bu konuyla 
ilgili bizi bilgilendirirlerse, ben bir bakan arkadaşınız olarak, eğer bir yanlışlık olduğunu, bir kayırma 
olduğunu iddia ediyorsanız, bunun üzerine gideceğimi, burada Genel Kurulda altını çizerek ifade 
ediyorum. Lütfen delilli olarak, falan tarihte falan iş falan yandaşa yasalara aykırı olarak verilmiştir 
diye buraya örnek, misal getirin. Yuvarlak, suçlayıcı, tamamen belediyenin işlerinin şaibe altında ol
duğu intibaını doğuracak bu tür soruları sorarsanız haksızlık yapmış olursunuz diye düşünüyorum. 
Çünkü, Türkiye bir hukuk devletidir. Her kişi ve her kurum yaptığı işlerden dolayı mutlaka bir de
netime tabidir. İçişleri Bakanlığının müfettişleri, belediyelerimizi zaman zaman rutin veya rutin dışı 
denetlemektedirler. Eğer buralarda bir yasalara aykırılık söz konusu ise kuşkusuz ki, gereken işlem
ler mutlaka yapılır. Ben Sayın Yıldız'dan bu konuda, bu beyanını vesikalandırıcı bilgiler varsa, bize 
eğer lütfederlerse, verirlerse memnun olacağımı ifade etmek istiyorum. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Bakanım, biraz sonra size Kamu İhale Kuru
munun altı tane kararan vereceğim ve hiçbir şey yapmadığınızı bütün Meclis duymuş olacak. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Nalcı, Saym Işık, Sayın Doğru, 
Sayın Vural ve Sayın Özdemir de sorular yönelttiler ama zamanım doldu. Zaten biraz önce ifade et
miştim, bunlarla ilgili yazılı cevap vereceğimi, Sayın Başkanım, ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim, istatistiki bilgi sormamıştık tabii. Saym Bakan grup adına 

yapılan konuşmayı cevaplayacağına bizimkini cevaplamaya öncelik verseydi memnun olurduk. İz
mirliler bekliyor! 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Saym Vural, sürem doldu efendim. 
BAŞKAN - Madde üzerinde dört adet önerge vardır. Önergeleri geliş sırasına göre okutup, ay

kırılık durumuna göre işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 248 sıra sayılı Tasarının 2'nci maddesinde yer alan "yüzde 2.85" ibaresinin 
"yüzde 2.90", "yüzde 2.50" ibaresinin de yüzde 2.65" olarak artırılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu Durdu Özbolat 
Trabzon Malatya Kahramanmaraş 

Turgut Dibek İsa Gök Yaşar Tüzün 
Kırklareli Mersin Bilecik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 248 sıra sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelir

lerinden Pay Verilmesine Dair Kanun Teklifinin 2. maddesinin 2. fıkrasına "il özel idarelerine ayrı
lan payın % 10'u köy idarelerine ayrılır ve nüfuslarına göre il özel idarelerince dağıtılır" cümlesinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mümin İnan Kemalettin Nalcı Murat Özkan 
Niğde Tekirdağ Giresun 

Ahmet Duran Bulut Prof. Dr. Alim Işık 
Balıkesir Kütahya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
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Görüşülmekte olan 248 Sıra Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Ge
lirlerinden Pay Verilmesine Dair Kanun Teklifinin 2. maddesinin 3. fıkrasına "Büyükşehir belediye 
sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 5'ine tekabül eden kıs
mın yüzde 5'i Büyükşehir olmayan sınır komşu illere tahsis edilebilir" cümlesinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Mümin İnan Cemaleddin Uslu Kemalettin Nalcı 
Niğde Edirne Tekirdağ 

Murat Özkan Prof. Dr. Alim Işık 

Giresun Kütahya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 248 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasındaki 
"yüzde 30" ibaresinin "yüzde 25" olarak değiştirilmesi, maddeye aşağıdaki (4) numaralı fıkranın ek
lenmesi ile diğer fıkra numaralarının buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu Hüseyin Unsal 
Trabzon Malatya Amasya 

Hikmet Erenkaya Yaşar Tüzün R. Kerim Özkan 
Kocaeli Bilecik Burdur 

"(4) Büyükşehir belediyesi statüsünde olmamakla birlikte nüfusu herhangi bir büyükşehir bele
diyesinden fazla olan belediyeler ile sınırları içinde havaalanı, liman, üniversite ve yatırımcı kuru
luşların bölge müdürlüğü olan belediyelere; belediye sınırları içinde tahsil edilen genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilat toplamının yüzde 5'i belediye payı olarak ayrılır. Söz konusu belediyeler bu kanun 
uygulamasında büyükşehir belediyesi sayılır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Hangisine? 
BAŞKAN - En son okuduğuma. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Şimdi 

ben "katılmıyoruz" diyeceğim, Sayın Mevlüt Aslanoğlu "sayıları yok" diyecek. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Evet. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Biz, 

karşı olarak takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN-Hükümet? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Karşı olamazsın ya! 
OKTAY VURAL (İzmir) - "Katılmıyoruz" diyebilirsiniz. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, siz karşı olamazsınız, Komisyon 

karşı olur. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mayarak takdire bırakıyoruz. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Siz karşı olamazsınız, katılamazsınız. 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, katılması için çoğunluğunun olması lazım. 
Saym Bakanım, katılıyor musunuz efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, konuşacaksınız, buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birkaç 

rakam vereceğim, rakam okuyacağım ve hepinizin vicdanına bırakacağım, bazı illerin milletvekille
rinin vicdanlarına bırakacağım. 

Değerli arkadaşlanm, Muğla'nın alacağı para bu yasayla 9 milyon. Bu yasayla, Ardahan 2 mil
yon, Sinop 5 milyon ve bunlar normal il belediyesi. Şimdi size büyükşehirleri okuyacağım ve burada 
da alt kademe belediyelere giden para da o nüfusa gidiyor. Aslında, şimdi, Adapazan'nın nüfusu, 20 
kilometre genişletmenize rağmen, diğer il belediyelerine karşı ayncalık yapılmasına rağmen -Ak
yazı dahi alındı bu nüfusa- 500 bin, alacağı para 136 milyon, dikkatinizi çekiyorum. Samsun, yine 
20 kilometre genişletildi, alacağı para 143 milyon. Eskişehir, yine genişletildi, 170 milyon. Erzu
rum'un genişletilmesine rağmen 340 bin nüfusu var. Daha çok verin, daha çok verelim. 

RECEP KORAL (İstanbul) - Niye kıskanıyorsun, onu anlamadım? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Kimseyi kıskanmıyorum Beyefendi ben! Hak

kımızı verin, hakkımızı! Hakkımı istiyorum! Şanlıurfa'yı... 
RECEP KORAL (İstanbul) - Erzurum'u kötü örnek gösteriyorsun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bir dakika... Şanlıurfa'yı... 
RECEP KORAL (İstanbul) - Erzurum'a yetmiyor mu o para? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bir dakika... Hayır, ben kimseyi kıskanmıyo

rum, hakkımızı istiyoruz! Siz "hak ve adalet" diyorsunuz. Ben diyorum ki: Madem bir kanun yapı
yoruz, siz Şanlıurfa'yı 20 kilometre genişletin... 

RECEP KORAL (İstanbul) - Erzurum'a yetmiyor o para, Erzurum'a yetmiyor! 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - . . . 650 bin nüfus yapıyor ve aldığı para 80 mil
yon. Yaa, bu hak mıdır, adalet midir! 

OKTAY VURAL (İzmir) - Değil, değil... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Hak mıdır, adalet midir bu! Ben bunu söylüyorum. 
OKTAY VURAL (İzmir) - Adalet bunun neresinde! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Burada dediğimiz... Biz bunu... 
OKTAY VURAL (İzmir) - Kalkınma yok ki adalet olsun! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Adalet ve Kalkınma Partisinin adaletidir bu. 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Size göre. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Önergede şunu söylüyoruz, diyoruz ki: "Malatya 

olarak, beni 20 kilometre genişletin, 600 bin yapıyorum." Peki, Adapazan'nı genişlettiniz, Samsun'u 
genişlettiniz. Bunlann nüfusu 341 bin, 400 bin, 450 bin.. 

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Denizli kaç alıyor? 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bir dakika geleceğim. 
Siz bunlara, 136 trilyon lira para veriyorsunuz, en düşüğüne, 170 milyon veriyorsunuz. Hak 

mıdır bana 66 milyon vermeniz! Adalet midir? 
HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) - Gaziantep'i de ekle, Gaziantep'i. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Şanlıurfa, Van, Malatya, Kahramanmaraş, De

nizli, Trabzon, Balıkesir, Tekirdağ ve Manisa'nın hakkını yiyorsunuz. 

RECEP KORAL (İstanbul) - Büyükşehir olması lazımdı. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Evet, o zaman gelin, yapın! Niye yapmıyorsu

nuz? Biz diyoruz ki bu önergede... 
RECEP KORAL (İstanbul) - Siz niye yapmadınız? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bir dakika... Kim o? Kim yapmadı? 
RECEP KORAL (İstanbul) - Siz iktidardayken... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ne zaman? 
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım saym milletvekilleri. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Biz bu önergede diyoruz ki arkadaşlar... Bir şey 

istemiyoruz. Bir dakika... Recep Bey, bir şey istemiyoruz. Diyoruz ki: "Bizi büyükşehir yapmayın. 
İsmimizi büyükşehir koymayın." 

İsmimizi büyükşehir koymayın ama şu uygulamada nüfusu mevcut büyükşehirlerden daha çok 
olan, bazı özelliği... Örneğin, şu saydığım Tekirdağ... Saydığım şu illerin... Kaç kilometre Çorlu Te
kirdağ'a? Siz, Kocaeli ile Gebze'yi birleştirdiniz. 

KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Daha yakın Sayın Vekilim. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Kocaeli'ye Gebze 30 kilometre. Siz Çorlu'yla 

Tekirdağ'ı da birleştirin bakayım, nüfusu ne oluyor? Trabzon'un 15 kilometre, 10 kilometre tüm il
çeleri. Bu belediyeleri Trabzon'a katın bakayım, Trabzon Belediyesinin nüfusu ne olacak? Büyük
şehir olmayı hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Neden bundan kaçıyorsunuz? Biz diyoruz ki: 
"Hakkımızı istiyoruz arkadaşlar." O zaman, vicdanınızda rahatsız olursunuz. 

Bizi büyükşehir yapmayın. İsmimizi büyükşehir koymayın. Büyükşehir koymayın ismimizi. 
Hakkımız neyse, hak ediyorsak verin. Mevcut büyükşehirlerden... Ama 20 kilometre genişletin ba
kalım. Siz, Şanlıurfa'nın etrafını 20 kilometre genişletin bakayım, 650 bin, 750 bin nüfus çıkıyor 
mu, çıkmıyor mu? Yazık, günah değil mi? Birine vereceksiniz yılda 170 trilyon, birine vereceksiniz 
80 trilyon! Ben vicdanlarınıza bırakıyorum. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Yazık! Düzeltelim bunu. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Yani, arkadaşlar, eğer bir yasa yapıyorsak... Biz 

belediyelerin gelirlerinin artmasına karşı değiliz, sonuna kadar, daha çok verelim. Hiç kimseyi de 
kıskanmıyoruz ama hak ve adaleti tecelli ettirin, benim hakkımı yemeyin, kimseyi de kandırmayın. 

Demin, bir arkadaş... Siz çıktınız, dediniz ki "Zamanı gelir yaparız." Recep Bey, altı senede 
çocuk kandıramazsınız. 

RECEP KORAL (İstanbul) - Altı senedir sen neredeydin? 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Altı senedir, ben bu kürsüde... 
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RECEP KORAL (İstanbul) - Altmış senedir Cumhuriyet Halk Partisi var. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Altı senedir... Ben altı sene... Siz kendinizden 

konuşuyorsunuz. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım. 
Ben, burada sekiz tane ilin milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum. Eğer, vicdan varsa, hak... 

RECEP KORAL (İstanbul) - O yanlış. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Hayır, hayır... Pardon, özür diliyorum. 

Hepinizin vicdani duygularına... Hakkın ve adaletin tecelli etmesini istiyorsanız, bu saydığım 
vilayetleri -haa, başka vilayet varsa onu da yapalım- 20 kilometre genişletin. Şu mevcut büyükşe
hirlerden nüfusu şu anda en düşük 340 bin var, 400 bin var, 450 bin var. 600 binin altında kalmaz ar
kadaşlar bu saydığım sekiz vilayet. Biz hakkımızı istiyoruz sizden. Bu yasa işte, başka yasa yapmaya 
gerek yok. Diyoruz ki bu kanunda: "Bu illerde bu yasa hükümleri uygulanır." Başka bir şey istemi
yoruz arkadaşlar. Niye "hayır" diyorsunuz, niye karşı çıkıyorsunuz? 

Bu pastadan siz yılda 750 trilyon Kocaeli'ye para veriyorsunuz arkadaşlar. Benim nüfusum Ko-
caeli'nin yarısı, verin 500 trilyonu; 60 trilyon veriyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Hak mıdır, vicdan mıdır, adalet midir? 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Tamam Sayın Öztürk. 
Önergeyi oylarınıza sunup karar yeter sayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

. Kapanma Saati: 18.20 

• 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.29 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122'nci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

248 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin 2'nci maddesi üzerinde verilen önergenin oylamasında karar yeter sayısı bulunama

mıştı. 
Şimdi, önergeyi tekrar oylannıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım: Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 248 Sıra Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Ge
lirlerinden Pay Verilmesine Dair Kanun Teklifinin 2. maddesinin 3. fıkrasına "Büyükşehir belediye 
sınırlan içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 5'ine tekabül eden kıs
mın yüzde 5'i Büyükşehir olmayan sınır komşu illere tahsis edilebilir" cümlesinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Mümin İnan (Niğde) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Nalcı, buyurun. 
KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli vekiller; görüşülmekte olan 248 

sıra sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesinin üçüncü bendine vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz 
almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, büyükşehir belediyelerine ayrılan paylarda büyük bir adaletsizlik 
var. Bunun örneğini şöyle vermek istiyorum: Kendi bölgem olan Tekirdağ'da, bilindiği gibi, 2.400 
tane fabrika bulunmaktadır. Bu fabrikalann ancak 100 veya 150'sinin merkezi Tekirdağ ve bulunduğu 
ilçelerde, diğer kalan 2.300; 2.250 fabrikanın genel merkezi ve vergi dairesi büyükşehirde, yani İs
tanbul Büyükşehire bağlı. 

Şimdi, Tekirdağ bu büyük metropollerin yanında bulunan en şanssız illerden birisi. Burada, aynı 
zamanda bizim bulunduğumuz bölgede, sayın milletvekilleri, İstanbul'un sanayisiyle birlikte bulunan 
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ve aynı zamanda çevreyi, su kaynaklarım, havasını kirleten bir şey söz konusu. Şimdi, siz bunlardan 
dolayı Tekirdağ Belediyesine veya Çerkezköy'e pay vermezseniz orada hiçbir hizmet yapılma im
kânı kalmaz. 

Ben size burada çarpıcı bir örnek vermek istiyorum: Bakın -burada Sayın Mevlüt Bey de konuyu 
açıkladı- Türkiye'de büyükşehirlerin dışında sadece 16 il Çorlu'dan büyük ilçe olarak, 13 il Çer
kezköy'den daha küçük ve Kapaklı beldemiz var bizim Çerkezköy'ün yanında, 43 bin nüfuslu ve 6 
il de bu Kapaklı beldesinden daha küçük. Bu bölgede yoğunlaşmış bir sanayi söz konusu, bu bölgede 
bir çevre kirliliği... Biz -ki, şu anda kendileri de burada, Komisyonda olan arkadaşlanmız burada-
Küresel Isınma Komisyonunda Trakya'ya gittiğimiz zaman Ergene ve çevresinin kirliliğine baktık 
ve bunlan raporlara geçirdik. Bunlann tek sorumlusu, İstanbul'un sanayisinin o bölgeye kayması. 

Sayın milletvekilleri, ben burada bir iki çarpıcı örnek daha vermek istiyorum bu konunun daha 
iyi anlaşılabilmesi için, vergi gelirlerinden paylann ne kadar fazlalaştığı konusunda: Şimdi, Antalya 
ili... Antalya ili bildiğimiz gibi bir turizm cenneti ve bizim turizm başkentimiz. Antalya'nın nüfusu 
877 bin, alacağı pay 174 trilyon. Kocaeli'nin birleştirilmiş nüfusu 1 milyon 346 bin. Yani, orana vu
racak olursak, yüzde 52 bir nüfus fazlası var ama alacağı para 756 trilyon. Yani, yüzde 380. Bunun 
nedeni orada toplanan vergiler. 

Şimdi, neden bundan Tekirdağ mahrum kalıyor? En az Kocaeli kadar, en az Sakarya kadar Te
kirdağ bölgesinde fabrika var. Bu fabrikalann hepsinin çilesini Tekirdağ çekecek, parayı büyükşehir 
alacak! Eğer burada gerçekten adaletli bir sistem yapmak istiyorsak, bunu çevirmemiz lazım. Bizim 
vermiş olduğumuz önergede kötü bir şey yoktu ki. 

Sayın milletvekilleri, diyoruz ki, büyükşehir belediyelerinin almış olduğu -çünkü o benim böl
gemdeki vergileri kullanıyor- vergilerin yüzde 5'i yani kendine düşen o yüzde 5'ten yüzde 5'ini bü
yükşehir olmayan diğer illere verilebilir. Bunda kötü bir şey yok. Ben, diğer burada kaç tane 
milletvekili arkadaş varsa yüzde 90'ıyla teke tek oturup konuşayım, yüzde 90'ı da bu konuya hak 
verir. Ama iş burada kanun tasansına geldiği zaman, herkes reddi kaldınyor. Bu, hiçbir şekilde ne ada
lete sığıyor ne de insafa sığıyor. Tekirdağ'ın durumu ne olacak? Tekirdağ bir tarım kentiydi. Bugün 
Şarköy'ü alın, gelin bu tarafa Barbaros'u alın, bu kısımlar da İstanbul'un yazlık bölgeleri ve bunlar
dan dolayı hiçbir giden para yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafmdan kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Nalcı. 
KEMALETTİN NALCI (Devamla) - Şimdi, şu konuda da... Ben bu konuyu değerli milletve

kili arkadaşlarla konuştuğum zaman şunu söylediler: "Ya nüfus var." 
Değerli milletvekilleri, Çorlu, Çerkezköy, Muratlı üçgeninde çalışan insanlar, çevre illerden 

gelen insanlar. Oranın nüfuslarının gündüz nüfusuyla gece nüfusu arasında 2 kat fark var. Bugün İs
tanbul'dan Silivri'ye -işte büyüttünüz- Silivri'den, Çanta'dan, Gümüşyaka'dan, bu taraftan gelin, 
Kırklareli Vize'den bu bölgeye çalışmaya gelen insanlar var ve bu bölgenin belediyeleri hizmet ver
mekte zorlanıyor. Trakya'da numunelik antması olan belediye yok. 

Ben bu tasarımıza destek vermeniz ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun. (MHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Nalcı. 
Evet, önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
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Görüşülmekte olan 248 sıra sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelir
lerinden Pay Verilmesine Dair Kanun Teklifinin 2. maddesinin 2. fıkrasına "il özel idarelerine ayrı
lan payın % 10'u köy idarelerine ayrılır ve nüfuslarına göre il özel idarelerince dağıtılır" cümlesinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Murat Özkan (Giresun) ve Arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz Saym Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Özkan, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
MURAT ÖZKAN (Giresun) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 

teklifinin 2'nci maddesinde köy tüzel kişiliklerine de bir pay verilmesi için bir önerge vermiş bulu
nuyoruz. 

Öncelikle önergemizin gerekçesini arz etmek istiyorum. Anayasa'nın 127'nci maddesi mahallî 
idareleri, il özel idareleri, köyler ve belediyeler olarak bir cüz şeklinde saymaktadır. Bu yasayla köy 
idareleri yine ayrı tutulmuş ve bir ayrımcılık yapılmıştır. Gerçi Sayın Bakan "Köy kanunu çıkaraca
ğız." dedi ama bu düzenlemeyle, köy kanunuyla köylerin öz gelirlerinin düzenlenmesi gerekir, aynen 
Belediye Kanunu'nda olduğu gibi. 

Eğer kanuni sistematik açısından bakacaksak, "il özel idareleri, belediyelere ve köylere genel 
bütçeden pay verilmesi" diye bir kanun içerisinde almak gerekir. Aksi takdirde sistematiği bozmuş 
oluruz. Nasıl Özel İdare Kanunu'nda özel idareye genel bütçeden pay verilmesine dair bir hüküm yok 
ise ve Belediye Kanunu'nda ya da Büyükşehir Belediye Kanunu'nda böyle bir hüküm yok, kendi öz 
gelirleriyle, belediye gelirleriyle ilgili ayn bir kanun varsa, genel bütçeden mahallî idarelere pay ay
rılması da özel bir düzenlemeyle şu anda karşımızda. Bu özel düzenlemeye Anayasa'nın 127'nci 
maddesinin amir hükmü gereğince bir fıkraya maddi bir ekleme yaparak köylerin de dâhil edilme
sini öneriyoruz. 

Hâlen 12 milyon yurttaşımız köylerde yaşamaktadır ve bu insanlar da vergi mükellefidir. Bu in
sanlar doğrudan ya da dolaylı olarak ödemiş oldukları vergilerle belediyelerin ve özel idarelerin almış 
oldukları paya katkı sağlamaktadırlar. Ancak, bu insanlar kendi köylerine bu vermiş oldukları ver
gilerden herhangi bir pay ayırmayarak, köyde yaşayan yurttaşlarımıza farklı bir muamele, kamu hiz
metlerinde eşitlik ilkesine de aykırı bir uygulamayla karşı karşıya olduklarını da burada ifade etmek 
istiyorum. 

Aynca şu bir gerçek ki, köyler, maalesef, diğer bölgelerimize göre asgari yaşam standardına 
ulaştınlamamış yerlerdir; yani, moda tabiriyle, pozitif ayrancılığın yapılması gereken yerlerdir. Biz 
şuna inanıyoruz ki, gerçekten köy ve köylü olmadan Türk milletinin beslenmesi, gelecekteki gıda
nın en önemli unsur olacağını vurgulayan bizler, köy ve köylüyü yaşadığı ortamda tutmak ve belli 
oranda üretime katkıda bulundurmak mecburiyetindeyiz. Çünkü büyüme hızımız normal nüfusu
muzu istihdam edecek seviyede değilken, köyden kente akışı durduramadığımız takdirde sosyal prob
lemlerin de önüne geçemeyeceğiz. 
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Bu arada, bir önceki madde hakkında, 2'nci madde hakkında bir önceki konuşmamda, büyük
şehir belediyelerine ya da özel idarelere yetki konusuyla ilgili konuştuğumu iddia etti AKP Grubun
dan bir değerli hatip. Ancak, herhalde benim konuşmamı yeterince dinlemedi. Tutanakları alıp bir 
daha okumasını istirham ediyorum. Çünkü tutanaklarda belediyelerin yetki devriyle ilgili herhangi 
bir husus olmamıştır. Konuya da buradan açıklık getirmek istiyorum. 

Şimdi, köy idareleriyle ilgili yeni bir kanuni düzenlemenin yapılması çok önem arz etmektedir. 
1924 yılında çıkartılmış bir yasa vardır. Şunu da belirteyim hemen: Bu yasa, cumhuriyeti kuran ira
denin ilk yaptığı yasalardan biridir, cumhuriyeti kuran insanların köye ve köylüye vermiş olduğu 
önemin göstergesidir. Ancak, ondan sonra gelişen şartlara uyum sağlamayan ve köyün öz gelirlerini 
toplanamaz hâle getiren bir durum ortaya çıkmıştır. Ancak, bir kez daha ifade etmek istiyorum sayın 
Bakanlık yetkilileri de buradayken, kanun sistematiği açısından Köy Kanunu'na genel bütçe gelir
lerinden pay aktarılmasına ilişkin hüküm konulmasının yanlış olacağını, eğer köy idarelerine genel 
bütçeden pay aktaracaksak bu kanunla tanzim etmemiz gerektiğini, bu hususun da yerel yönetimler 
özerklik şartına da uygun olacağını, en ufak mahallî demokratik birimimiz olan köylerin de bir nok
tada mali özerkliğe kavuşturulması gerektiğini düşünüyor ve önergemizi destekleyeceğinizi umuyo
rum. 12,5 milyon insanımız bu düzenlemenin yapılmasını bekliyor. 

Bu vesileyle, hepinize şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi adına saygı ve sevgilerimi sunuyo
rum. (MHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 248 sıra sayılı Tasarının 2'nci maddesinde yer alan "yüzde 2.85" ibaresinin 

"yüzde 2.90", "yüzde 2.50" ibaresinin de yüzde "2.65" olarak artırılmasını arz ve teklif ederiz. 
Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve arkadaşları. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, buyurun efendim. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergeyle, 

kanun teklifinde yer alan bazı oranların değiştirilmesini Genel Kurulun takdirine sunuyoruz. Öner
geyle önerilmiş olan oranlar, teklifin ilk hâlinde yer almış olan oranlardır. Komisyon görüşmeleri sı
rasında bu oranlar azaltılmıştı; tekrar, azaltılan oranların kanun teklifindeki ilk oranlara yükseltilmesi 
önerilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, nüfusu 10 binin altındaki belediyelere yönelik olarak kanun teklifinde yer 
alan denkleştirme ödeneğinin, iyi niyetli bir madde olmakla birlikte, nüfus sayımı sonucunda nüfusu 
oldukça azalmış olan belediyelerin sorunlannı çözmekte yetersiz olduğunu ifade etmiştim. Buna iliş
kin olarak Şanlıurfa'dan iki belediyeyi örnek vermiştim, Halfeti ve Hanan belediyeleri. 
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Şimdi, aynı konuda bir başka örnek daha vermek istiyorum sizlere. Trabzon'un Danca Belde Be
lediyesini örnek olarak vermek istiyorum. 2000 yılı nüfus sayımına göre 4.900 olan nüfusu bu bel
demizin, son nüfus sayımıyla 3.500'lere düşmüştür. Yaklaşık olarak nüfusunda 1.400 kişilik bir 
azalma söz konusudur. Yine bu belediyemizin İller Bankasından almakta olduğu pay 600 bin YTL 
düzeyinden son nüfus sayımına göre 400 bin YTL'nin altına düşmektedir. Yani üçte 1 oranında pa
yında bir azalma söz konusudur. 

Şimdi, denkleştirme ödeneğine ilişkin maddenin uygulanması sonucunda bu belediyemize bir 
yardım yapılacak. Gelişmişlik endeksini ihmal edersek, yapılacak yardımın tutarı da 41 bin YTL dü
zeyindedir. Yani azalma 200 bin YTL düzeyinde, denkleştirme ödeneğiyle bu belediyeye yapılacak 
yardım 41 bin YTL düzeyinde. Azalmayı telafi eden bir mekanizma değil. Dolayısıyla denkleştirme 
ödeneğine ilişkin maddenin bir kez daha ele alınıp, nüfusu azalmış olan belediyelerimizin sorunla
rını giderecek şekilde yeniden yazılması gerekiyor. Önümüzdeki yerel seçime kadar belki bazı çö
zümlerin bulunduğunu Sayın Bakan söyleyecektir. Ama yerel seçim sonrasında belirttiğim sorun 
tekrar bu belediyelerimizin önüne gelecektir. 

Bir konu da büyükşehirlerle ilgili. Büyükşehir belediyelerine ilişkin olarak tasarının tümü üze
rinde görüşlerimi ifade ederken bu konuda yeni bir yaklaşımın gerekli olduğunu söylemiştim. Hâlen 
büyükşehir belediyesi olmak için en az 750 bin nüfusa sahip olmak yönündeki şartın gözden geçiri
lerek, bu şartın ülke ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiş
tim; tekrar bunu söylüyorum. 750 bin nüfusu esas alırsak, gerçekte bölgesinin merkezi olan birçok 
kent veya birçok demeyeyim, bazı kentler bu tanımın dışında kalmaktadır. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Örneğin Trabzon! 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bölgesinin ekonomik olarak merkezi, sosyal ola

rak merkezi, merkez olması nedeniyle etki alanı geniş, etki alanının geniş olması nedeniyle çevre il
lere de hizmet verme özelliğine sahip, gün içindeki nüfus hareketinin yoğun olduğu bu belediyelerin 
büyükşehir olabilmesi için münhasıran nüfus şartını araması şeklindeki bir yaklaşımı ortaya koyarsak 
bu doğru olmaz değerli arkadaşlar. O nedenle bu şartın değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyorum. 

Burada iktidar partisi grubu adına konuşan bir milletvekili arkadaşımız Trabzon'un büyükşehir 
olmasıyla ilgili fırsatın 1990'lı yıllarda kaçırıldığını ifade etti. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Şimdi yapın! 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu açıklamayı üzüntüyle dinledim. Eğer 1990'lı 

yıllarda SHP'nin iktidar olduğu, SHP'nin koalisyon ortağı olması nedeniyle iktidar olduğu hükü
metin Trabzon'u büyükşehir yapmamış olmasını bu arkadaşımız bir hata olarak dile getiriyorsa, bu 
hatayı düzeltmenin yeri burasıdır. Yani arkadaşımız, hem o zamanki hükümetin yapmış olduğu uy
gulamayı hata olarak değerlendirecek, hem de bugün bu konuda bir farklı tavır sergilemeyecek, o ha
tayı benimseyen bir anlayış sergileyecek. Doğrusu bunu yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. O bir 
hata ise -ki, hata olduğu ortaya çıkıyor- o hatayı düzeltmenin yeri burasıdır. Bunu da sizlerin dikka
tinize sunuyorum. 

Sözlerimi burada bitirirken hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, önerge kabul edildi! (MHP sıralanndan "Karar yeter 

sayısı!" sesleri) 
BAŞKAN-Efendim?.. 
TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Önerge kabul edildi Sayın Başkan! 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Çoğu elini kaldırmadı, hiç bakmıyorsunuz! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Önerge kabul edildi efendim! 
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, önerge kabul edildi. 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, önergeye "Hayır" denilmedi. 
BAŞKAN - Madde kabul edilmiştir. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.50 

• 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.54 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122'nci Birleşiminin Beşinci 
Oturumunu açıyorum. 

248 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 4'üncü sırada yer alan, Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye'de Temsilci

likler Açmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu'nun görüşmelerine başlıyoruz. 

4.- Avrupa Yatırım Bankasının Türkiyede Temsilcilikler Açmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı: 247) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 
5'inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Hayvan Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu 
Raporlan'nm görüşmelerine başlıyoruz. 

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı ve 
Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/366) (S. Sayısı: 241) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, bundan sonra da komisyonun bulunmayacağı dikkate alı

narak, çalışma süremizin de bugün 20.00'de kapanacağını dikkatinize sunarak, kanun tasarı ve tek
liflerini sırasıyla görüşmek için, 26 Haziran 2008 Perşembe günü, yani yann, alınan karar gereğince 
13.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum ve ülkemizi yurt dışında şerefle, gururla temsil eden 
A millî futbol takımımızın da Almanya'yı yenerek finale çıkacağı ümidini ve heyecanını taşıyor ve 
millî takımımıza da basanlar diliyorum. (Alkışlar) 

Kapanma Saati: 18.55 
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VI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, Danıştay 'ın görüşü alınan kanun tasarılarına ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı 'nın cevabı (7/3393) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

^ Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Anayasanın "Danıştay" başlıklı 155 inci maddesinin ikinci fıkrasında Danıştayın 
görevleri arasında Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun taşanları hakkında iki 
ay içerisinde düşüncesini bildirmek yer almaktadır. Bu bağlamda; 

1. 1982 Anayasası ve özellikle Hükümetiniz döneminde kaç adet kanun tasarısı hakkında 
Danıştayın görüşüne başvurulmuştur? 

2. Anayasanın 155 inci maddesi uyarınca, Danıştayın görüşü alınan kanun tasarıları 
hangileridir? 

3. Danıştayın verdiği görüşlerden olumsuz olan mevcut mudur? Mevcutsa bunlar dikkate 
alınmış mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.002-
KONU : Soru Önergesi 7/3393 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 23.05.2008 tarih ve KAN.KAR.MD..A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-7/3393-6119/13035 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın, 28.05.2008 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-64-9/3035 sayılı yazısı. 
c) Danıştay Genel Sekreterliğinin 17.06.2008 tarih ve Gen.Sek.-587 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/3393 sayılı 
yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

^ ^ H a ^ t ^ İ ^ ^ 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Ek: İlgi (c) yazı soru önergesi cevabı 
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T.C. 
D A N I Ş T A Y 
Genel Sekreterlik 

Sayı : Gen. Sek. - 5*8 9~ ^£^ .2008 
Konu : Soru Önergesi 7/3393 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İlgi: 30.05.2008 tarihli ve B.02.0.002-1174 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız konusu soru önergesi hakkında, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 42. 
maddesinin (a) bendi uyarınca Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasan 
ve tekliflerini inceleyerek gereğine göre karara bağlamak veya düşüncesini bildirmekle 
görevlendirilmiş bulunan Birinci Daire Başkanlığından alınan 13.06.2008 tarihli ve 49 sayılı 
yazının örneği ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerini rica ederim. 

TaciBAYHAN 
Başkan a. 

Danıştay Üyesi 
Genel Sekreter 

Ek : Yazı Örneği 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH : ^ o . ö f c . 2 i O ö Ç 
SAYI 
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GENEL SEKRETERLİĞE 

Sayı: U 3 
Konu:Soru önergesi 1 3 /0672008 
İlgi: 3.6.2008 tarihli ve Gen.Sek.-563 sayılı yazınız 

İlgi yazınızda yer alan hususlara ilişkin olarak Dairemiz kayıtlarının incelenmesinden: 

1- Anayasanın yürürlüğe girdiği 18/10/1982 tarihinden bu güne kadar 14 adet kanun 
tas ansı incelenmek üzere Danıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 

Bu kanun tasarıları ve inceleme sonucunda verilen kararlar aşağıda belirtilmiştir. 
, ,;-w. 

1- Başbakanlığın 21.12.1983 günlü, KİK.T.D.18/101-1664/08783 sayılı yazısıyla 
Danıştay Başkanlığına gönderilen "Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi 
Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" Dairemizin 
26.12.1983 günliLE: 1983/336, K:1983/335 sayılı kararıyla incelenmiş ve İdari 
İşler Kurulunun 3.1.1984 günlü, E.1983/189, K:1984/l sayılı kararıyla kabulüne 
karar verilmiştir. 

2- Başbakanlığın 16.05.1989 günlü, KK.T.D.07/101-2263/02641 sayılı yazısıyla 
Danıştay Başkanlığına gönderilen " 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir 
Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı" 
Dairemizin 19.6.1989 günlü, E: 1989/63, K: 1989/86 sayılı kararıyla incelenmiş ve 
İdari İşler Kurulunun 4.7.1989 günlü, E:1989/56, K:1989/68 sayılı kararıyla 
kabulüne karar verilmiştir. 

3- Başbakanlığın 05.09.1989 günlü, K.K.T.D.07/101-2311/04130 sayılı yazısıyla 
Danıştay Başkanlığına gönderilen "492 sayılı Harçlar Kanununa Bir Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı" Dairemizin 13.9.1989 günlü, E: 1989/130, 
K:1989/112 sayılı kararıyla böyle bir düzenlemenin Anayasaya aykırı olacağı 
görüşüyle, Tasarının gereği yapılmak,'Üzere Danıştay başkanlığına sunulmuş ve 
İdari İşler Kurulunun 27.9.1989 günlü ve E: 1989/67, K:1989/69 sayılı kararıyla 
Daire görüşü aynan onaylanmıştır. 

4- Başbakanlığın 5.6.1991 günlü, KK.T.D.07/1 OM 82/04326 sayılı yazısıyla 
Danıştay Başkanlığına gönderilen " Uyuşturucu ve Psikotrop Madde 
Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" ile konu hakkındaki bazı 
belgeleri içeren ve söz konusu sözleşmenin iç hukukumuza uyumu bakımından 
incelenerek görüş bildirilmesi isteğine ilişkin dosyanın incelenmesinden , Uygun 
Bulma Kanun Tasarısı metninin, gerekçesinin ve ilgili bakanlık görüşlerinden bir 
bölümünün Dairemize gönderilmediği anlaşıldığından Dairemizin 18.06.1991 
günlü, E: 1991/95, K: 1991/103 sayılı kararıyla Başbakanlığa iade edilmek üzere 
Danıştay Başkanlığına sunulmuştur. 
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5- Başbakanlığın 14.01.1992 günlü, K.K.G.M7101-228/06675 sayılı yazısıyla 
Danıştay Başkanlığına gönderilen "2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 
sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı" Dairemizin 16.01.1992 günlü, E: 1992721, K:1992/9 sayılı kararıyla 
incelenmiş ve görüş bildirilmiştir. 

6- Başbakanlığın 14.01.1992 günlü, K.K.G.M./101-228/06675 sayılı yazısıyla 
Danıştay Başkanlığına gönderilen "Adli Tıp Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Anayasaya 
uygunluk ve yürürlükteki kanun hükümleriyle çelişip çelişmediği incelenerek ve 
kanunlaşması halinde bir aykırılığın oluşmayacağı sonucuna varılarak Dairemizin 
16.01.1992 günlü, E.1992/29, K:1992/10 sayılı kararıyla gereği yapılmak üzere 
dosyanın Danıştay Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir. 

7- Başbakanlığın 24.01.1992 günlü,-XK.G.Myi01-252/01408 sayılı yazısıyla 
Danıştay Başkanlığına gönderilen "1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu İle 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama usulleri Hakkında Kanun ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı" hakkında Dairemizin 4.2.1992 
günlü, E: 1992/54, K: 1992/48 sayılı kararıyla; 2575 sayılı Danıştay Kanununun 42 
nci maddesinin (a) bendi uyarınca Dairemizden düşünce istenmediği, Danıştay 
Başkanlığının görüşüne başvurulduğu, bu nedenle Dairemizce incelenerek düşünce 
bildirilmesi olanağı bulunmayan dosyanın gereği yapılmak üzere Danıştay 
Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir. 

8- Başbakanlığın 24.12.1991 günlü, K.K.G.M.07/101-1/33/06570 sayılı yazısıyla 
Danıştay Başkanlığına gönderilen "2803 sayılı Jandarma Teşkilat , Görev ve 
Yetkileri Kanununun 21 inci Maddesine Dört Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname Tasarısı" Dairemizin 10.2.1992 günlü, 
E:l991/511, K: 1992/51 sayılı kararıyla; söz konusu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin çıkartılmasına imkan tanıyan yetki kanunu Anayasa Mahkemesinin 
12.12.1991 gûnlü\E:1991/27, K:l99(l/50 sayılı kararıyla iptal edildiğinden, 

v Bakanlar Kurulunun söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameyi yürürlüğe koyma 
konusunda yetkisinin kalmadığı, bu nedenle söz konusu KHK'nın 
çıkarılamayacağı görüşüyle dosyanın Başbakanlığa gönderilmek üzere Danıştay 
Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir. 

9- Başbakanlığın 16.09.1992 günlü, K.K.G.M./101-415/06328 sayılı yazısıyla 
Danıştay Başkanlığına gönderilen "5680 sayılı Basın Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı" Dairemizin 18.12.1992 
günlü, E: 1992/318, K: 1992/372 sayılı kararıyla; Anayasanın 155 ve 2575 sayılı 
Danıştay Kanununun 42 nci maddesinin (a) bendi uyarınca incelenen Kanun 
Tasarısının Başbakanlığa gönderilmek üzere Danıştay Başkanlığına sunulmasına 
karar verilmiştir. 
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10-Başbakanlığın 16.02.1993 günlü, K.K.G.M./101-500/01739 sayılı yazısıyla 
Danıştay Başkanlığına gönderilen "Tabii Malzeme Ocakları Kanun Tasarısı" 
Dairemizin 29.04.1993 günlü, E:1993/33, K:1993/67 sayılı kararıyla; Anayasanın 
155 ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 42 nci maddesinin (a) bendi uyarınca 
incelenen Kanun Tasarısının Başbakanlığa gönderilmek üzere Danıştay 
Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir. 

11-Başbakanlığın 08.03.1993 günlü, K.K.G.M./101-429/03165 sayılı yazısıyla 
Danıştay Başkanlığına gönderilen "Turistik. Otelciler ve İşletmeciler Birliği 
Kanun Tasarısı Taslağı" Dairemizin 08.06.1993 günlü, E:1993/47, K:1993/101 
sayılı kararıyla; Söz konusu Kanun Tas an sı Taslağı hakkında sadece ilgili olarak 
kabul edilen bakanlıkların değil tüm bakanlıklann görüşleri alınarak tasarıya son 
şekli verildikten sonra Danıştay'dan görüş istenilmesi gerekirken bu yola 
gidilmeden Kanun Tasarısı Taslağıyla ilgili görüş isteminde bulunulduğu, bu 
nedenle eksikliklerin tamamlanması için Kanun Tas ansı Taslağının Başbakanlığa 
iade edilmek üzere Danıştay Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir. 

1 1 

12-Devlet Bakanlığının (Sn. Bekir Sami Daçe) 2.5.1994 günlü, B.02.0.006.0/2.00811 
sayılı yazısıyla Danıştay Başkanlığına gönderilen "Yerel Yönetimlerin Yetki ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" Dairemizin 16.6.1994 günlü,E: 1994/75, 
K:1994/99 sayılı karanyla; Devlet bakanlığından gönderilen yazı için sehven 
açıldığı anlaşılan dosya kaydının kapatılmasına karar verilmiştir. 

13-Başbakanlığın 11.3.2005 günlü, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 1093 
sayılı yazısıyla Danıştay Başkanlığına gönderilen "Türk Ticaret Kanunu 
Tasarısı Taslağı" Dairemizin 28.3.2005 günlü, E:2005/239, K.2005/419 sayılı 
karanyla; Kanun taslaklarının tüm bakanlıklann görüşü alındıktan ve bu görüşler 
doğrultusunda son şekli verilerek kanun tas ansı haline getirilmesinden sonra 
Başbakanlık tarafından gönderilmesi durumunda Danıştay'ca incelenerek görüş 
bildirilmesinin mümkün olduğu, Başbakanlık yazısında da açıkça Kanun Taslağı 
olduğu belirtilen ve bu haliyle görüş bildirmesine olanak bulunmayan Türk Ticaret 
Kanunu T as ansı Taslağının Başbakanlığa iade edilmek üzere Danıştay 
Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir. 

. 14-Başbakanlığın 15.3.2005 günlü, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 1140 
sayılı yazısıyla Danıştay Başkanlığına gönderilen "Türk Borçlar Kanunu 
Tasarısı Taslağı" Dairemizin 28.3,2005 günlü, E:2005/247, K.2005/420 sayılı 
karanyla; Kanun taslaklarının tüm bakanlıklann görüşü alındıktan ve bu görüşler 
doğrultusunda son şekli yerilerek kanun tasansı haline getirilmesinden sonra 
Başbakanlık tarafından gönderilmesi durumunda Danıştay'ca incelenerek görüş 
bildirilmesinin mümkün olduğu, Başbakanlık yazısında da açıkça Kanun Taslağı 

* olduğu belirtilen ve bu haliyle görüş bildirmesine olanak bulunmayan Türk Ticaret 
Kanunu Tasansı Taslağının Başbakanlığa iade edilmek üzere Danıştay 
Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

BAŞKAN ADINA 
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2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel 'in, özelleştirmeye bağlı iş kaybı tazminatına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı (7/3420) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 02.05.2008 

HulusiVSüvel 

Adana Milletvekili 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un 21'inci maddesi l'inci 

fıkrasında "Bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) 

özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da 

tamamen durdurulması, süreli ya da süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle; bu 

kuruluşlarda iş sözleşmesine dayalı olarak ücret karşılığı çalışanlardan ıf sözleşmeleri tâbi 

oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde 

sona ermiş olanlara, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan 

tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı ödenir" denilmekte yeljşjkayhı tazminatı 

ödenmesine ilişkin hizmetlerin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği 

hükme bağlanmaktadır? 

Bu itibarla; 

1. Kanunun yürürlüğe girdiği 1994 yılından bu yana kaç vatandaşımıza ne kadar iş 

kaybı tazminatı ödenmiştir? 

2. Söz konusu kanunun aynı maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca Türkiye İş 

Kurumu Genel Müdürlüğü adına açılan "Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Diğer 

Hizmetler Hesabı"nda ne kadar kaynak bulunmaktadır? 

3. Özelleştirilen veya bu kapsamdaki kuruluşlarda iş sözleşmeleri sona erdirilen 

çalışanların sayısı kaçtır? Söz konusu çalışanların kaçı tekrar bir işe yerleştirilmiştir? Kaç kişi 

halen işsizdir? 

4. Özelleştirilen veya bu kapsamdaki kuruluşlarda iş sözleşmeleri sona erdirilen 

çalışanlardan kaçına mesleklerini geliştirilme, bir meslekte yetiştirilme veya meslek 

edindirilmesine ilişkin eğitim verilmiştir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı 
Konu 

B.13.SGB.O-12.00-00-7/3420-lk2.'B 2 5 ter* 2008 
Yazılı Som Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23/05/2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.1t).00.02/13118 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'e ait 7/3420 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

27/11/1994 tarihinde yürürlüğe giren 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu Uygulamaları, 
1995 yılında işleme tabi tutulduğundan, Türkiye İş Kurumunca 1995 yılı Mart ayından 2008 
yılı Nisan ayı sonuna dek 28.685 kişiye 83.845.265,04 YTL iş kaybı tazminatı ödenmiştir. 

Söz konusu Kanunun 3 üncü fıkrasında bahsedilen kaynak Özelleştirme İdaresi 
bünyesinde olup, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü adına açılan "Özelleştirmeye Bağlı İş 
Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabı" nda kaynağı bulunmamaktadır; 

Bu nedenle, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü her ay ihtiyaç duyulması halinde 
Özelleştirme İdaresinden kaynak talep ederek harcamalarını gerçekleştirmektedir. 

Söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 28.685 işçinin iş akdinin 
feshedildiği, 20.000 civarında işçinin işe yerleştirildiği, bunlardan 2.734 işçinin işe 
yerleştirilmesine rağmen başlamadığı, 139 işçinin işe başlamasına rağmen istifa ettiği, 43 
işçinin ise işe başlamasına rağmen kendi kusurundan dolayı iş sözleşmesinin feshedildiği, 
kalan 8.600 işçinin de emekli olması veya benzeri nedenlerle iş aramadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Türkiye İş Kurumu, kuruluş yasası gereğince KİT'lerin özelleştirilmesinden dolayı 
işini ..'kaybetmiş veya işini kaybedecek olanlara; işgücü uyum hizmetleri kapsamında 
düzenlenen projelerde meslek edindirme/geliştirme eğitimleri, kendi işini kuracaklara yönelik 
meslek eğitimleri, danışmanlık hizmetleri ve Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) 
hizmetlerini vermektedir; 

Bu çerçevede, özelleştirme kapsamında bulunan işyerleri ziyaret edilerek, hedef kitle 
kapsamında bulunanlar, Kurum hizmetleri ve iş kaybı tazminatları hakkında 
bilgilendirilmekte ve Kuruma işsiz kaydı yaptıranlara talep etmeleri halinde belirtilen işgücü 
uyum hizmetleri verilmektedir. 

İşgücü Uyum Projesi kapsamında yapılan projelerde dahil olmak üzere; meslek 
edindirme/geliştirme eğitimleri, kendi işini kuracaklara yönelik meslek eğitimleri ve Toplum 
Yararına Çalışma Programlarından oluşan 39 projeden özelleştirmeden etkilenen 954 kişi 
hizmet almıştır. 

EK: 1 yazı 

ADANA MİLLETVEKİLİ HULUSİ GÜVEL'İN 
7/3420 ESAS NO'LU YAZILI SORU/ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 
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3.- Konya Milletvekili Atilla Kart 'ın, Seydişehir Eti Alüminyum 'un özelleştirilmesi sürecindeki 
bazı işlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/3433) 

TBMM Başkanlığına 

05.05.2008 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Beşir Atalay 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. Q y v v A S y ^ ^ A ^ 

Atilla Kart ^ 
CHP Konya Milletvekili 

İlgi ; (a) İçişleri Bakanı'na yönelttiğimiz 28.03.2008 tarih ve 2097 
sayılı yazılı soru önergemiz, 

(b) TBMM Başkanhğı'nın 17.04.2008 ve 5080/10858 sayılı cevabı. 

Seydişehir Eti Alüminyum'un özelleştirilmesi işlemlerine karşı; Şahsım ile 
birlikte, KİGEM, Metalürji Mühendisleri Odası ve TES-İŞ tarafından Danıştay'a açılan 
davalar sonucunda, Danıştay 13. Dairesi özelleştirmeye yönelik tüm işlemlerin iptaline 
karar vermiştir. i X ** 

Hükümet, alıcı firmayla işbirliği içinde ve hukuk tanımaz bir şekilde bu 
kararların uygulanmasını savsaklamakta ve sürüncemede bırakmaktadır. Hukuka açıkça 
aykırı olan, alıcı firmanın haksız ve kayıt dışı kazancına yol açan bu gelişmeler sonucunda, 
binlerce işçi ve aileleri perişan olmuş, aile bütünlükleri parçalanmıştır. 

Bu mağduriyeti yaşayan işçiler, aileleri ve Seydişehir halkıyla birlikte; Benim 
de katıldığım ve Seydişehir halkıyla, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin destek 
verdiği 23 Şubat 2008 tarihli toplantı ve basın açıklamasıyla; yukanda sözü edilen Danıştay 
kararlannın savsaklanmadan uygulanması ve işgale son verilmesi yolunda açıklamalar ve 
uyanlar yapılmıştır. Bu açıklama ve toplantı Emniyet birimlerinin önceden bilgilendirilmesi 
ve başvurulmak suretiyle yapılmıştır. Esasen basın açıklaması ve toplantı baştan sona 
Emniyet tarafından takip edilmiş ve kayıt altına da alınmıştır. 

Olayın mağduru olan işçiler ile birlikte; Anayasal bir hak kullanılmıştır. 
Taşkınlık yapılmadan, vurup kırmadan yargı kararlannın bir an evvel uygulanması , aksi 
halde tüm ilgililer hakkında gerekli duyuruların yapılacağı kararlı ve yüksek bir sesle dile 
getirilmiştir. 

Hal böyle olmasına rağmen; iktidar odaklı yerel ve merkezi yönetimin baskı 
ve yönlendirmeleriyle, bu toplantıya katılan Seydişehir ADD yetkilileri ile TMMOB-
Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı ve yetkilileri hakkında; Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet iddiasıyla soruşturma başlatıldığı hayretle öğrenilmiştir. 
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Bu süreçler ilgi (a) önergemizle dile getirilmiş ve devamında Emniyet 
birimlerinin uygulamalarıyla 4~c statüsündeki-İşçilerin mağduriyetleri tarafımızdan eleştiri 
konusu yapılmış ise de; Meclis Başkanlığı'' önergemizde TBMM İç Tüzüğüne aykırı 
hususların bulunduğu gerekçesiyle önergeyi işleme koymamıştır. Meclis Başkanlığı'nın 
değerlendirmesine iştirak etmemekle birlikte, polemiğe yol açmamak ve olayın bir an evvel 
tahkikini sağlamak amacıyla iade gerekçesi doğrultusunda önergemizi bir kez daha 
sunuyoruz. 

Yeri gelmişken önemle ifade ediyoruz; Hükümet'in bir taraftan gerekçesi 
ortadan kalkmış olmakla Eti Alüminyum'u özelleştirme kapsamı dışına çıkarması, diğer 
taraftan da gerek 4-c ve gerekse 4-c dışı olan çalışanları "tüm özlük haklarıyla işe iade 
etmesi" sürecini başlatması gerekirken; Hükümet, yasa ve Anayasadan doğan görev ve 
sorumluluklarının gereğini yapmamaktadır. 

Alıcı firma, kayıt dışı bir şekilde tesisi işletmeye devam etmekte ve haksız 
kazanç sağlamaktadır. Fabrika bünyesindeki yapılaşmayı da değiştirmekte ve hatta termik 
santral inşaatı yapabilmektedir. 

Gelinen Süreç; Hükümet'in gerçek kimliğini, kimlere hizmet ettiğini gösteren 
geliştfieleri ortaya çıkarmıştır. 

Bu bilgi ve değerlendirmelerle aşağıdaki hususların 
cevaplandırılmasını talep ediyoruz; 

(1) Basın açıklaması ve toplantının yapılacağı Emniyet birimlerinin 
bilgisi dahilinde olmasına, bu açıklamalar keza Emniyet yetkilileri tarafından da 
takip ve kayıt altına alınmasına ve anayasal bir hak kullanılmasına rağmen; 
hangi yasal ve takdiri gerekçeyle böyle bir soruşturma Emniyet yetkilileri 
tarafından başlatılmıştır? 

Böyle bir süreç Emniyet yetkililerine, birileri tarafından talimat ve 
kanunsuz emir verildiği anlamına gelmez mi? 

(2) Bu toplantı ve yürüyüşe katılan ve özelleştirme mağduru olan, 
4-c statüsünde muhtelif yerlerde çalışan bazı işçilerin görev yerlerinin 
değiştirildiği yolundaki bilgiler doğru mudur? Hangi yasal ve takdiri gerekçeyle 
bu işlemler yapılmıştır? 

(3) Alıcı firmanın sözleşme ve yasa ihlâli anlamına gelen, yasal 
dayanağı olmayan ve kayıt dışı haksız kazanç niteliğinde olan faaliyetleri 
neden engellenmemektedir? Bu süreç neden himaye edilmektedir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
2 4 Nr» 2003 

Konu : Yazalı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İlgi :23/05/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6172 sayılı yazı. 

Konya Milletvekili Atilla KART'ın TBMM Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 7/3433 esas numaralı soru önergesinin cevabı aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Seydişehir ilçesi ETİ Alüminyum Fabrikası önünde, 23/02/2008 tarihinde bazı sivil toplum 
kuruluşlarının katılımıyla yapılan basın açıklaması normal olarak sona ermiştir. 

, \ Söz konusu basın açıklamasına katılıp buradan şehir merkezine doğru yürüyüşü geçen 
topluluk, sloganlar eşliğinde ilçe merkezine intikal etmiş ve yolun sol şeridini kapatarak trafiğin 
tamamen durmasına sebebiyet vermiştir. Yapılan uyarılara rağmen yol boşaltılmamış ve eyleme 
devam edilerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet edilmiştir. 
Olayla ilgili hazırlanan tahkikat evrakı, Seydişehir C.Başsavcılığına gönderilmiş olup, 
soruşturma devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
İçişleri Bakanı 
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4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 'in, bir köyde işletme ruhsatı verilen tesislere ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/3465) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n E n e r j i v e T a b i i K a y n a k l a r B a k a n ı D r . M e h m e t H i l m i 
G Ü L E R t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı n ı t a l e p e d e r i r 

S a y g ı l a r ı m l a , 

E n e r j i v e T a b i K a y n a k l a r B a k a n l ı ğ ı , İ z m i r - Ö z d e r e A h m e t b e y l i k ö y ü n d e , 
Ç a ğ d a ş H a r i t a İ n ş . M a d . S a n . T i c . L t d . Ş t i . ' n e , 96 h e k t a r l ı k a l a n d a M a d e n 
( K a l k e r ) O c a ğ ı v e K ı r m a - E l e m e T e s i s i k u r m a k ü z e r e , 16.10.2007 t a r i h v e 67419 
s a y i l f v e 10 y ı l s ü r e l i i ş l e t m e r u h s a t ı v e r r n i ş t i r . T e s i s y a k ı n l a r ı n d a a y r ı c a B e t o n 
S a n t r a l ı k u r u l a c a k t ı r . ' 

İki g ü n d e b i r 100 k g . p a t l a y ı c ı n ı n k u l l a n ı l a c a ğ ı t e s i s t e , y ı l d a 500 b i n t o n 
k a l k e r t a ş ı ç ı k a r ı l a c a k v e m ı c ı r h a l i n e ge t i r i l e rek , h a z ı r b e t o n v e . ç i m e n t o 
h a m m a d d e s i o l a r a k , k u r u l a c a k b e t o n s a n t r a l ı n d a k u l l a n ı l a c a k t ı r . 

O r m a n s a h a s ı i ç i n d e k u r u l a c a k T e s i s v e B e t o n S a n t r a l ı y a k ı n l a r ı n d a 
y e r l e ş i m a l a n ı , d ü n y a c a ü n l ü m a n d a l i n a b a h ç e l e r i v e z e y t i n l i k l e r v a r d ı r . A y r ı c a , 
A h m e t b e y l i K ö y ü n ü n b i r b ö l ü m ü 1. d e r e c e S Î T a l a n ı o l u p , t a r i h i C l a r o s v e 
N a t i o n kaz ı l a r ı d e v a m e t m e k t e d i r . 

1- Y e r l e ş i m a l a n ı , t a r ı m v e t u r i z m f a a l i y e t l e r i n i n y o ğ u n o l a r a k s ü r d ü ğ ü v e 
1. d e r e c e S İ T o l a n A h m e t b e y l i K ö y ü n d e k i b u t e s i s l e r e , i ş l e t m e - r u h s a t ı n a s ı l 
v e r i l d i ? B ö l g e d e i n c e l e m e y a p ı l d ı m ı ? 

2- B ü t ü n d ü n y a d a t a r ı m ı n ö n e m i a r t a r k e n , s e b z e , m a n d a l i n a v e z e y t i n 
ü r e t i m i n i n y o ğ u n o l d u ğ u b ö l g e d e , t a r ı m a z a r a r v e r e c e k v e ha t ta t a r ı m ı y o k 
e d e c e k t e s i s l e r e i z i n v e r i l m e s i d o ğ r u m u ? 

T .C. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B .15 .0 .SGB.02 .610-

Konu : Yazılı Soru Önergesi , ; Ufc,/\HW^ ?^09 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanhgı'nın 23.05.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3465-6244/13255 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in tarafıma tevcih ettiği, 7/3465 esas nolu yazılı 
soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

. Bilgilerinize arz ederim. 

A / V / ^ — 
EKLER : Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
EK-1 Önerge Cevabı Bakan 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/^465) 

Sorular 1%2: 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Îzmir-Özdere Ahmetbeyli Köyünde, Çağdaş 

Harita İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.'ne, 96 hektarlık alanda Maden (kalker) Ocağı ve Kırma-
Eleme Tesisi kurmak üzere, 16.10.2007 tarih ve 67419 sayılı ve 10 yıl süreli işletme ruhsatı 
vermiştir. Tesis yakınlarında aynca Beton Santralı kurulacaktır. 

iki günde bir 100 kg. patlayıcının kullanılacağı tesiste, yılda 500 bin ton kalker taşı 
çıkartılarak ve mıcır haline getirilerek, hazır beton ve çimento hammaddesi olarak, kurulacak 
beton santralında kullanılacaktır. 

Orman sahası içinde kurulacak Tesis ve Beton Santralı yakınlarında yerleşim alanı, 
dünyaca ünlü mandalina bahçeleri ve zeytinlikler vardır. Aynca, Ahmetbeyli Köyünün bir 
bölümü 1. derece SÎT alam olup, tarihi Claros ve Nation kazılan devam etmektedir. 

.. ..' -Yerleşim alanı, tarım ve turizm faaliyetlerinin yoğun olarak sürdüğü ve 1. derece sit 
olan Ahmetbeyli Köyündeki bu tesislere, işletme ruhsatı nasıl verildi? Bölgede inceleme 
yapıldı mı? 

-Bütün dünyada tarımın önemi artarken, sebze, mandalina ve zeytin üretiminin yoğun 
olduğu bölgede, tarıma zarar verecek ve hatta tarımı yok edecek tesislere izin verilmesi doğru 
mu? 

Cevaplar 1,2: 
Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 168. Maddesi ve Ülkemizdeki 

Madencilik faaliyetlerini düzenleyen, 3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyannca 
Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın mülkiyetine 
tabi değildir. Madencilik ile ilgili yasal düzenlemelerde Maden ruhsatlarının kimlere ne 
şekilde verileceği 3213 Sayılı Maden Kanununun 6. maddesinde hüküm altına alınmıştır. 
Buna göre; Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik 
yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzelkişiliği 
haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı 
ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine verilmektedir. 

Bu nedenle Maden işleri Genel Müdürlülüğüne ruhsat/sertifika başvurusu yapanlarda 
kanunda belirtilen şartlan taşıyıp taşımadıkları ye müracaat edilen alanda bir başka ruhsatı 
olupvolmadığı konularında inceleme yapıldıktan sonra boş olan (ruhsat bulunmayan) alanlara 
arama ruhsatı düzenlenmektedir. Arama ruhsatı süresi sonuna kadar Maden İşleri Genel 
Müdürlüğüne, dilekçe ekinde işletme talep harcı, arama faaliyet raporu ve projesinin 
verilmesine müteakip, saha mahallinde yapılacak inceleme sonucunun olumlu çıkması 
durumunda işletme ruhsatı düzenlenmektedir. 

3213 sayılı Maden Kanununa göre Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilen işletme 
ruhsatlı sahalarda üretim faaliyetinde bulunulabilmesi için 3213 Sayılı Maden Kanununun 7. 
maddesi kapsamında alınması zorunlu ÇED, GSM, mülkiyet izinlerinin yanı sıra ruhsat 
alanının bulunduğu yerin (kara avcılığı alanları, özel koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat 
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parkları, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, tarım, mera, sit alanları, su havzaları, kıyı 
alanları ve sahil şeritleri, karasuları, turizm bölgeleri, alanları ve merkezleri ile kültür ve 
turizm koruma ve gelişim bölgeleri, askerî yasak bölgeler ve imar alanları v.b) ve arazinin 
durumuna göre ilgili kurumlardan Bakanlar Kurulu Karan eki Karar olarak çıkarılarak 
21/06/2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Madencilik 
Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde tüm izinlerin alınması 
zorunludur. Söz konusu izin ve belgeler alınıp Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmeden 
kesinlikle üretim/işletme izni düzenlenmemekte ve üretim faaliyetlerine izin verilmemektedir. 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemede, İzmir İli, Menderes 
ilçesi, Ahmetbeyli Köyü sınırlan dahilinde ve Çağdaş Har. İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
adına düzenlenen Sicil:67419 sayılı II.Grup (kalker-mıcır) işletme ruhsatının 16/10/2007 
tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl süreli olarak verildiği, ancak Maden Kanununun 7. 
maddesi kapsamında alınması zorunlu ÇED, GSM ve mülkiyet izinlerinin bugüne kadar 
Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ibraz edilmemesi nedeniyle ruhsat için henüz işletme 
izninin düzenlenmediği tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte, Ülkemiz madenciliğinin geliştirilmesi, mevcut kaynakların en iyi 
şekilde kullanımı, kaynakların atıl durumda bırakılmaması ve bilinmeyen kaynakların 
belirlenerek üretilmesi ile ülke sanayisinin gelişmesine hız verilmesi gerektiği tartışılmaz bir 
gerçektir. •, 

Madencilikte yer seçme şansı yoktur, madenin bulunduğu yerde üretilmesi zorunludur. 
Madencilik faaliyetleri Ülkemizde genellikle kırsal alanlarda yapılmaktadır. Son yıllarda 
kırsal kesimlerden büyük yerleşim bölgelerine sürekli bir göç yaşamaktadır. İstihdam ağırlıklı 
bir sanayi dalı olan madencilik bu özelliği ile de, sosyal sorunlann çözümünde bir araç 
konumundadır. Madencilik sektörüne gereken önem verilmesi ile bu göçün azaltılması 
mümkündür. 

Madencilik sektörü, sanayi başta olmak üzere, ekonominin diğer sektörlerinin temel 
hammadde gereksinimlerini sağlar. Madencilik sektörü ekonomik kalkınmayı başlatan "öncü 
sektör" konumundadır. 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ruhsatlara binaen yapılacak 
madencilik faaliyetleri ile orman ve çevrenin katledilmesi mümkün değildir. Maden üretimi 
faaliyetleri esnasında yürütülen çalışmalann ekolojik dengeyi bozduğu, çevreyi olumsuz 
yönde etkilediği, meskûn mahalde olması nedeniyle insanlar üzerinde sağlık sorunları 
yarattığı, devlet karayolu ile yakınlığı nedeniyle trafiği olumsuz yönde etkileyip can ve mal 
kaybına neden olduğu yönünde yapılacak şikayetler Maden İşleri Genel Müdürlüğünce en 
kısa sürede mahallinde tetkik edilerek tetkik. sonucuna göre Maden Kanununun ilgili 
maddeleri kapsamında işlem yapılmaktadır. 

İzinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen ruhsatlar için Kanunun 7. maddesi kapsamında 
işlem yapılarak faaliyetleri durdurulmaktadır. Aynca madencilik faaliyetlerinin 
gerçekleştirildiği alanda, ilgili mevzuatlanna göre izin veren diğer kurumlar ve mülki idare 
birimlerince de denetlemeler yapılmakta olup sonuçları Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 
bildirilmektedir. Yapılan denetimlerde mevzuata aykın ve usulsüz çalışma yapıldığı 
belirlenen ruhsat sahalanndaki faaliyetler gerekli tüm önlemler alınıncaya kadar 
durdurulmaktadır. 
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5.-Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu 'nun, Kayseri 'deki çocuk işçiliğine ilişkin so
rusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 'in cevabı (7/3481) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki sorulanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK 

tarafından yazılı olarak cevaplandmlmasını arz ederim. ( 0 5 - o £ -2oo&} 

Saygılanmla 

Dr. Mehmet ŞevMU^KULOĞLU 

Kayseri Miffltet /ekili 

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin 
Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında 182 sayılı 
sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 2001 yılında kabul edilmiştir. Bahsi 
geçen sözleşmede, en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin 18 yaş altındaki tüm çocuklar için 
yasaklanması ve ortadan kaldırılmasına yönelik ivedi ve etkin önlemlerin alınmasına ilişkin 
hükümler yer almaktadır. Aynca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Ğeriel' 
Müdürlüğü Çalışan Çocuklar Bölümü en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine ve özellikle kız 
çocukların durumuna önem vererek çocuk işçiliğinin tamamıyla yok edilmesini hedefleyen 
"Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi" adlı bir program geliştirmiştir. Program 
bağlamında, "Çocuk İşçiliğine Karşı Toplumsal İşbirliği projesi", "Mevsimlik gezici ve geçici 
tarım işlerindeki en kötü biçimdeki çocuk işçiliğinin eğitim yoluyla sona erdirilmesi projesi", 
"Sokakta çalışan çocukların eğitime yönlendirilmesi projesi" Bakanlıkça destek verilen 
projeler olmuştur. Bu kapsamda: 

1. Kayseri ilinde "çocuk işçi" statüsünde yer alan kişi sayısı kaçtır? 

2. Yukanda bahsi geçen projelerden, Kayseri ilinde kaç çocuk yararlandınlmıştır? 

3. Kayseri içerisinde bahsi geçen projelerden yararlandırılan çocuk işçilerin toplam 
çocuk işçilere oranı kaçtır? 

4. Kayseri ve tüm ülke kapsamında, Bakanlığınızca çocuk işçiliğinin önlenmesi 
konusunda alınan ek önlemler var mıdır? 
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y Strateji Geliştifjne Başkanlığı 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sayı : B.13.SGB.O:12.00-00-7/3481-i<t2if 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23/05/2008 tarih ve A.01.0:GNS.0.10.00.02-6264 sayılı yazınız. 

Kayseri Milletvekili Dr.Mehmet Şevki KULKULOĞLU'na ait 7/3481 Esas No'lu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi 
bilgi ve değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 1 yazı 
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KAYSERİ MİLLETVEKİLİ DR.MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLÜ'NUN 
7/3481 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun 20 Nisan 2007'de yayımladığı "Çocuk İşgücü 
Araştırması" sonuçlarına göre, ülkemizde 6-17 yaş grubuna dahil 16 milyon 264 bin çocuktan 
% 5,9'u (958 bin kişi) ekonomik bir işte çalışmakta; % 43,1'i ev işlerinde çalışmakta, % 51'i 
ise hiçbir işte çalışmamaktadır. Çalışan çocukların % 40,9'u tarım (392 bin kişi), % 59,1'i 
tarım dışı sektörde (566 bin kişi) faaliyet gösterirken, % 53'ü ücretli veya yevmiyeli, % 2.7'si 
kendi hesabına veya işveren, % 43,8'i ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Çalışan 
çocukların % 31,5'i bir okula devam ederken, % 68,5'i öğrenimine devam etmemektedir. 

Çocuk işgücüne ait veriler il bazında sağlanamamakta olup, dolayısıyla Kayseri iline 
ait veri bulunmamaktadır. 

TÜİK verilerine göre, ülkemizde, 6-17 yaş arasındaki nüfus sürekli artarken çalışan 
çocuk sayısının hızla azaldığı görülmektedir. Çocuk istihdam oranı, 1994 verilerine göre 
% 60, 1999 verilerine göre de % 42' i azalmıştır. Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması yanında, 
gerek yasal düzenlemeler, gerek sürdürülen proje ve çalışmaların neticesi olarak, hızla azalan 
bu oranın, hala düşme eğiliminde olduğu ve bu konuda önemli bir mesafe kaydedildiği 
ortadadır. 

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi'nin 
uygulanmasına destek vermek üzere kamu kurumlan, işçi ve işveren konfederasyonlan ve 
sivil toplum kuruluşlan geliştirdikleri projeleri,' 2005 yılı başından itibaren bir çok ilimizde 
uygulamaya koymuşlardır. Kayseri proje uygulanan pilot iller arasında yer almamakta ancak, 
çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarının 81 ile yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

Bakanlığımız tarafından alınan ek önlemler kapsamında hâlihazırda yürütülen 
çalışmalar şunlardır; 

ABD Çalışma Bakanlığı-Uluslararası Çalışma Bürosu'nun mali desteğiyle Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan Çocuklar Bölümü ile Milli 
Eğitim Bakanlığt-İlköğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda IMPAQ firması tarafından 
yürütülen "Türkiye'de Eğitim Yoluyla Çocuk İşçiliğiyle Mücadele-(Tarladan Okula)" projesi: 
Proje ile; mevsimlik tanm işçiliğinde çalışan veya çalışma riski taşıyan 10.000 çocuğun 
çalışma hayatından alınarak uygun eğitim programlanna yönlendirilmesi, ailelerin istihdam 
imkanlan ile sosyal yardım ve hizmetlere erişimlerinin artınlması, çocuk işçiliğinin çocuklar 
üzerindeki olumsuz etkileri konusunda çocuklann, ailelerin ve toplumun bilinç ve 
duyarlılığının artınlması hedeflenmiştir. 

Aralık ayı sonu itibariyle proje kapsamında; toplam 7993 çocuğa ulaşılmış, 1408 
çocuk destek eğitimi faaliyetlerine katılmış, 1223 çocuğumuza hijyen paketleri dağıtılmış, 
3945 aile ile görüşme yapılmış, 67 aile bireyinin mesleki kurslara yönlendirilmesi sağlanmış, 
358 öğretmen ve okul idarecisinin katıldığı çocuk işçiliği konusunda eğitim programı 
düzenlenmiştir. 

Avrupa Birliği finansıyla Hak-İş ve Türk-İş Konfederasyonlannın yürütücü, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iştirakçi olduğu "Medya Örgütlenmesi Yoluyla Çocuk 
İşçiliğine Karşı Farkmdalık Geliştirme Projesi'' izmir, Antalya ve Gaziantep illerinde 
sürdürülmektir. Proje ile; çocuklann refah düzeylerinin artınlmasına ve zorla çocuk 
çalıştırmanın önlenmesine katkıda bulunmak, çocuklar için daha koruyucu ortamlar 
sağlanması için sosyal ortaklar arasındaki işbirliğini geliştirilmek ve çocuklann eğitim 
imkanlanna ulaşımını kolaylaştırmak için vçok taraflı mekanizmalar oluşturmak suretiyle 
toplumun bütün kesimlerinde görsel ve yazılı medya yolu ile kapasite geliştirilmesi ve 
farkındalığın artınlması amaçlanmıştır. 
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6.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe 'nin, bir sigortalılık bildirimine ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/3482) 

Aşağıda belirtilen sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saym Faruk 
ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim. 

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL'ün 14 yaşındaki oğlu Emre GÜL'ün, Sosyal. 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Dışişleri Bakanı 
Sayiri Ali BABACAN'ın ailesine ait bir tekstil şirketinde sigortalılık girişinin yapıldığı ulusal 
basında yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkam'ruri oğlu Emre Gül böylelikle erken emeklilik 
hakkı kazanmış, emekli maaşının düşürülmesi ve emekli olduktan sonra çalışması durumunda 
maaşının kesilmesi gibi yasanın getirdiği olumsuzluklardan kurtulmuştur. 

Soru 1: Yasanın açıklarından faydalanmak amacıyla gerçeğe dayanmayan sigortalılık 
işlemleri yapanların tespiti için Bakanlığınızm yetkilileri tarafından inceleme yapılmakta 
mıdır? Yapılmakta ise 2007 ve 2008 yıllannda (bugüne kadar) gerçeğe aykırı beyanda 
bulunanların sayısı kaçtır? 

Soru 2: İlgili şahıs hakkında sigortalılık döneminde verilen bilgilerin doğruluğu araştırılmış 
mıdır? 

Soru 3: İlgilinin çalıştığı bildirilen iş yerinde fiilen çalışmadığı anlaşılırsa sigortası iptal 
edilecek midir? 

Sora 4: 14 Yaşındaki, bir çocuğun bir tekstil şirketinde çalışması yasal olarak mümkün 
müdür? Değil ise çocuk işçi çalıştırılan bu şirkete nasıl bir yaptıran uygulanacaktır? 

Soru 5:. İlgilinin sigortalı olarak çalıştığı bildirilen iş yerinde 15 yaşın altında çalıştırılan 
başka çocuklar var mıdır? 

Soru 6: İlgili sigortalı olduğu dönemde ortaöğrenimine devam etmiş midir? Etmiş ise hem 
çalışıp hem de okuluna nasıl devam edebilmiştir? 

Soru 7: Yasanın çalışanlar üzerinde neden olduğu hak kayıplarından kurtulmak için 
Cumhurbaşkarunın 14 yaşındaki oğlunun bile bir an evvel sigortalı olmak istemesi, 
hükümetinizin çıkarmış olduğu bu yasanın yanlışlığım ortaya koymaz mı? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Saygılarımla. 

Halil ÜNLÜTEPE / 
Afyonkarahisar Milletvekili 

- 7 5 0 -



TBMM B: 122 25 . 6 . 2008 

T.C. ^ ^ K - Q 

J f ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI < l s & s o a ı 

„ V Strateji Geliştintte Başkanlığı 

Sayı : B. 13.SGB.0-12.00-00-7/2580 -1 \2.& 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 7 c fcârsn 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23/05/2008 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6264 sayılı yazınız. 

Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'ye ait 7/3482 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 1 yazı 
Faruk ÇELİK 

Bakan 

AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ HALİL ÜNLÜTEPE'NİN 
7/3482 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Kurum kayıtlannda yapılan incelemelerde; Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu 
17/11/1991 doğumlu Mehmet Emre GÜL'ün 060120062215 sicil numarası ile 15 yaşında 
01/07/2006 tarihi itibariyle " Siteler Şenkal Sokak No: 1 Ankara " adresinde faaliyet 
gösteren " Ali BABACAN Teks. San. Tic. A.Ş." unvanlı ve "Her türlü Yiyecek Madde 
Satılan Mağaza ve Dükkanlar Manavlar" faaliyetinde bulunan işyerinde sigortalı olarak 
çalışmaya başladığı ve 03/08/2006 tarihi itibariyle işten aynldığı anlaşılmıştır. Adı geçenin 
sigortalılığı okulların ders dönemini kapsamamaktadır. 

Kurum kayıtlannda yapılan incelemelerde sözü edilen işyerinde belirtilen dönemde 15 
yaşın altında çalışanın olmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak 18 yaşın altında olanların sigortalılıkları, verilen talimatla 
incelemeye alınmış olup, incelemeler devam etmektedir. Sigortalı bildirimleri, sigortalı ve 
işyeri ayrımı yapılmadan incelemeye tabi tutulmakta ve inceleme süreci devam etmektedir. 
İncelemeler sonucunda Kurum mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yer alan 
hükümlerle Kanunun yürürlüğe girmesinden, önce emekliliğe hak kazanma şartlan açısından 
mevcut haklann korunması sağlanmıştır. 
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7.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir yönetmelik 
düzenlemesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in ce
vabı (7/3540) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanmın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. A . ^ O 

Atilla Kart y / 

CHP Konya Milletvekili 

Bilindiği gibi, AKP hakkında "Lâikliğe aykırı eylemlerin odağı haline 
geldiği" iddiasıyla ve bu sebeple kapatılması talebiyle açılan davanın yargılaması 
Anayasa Mahkemesinde devam etmektedir. 

Devam eden bir yargılama söz konusu olduğundan, yargılamaya müdahale 
anlamına gelebilecek görüş ve değerlendirmelerden kaçınarak, aşağıda açıklaması yapılan 
konularda bilgi verilmesini talep etmek gereği dolmuştur. Siyasi iktidar sözcüleri ; lâikliği 
ihlâl etme amaçlarının söz konusu olamayacağım, lâikliğin demokrasinin vazgeçilmez unsuru 
olduğunu sıklıkla ifade etmektedir. Yargılama sürecinde bu görüşleri söylem olarak ifade 
etmeye devam eden AKP'nin bir taraftan da "ideolojik ve yandaş" ilişkiler içinde bildiğini 
okumaya devam ettiğini ve kadrolaşma sürecini kararlılıkla sürdürdüğünü gösteren bulgular 
en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında kendisini göstermiştir. 

Bakanlık; 13.02.2007 ve 25.04.2008 tarihli yönetmelikler öle; 20.10.2002 ve 
22.10.2006 tarihli yönetmelikleri yürürlükten kaldırmış ve kısmi düzenleme getirmiştir. Bu 
yönetmelikler ile "Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Atanma Usul ve 
Esaslarıyla" , "Disiplin Amirleri Yönetmeliği" konularında düzenleme yapılmıştır. Böylece ; 
yurt dışında ikinci bölüm Ataşe Yardımcılığına Atanacaklarda Aranılacak Şartları 
düzenleyen ve keza Bakanlık Disiplin Amirleri Cetvelindeki Esaslan Düzenleyen Hükümler 
ortadan kaldırılmış ve kısmi düzenleme yapılmıştır. 

Siyasi iktidarın, bu düzenlemelerle; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundaki 
atama ve görevlendirmeye ilişkin genel düzenleme ve şartlan ortadan kaldırarak, kıdem, 
liyakat ve objektif ölçüler yerine sübjektif ölçülere dayalı bir sistemi kurumsal hale 
getirmek istediği anlaşılmaktadır. Esasen, niteliksiz kadrolaşmayı kurumsal hale getirme 
konuşunda epey mesafe alan ve başarılı olan (}) siyasi iktidarın bu maharetini, bu alanda da 
sürdürmek istediği görülmektedir. 

Her ne kadar ortada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir 
yönetmelik düzenlemesi olayı söz konusu ise de, bu olayın Hükümet'in genel anlamdaki 
kadrolaşma politikalarının bir uzantısı olması sebebiyle, önergenin Başbakanlık 
Makamına yöneltilmesi gereği doğmuştur. 
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Buna göre : 

(1) Yukarıda sözü edilen düzenlemeler hangi amaç ve gerekçeyle 
yapılmıştır? 

Bu iptal ve kısmi düzenlemelerden sonra, "Yurtdışı Teşkilatında 
Görevlendirilecek Personel" hangi esaslara göre tespit olunacaktır? 

Yurtdışı görevlendirmenin, yabancı dil bilgisi ve uzmanlık 
gerektiren özelliği göz önüne alındığında, hangi gerekçeyle bu temel şartlar artık 
görmezden gelinecektir? 

(2) Halen yürürlükte olduğu görülen 08.02.2004 tarihli "Yurtdışı 
İşçİ Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığa Atama, Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği", bu konudaki ihtiyaca cevap verebilecek midir? 

08.02.2004 tarihli bu yönetmelik, yurtdışında görevlendirilecek 
teknik ve uzman görevlilerin tümünü kapsamakta mıdır? 

Bu noktada bundan böyle nasıl bir uygulama yapılacaktır? 

(3) Yukarıda anlatımı yapılan süreç ve eleştiriler karşısında,; 
yapılan ve yapılmak istenilen bu düzenlemelerin, yurtdışı örgütlerine yapılacak 
atama ve görevlendirmelerde, mesleki yeterlilik ölçülerini ortadan kaldırmaya ve 
yandaş-siyasi ilişkiler içinde vasıfsız kadrolaşma amacım gerçekleştirmeye 
yönelik olduğu yolundaki değerlendirmelere nasıl bir açıklama ve cevap 
getireceksiniz? 

Diğer Bakanlıklarda da benzeri çalışmalar yapılmış mıdır? 

v Bundan böyle yapılacak mıdır? 

T.C. 
Ç A L I Ş M A V E S O S Y A L G Ü V E N L İ K B A K A N L I Ğ I 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B .13 .SGB.0 .11 .00 .00-610-~< UM % «j İte*» 2008 
Konu : Yazı l ı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi 2 8 / 0 5 / 2 0 0 8 tarih v e A.Ol .O.GNS.0 .10 .00 .02-6394/13523 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekil i Atil la K A R T ' a ait 7 /3540 Esas N o ' l u yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi lerinize arz ederim. 

EK : 1 yazı 
Faruk ÇELİK 

Bakan 
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Yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personelin seçimi; Bakanlar Kurulunca yayımlanan 
"Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik" ile 4947 sayılı Kanun'un 
29 ncu maddesi ve 3146 sayılı Kanun'a eklenen geçici madde 9 hükümleri çerçevesinde 
yapılmaktadır. 

Söz konusu Yönetmelik"in geçici 1 nci maddesi gereği (20.10.2002 tarihli ve 24912 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan) Bakanlığımız yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yurtdışı görevlendirilmelerinde yabancı dil bilgisi ve uzmanlık gerektiren özellik ve temel 
şartların kaldırılması söz konusu değildir. Bilakis uzman yardımcılığından uzmanlığı geçişte (B) 
düzeyinde lisan bilme şartı aranmakta ve yurtdışına atanmadan önce merkezde en az 3 yıl görev 
yapma zorunluluğu bulunmaktadır. 

08/02/2004 tarihli Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığa Atama, Görev 
ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde KPSS ve KPDS sınavlarından en az 70 puan alan 
adaylar arasından alınan uzman yardımcıları "yabancı dil" ve "yarışma" olmak üzere iki bölümden 
oluşan sınava tabi tutulmaktadır. Yabancı dil ve yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere dört 
aşamadan geçmekte ve bu sınavlar sonucunda başarılı olanlar uzman yardımcısı olarak 
atanabilmektedir. Uzman Yardımcılığından uzmanlığa geçişte yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı 
mesleki yeterlilik sınavı yapılmaktadır. Aynca, mesleki yeterlilik tez sınavı yazılı ve sözlü olmak 
üzere iki aşamada yapılmakta olup, toplam sekiz aşamalı bir sınav sonucu uzmanlığa atanmaktadır. 
Böylelikle belirtilen aşamalardan geçen Bakanlığımız uzmanları ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte 
yetiştirilmekte ve yurtdışına atanmaktadırlar. 

6". - Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin 'in, Hatay 'daki bazı yatırım projelerine ilişkin so
rusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/3725) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi 
GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
16.05.2008 

Süleymaıf Turan ÇİRKİN 
Hatşy MİLLETVEKİLİ 

DPT tarafından bastınlıp dağıtılan Mayıs-2008 tarihli "Kamu 
Yatırımlarının İllere Göre Dağılımını" gösteren Hatay iline ait tabloya göre; 

1 - MTA tarafından yapılan Doğu Toros Ofîyolitleri krom ve nikel aramaları 
sonucu nedir? Bölgede krom ve nikel yatakları bulunmuş mudur? 
Bulunduysa tahmini bulgular nedir? 

2- TPAO tarafından yapılan denizler arama projesinin sonucu nedir? 
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TC 
ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.02-610- ° / t l ^ " l ( . n n a 

Konu : Yazılı Soru Önergesi ^ 20 HAZİRAN 200H 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığımın 30/05/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/3725-6659 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN'in, tarafıma tevcih ettiği 7/3725 
esas no.lu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'uncu maddesi gereği, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü'nden alman yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EK: 
-Önerge Cevabı 
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HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN TURAN ÇİRKİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7&725) 

Sorular 1,2; 

DPT tarafından bastırılıp dağıtılan Mayıs-2008 tarihli "Kamu Yatırımlarının İllere göre 
Dağılımını" gösteren Hatay iline ait tabloya göre; 

-MTA tarafından yapılan Doğu Toros Ofîyolitleri krom ve nikel aramaları sonucu nedir? 
Bölgede krom ve nikel yatakları bulunmuş mudur? Bulunduysa tahmini bulgular nedir? 

-TPAO tarafından yapılan denizler arama projesinin sonucu nedir? 

Cevaplar 1,2; 

.; Doğu Anadolu Doğu Toros Ofîyolitleri krom nikel ön aramaları projesinin temel amacı; 
Doğu Anadolu ve Doğu Torosların bir bölümünde yüzeyleyen ofıyolitik birimler içerisinde, 
birincil veya ikincil oluşumlu, başta krom olmak üzere, lateritik tip ve sülfıt tipi nikel 
cevherleşmelerine ve listvenitlere bağlı altın mineralizasyonlarına yönelik ön arama çalışmaları 
yaparak, bunların potansiyelleri hakkında yaklaşımlarda bulunmak ve önemli bir potansiyele 
sahip olabilecek zuhur veya yataklar için ileri aşamalarda, detay aramalar yapılabilmesi amacıyla 
hedef alanlar belirlemektir. 

Proje kapsamında; 2005 yılında, Erzincan'ın kuzeyinde Çayırlı-Refahiye arasında 
yüzeyleyen ofiyolitler, 2006 yılında, Erzurum İlinin güneyinde Şahvelet Ofıyoliti, Tekman 
ilçesinin güneybatısındaki irili ufaklı ofıyolitik kütleler, 2007 yılında ise, Erzurum-Narman ile 
Artvin-Yusufeli ilçeleri civarında yüzeyleyen ofıyolitik alanlar çalışılmıştır. 

2008 yılında, Malatya-Gürün-Darende-Hekimhan-Kuluncak yörelerinde yüzeyleyen 
ofıyolitik birimler, Kayseri-Sanz ilçesinin batısında yüzyleyen ofıyolitik melanj, Malatya 
doğusundaki İspendere ofıyoliti ile Elbistan güneyindeki ofîyolitlerin krom ve nikel ön çalışması 
yapılmaktadır. 

Proje kapsamında, orta ve uzun vadede çalışılması planlanan yöreler; 2009 yılında, 
Göksun-Doğanşehir arasında kalan ofiyolitler ile Çelikhan-Sincik arasında yüzeyleyen ofıyolitik 
melanj, 2010 yılında, Osmaniye-Dörtyol-Payaş'tan İskenderuna kadar yüzeyleyen ofıyolitik 
alanlar, 2011 yılında Etibank'a ait birkaç'ruhsat sahasında sınırlı çalışmaların yapıldığı, 
İskenderun-Antakya-Yaydağı'na kadar uzanan Kızıldağ ofiyolitidir. 2011-2015 yıllan arasında 
ise Doğu Anadolu'da Ağn-Van arasında bulunan ofîyolitlerin çalışılması planlanmaktadır. 

Krom mostra, zuhur ve yataklan ile sülfürlü ve lateritik nikel oluşumları, prospeksiyon 
çalışmalarıyla belirlenmekte olup bunlann gereken ölçeklerde detay planları çıkarılmakta ve 
cevherleşmenin boyutlarına yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır. Alınan numunelerle, 
cevherin tenor dağılımları, zuhurun ekonomikliği ve potansiyeli hakkında yaklaşımlarda 
bulunulmaktadır. Potansiyel açısından ümitli görünen sahalarda, daha ileri aşamalarda (detay 
etütler ve sondaj çalışmalan) arama çalışmalarının yapılabilmesi için MTA adına ruhsat alınması 
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gerekmektedir (3123 ve 5177 sayılı Maden Kanunu gereği). Geçmiş dönemlerde potansiyel 
öngörülen ve ruhsat talep edilen çok sayıda krfitn sahası, özel kişi ve madencilik şirketleri adına 
ruhsatlı olduğundan, rezervlerin net olarak belirlenmesi aşamasına kadar süren detaylı 
çalışmalar, bu sahalarda mümkün olamamıştır. 

Madenciliğin oldukça riskli ve zaman alıcı bir sektör olması nedeniyle yapılan arama 
yatırımlarının geri dönüşü, uzun arama süreçlerinden sonra mümkün olabilmektedir. Yapılan 
prospeksiyon çalışmalarının ardından hedef alanların belirlenmesi ve bu sahalara ilşkin arama 
ruhsatlarının alınarak değişik ölçeklerde detay jeolojik ve gerektiğinde jeofizik çalışmaların 
yapılması, sondaj programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi ve tüm bu çalışmaların 
değerlendirilerek rezervlerin belirlenmesi, uzun bir süreci gerektirir. 

Geçmiş yıllarda, Doğu Toroslar bölgesinde gerçekleştirilmiş çalışmalar, Etibank'a ait 
birkaç ruhsat sahasında yapılmış, ücretli etütler şeklinde olup lokal alanlarla sınırlıdır. Amanos 
Dağlan'ndan başlayan ve Kızıldağ'a kadar inen ofiyolitik kuşak, prospeksiyon bazında 2010-
2011 yıllarında çalışılacaktır. Eldeki mevcut bilgiler, Kızıldağ yöresinde krom cevheri 
potansiyelinin birkaç yüzbin ton dolayında olduğunu ve yapılacak çalışmalarla bu potansiyelin 
arttırılabileceğini göstermektedir. 

. . T P A O , 2007 yılı içerisinde, İskenderun Körfezi'ndeki hidrokarbon (petrol, doğal gaz) 
arama faaliyetleri kapsamında, 1.448 km. ikj boyutlu deniz sismik veri toplama çalışması 
gerçekleştirmiş olup değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

2007 yılında, Antalya, Mersin ve İskenderun Körfezi'ndeki deniz arama ruhsatlarında, 
yabancı petrol şirketleri ile farm-out görüşmeleri yapılmış ancak gerek teknik gerekse münhasır 
ekonomik bölge sınırlarının Doğu Akdeniz'deki durumunun henüz saptanmamış olmasının 
yarattığı (siyasal vb.) belirsizlik nedeni ile farm-out çalışmalarından bir netice elde 
edilememiştir; ancak konuya ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 

2008 yılında ise TPAO'nun arama yatırımlarında, öncelik Antalya Körfezi'ne verilmiştir. 
Bu kapsamda Antalya Körfezi ve Anamur açıklarında 4.050 km. iki boyutlu deniz sismik veri 
toplama çalışmasının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen deniz alanlarında yapılan, yapılmakta ve yapılacak olan arama 
(jeoloji, jeofizik-sismik) çalışmalarına ilişkin sismik verilerin değerlendirilmesi sonucu; 
prospektif yapıların tanımlanması, yapı trendlerinin ortaya çıkarılması ve hidrokarbon 
potansiyelinin araştırılması çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmaların bir bütün olarak 
değerlendirilmesi ve olumlu görülen prospeklerin hidrokarbon potansiyelinin test edilmesi 
çalışmaları için 2010 yılı hedeflenmektedir. 
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Süleyman Yağız > 
DSP İstanbul Milletvekili 

1- Bakanlığınız veya bakanlığınıza bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar 
şu ya da bu ad altında herhangi bir bağış veya promosyon kabul 
etmiş midir? 

2- Kabul etmişse bunları hangi kişi, kurum ve kuruluşlardan almıştır? 
Bunların kabul gerekçeleri nelerdir ve miktarları ne kadardır? 

3- Yine eğer kabul edilmişse bu bağış ve promosyonlar nasıl 
değerlendirilmiştir? 

4- Bakanlığınız da başka kişi, kurum ya da kuruluşlara herhangi bir 
pormosyon vermiş ya da hibede bulunmuş mudur? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1 .DTM.0.09.00.00 - U 0 T 2 4 06.200 8 ' 
Konu : Yazılı Som Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 05/06/2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3819-6783/14250 sayılı yazıları. 

İlgi'de kayıtlı yazılan eki İstanbul Milletvekili Sn. Süleyman YAĞIZ tarafından 
7/3819 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı Ekler: 

1- Cevap yazısı ve eki listeler 
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9.-İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız 'ın, bağış ve promosyon kabulüne ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Kürşad Tüzmen 'in cevabı (7/3819) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması isteğimi bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 23 Mayıs 2008 
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İstanbul Milletvekili Sn. Süleyman YAĞIZ tarafından verilen 7/3819 sayılı soru önergesi
ne verilen cevap: 

Bakanlığıma bağlı Dış Ticaret Müsteşarlığı, bağlı kuruluşlar (İGEME ve İhracatçı Birlikleri) 
ile Türk Eximbank tarafından alman promosyon, bağışlar İle bu kuruluşlar tarafından yapılmış olan 
hibeler aşağıda yer almaktadır. 

Dış Ticaret Müsteşarlığı; Başbakanlığın 20/07/2007 tarihli ve 2007/21 sayılı banka 
promosyonlanna ilişkin Genelgesi uyarınca Müsteşarlık personeli maaş ve diğer ödemeleri ile ilgili 
olarak Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.ile imzalanan protokol çerçevesinde 2007-2011 yıllarını 
kapsayan dönemde personel bazında kişi başına 500 YTL promosyon kabul edilmiş olup 2007 yılı 
itibariyle anılan banka tarafından personel maaş hesaplarına bir defada aktarılmıştır. 

Aynca Dış Ticaret Müsteşarlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 44'üncü maddesine istinaden 18/01/2007 tarihli ve 
26407 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 31 'inci maddesine göre 
Yenimahalle İlçesi Türkkonut İlköğretim Okulu'na bir adet bilgisayar monitör ve kasası 
devredilmiş olup devre ilişkin protokol örneği (Ek-1) ekte sunulmaktadır. 

İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME); Başbakanlığın 20/07/2007 tarihli ve 2007/21 
sayılı, banka promosyonlarına ilişkin Genelgesi uyannca Genel Sekreterlik Makamının 03/12/2007 
tarihli ve 10311 sayılı Onayı ile oluşturulan Komisyon tarafından bankalarca verilen tekliflerin 
değerlendirilmesi sonucunda Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'dan alınan promosyon, Genel 
Sekreterlik personeline eşit oranda dağıtılmaktadır. 

İhracatçı Birlikleri; alınan promosyon, bağışlar ile bu kuruluşlar tarafından yapılan hibeler ekli 
listede gösterilmektedir (Ek-2). 

Türk Eximbank; herhangi bir bağış ve promosyon kabul edilmemiş olup başka kişi, kurum ya 
da kuruluşlara promosyon verilmemiş ve hibede bulunulmamıştır. 

EKLER: 
1- Devre ilişkin Protokol örneği 
2- İhracatçı Birliklerine ait liste 
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TAŞINIR DEVRİNE İLİŞKİN PROTOKOL 

Madde 1- Bu protokol, aşağıda ayrıntısı gösterilen taşınırların, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 1 sayılı 
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinde (Sayı:l) belirlenen esaslara göre '^Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşavirliği" kurumundan, başvuruda bulunan "Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Valiliği Yenimahalle İlçesi 
Türkkonut İlköğretim Okulu Müdürlüğü" kurumuna bedelsiz olarak devredilmek üzere düzenlenmiştir. 

Madde 2- Devir alan kamu idaresi devir aldığı taşınırlar karşılığında Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek, bir nüshasını 
devreden kamu idaresine verecektir. 

Madde 3- Devredilen taşınırın nakliye giderleri devralan/devreden kamu idaresine aittir. 
Madde 4- İki nüsha olarak düzenlenen bu protokol taraflarca 25/03/2008 tarihinde imzalanmıştır. 

Devreden aresi adına 

Dilek DOĞRUER 
DTM Basm Müşaviri 

Devralan kamu idaresi adına 

Mehmet «tfUûdoĞLU 
OkuWüdÖrü 

Kayıt 
Sıra 
No 

Devredilen İhtiyaç Fazlası Taşınırın Taşınırın Devredildiği İdare/Birimin 
Kayıt 
Sıra 
No Kodu Adı Adedi 

Birim 
Değeri 

Toplam 
Bedeli İli Kurum 

Kodu 

Adı 

1 255.02.01.01.01.01.03 Bilgisayar 
Sistemi 

1 475 YTL 475 YTL ANKARA 962682 Türkkonut 
İlköğretim Okulu 

2 255.02.01.01.01.03.01 Bilgisayar 
Monitörü 

1 175 YTL 175 YTL ANKARA 962682 Türkkonut 
İlköğretim Okulu 

Toplam....2 kalem ve ....2 adet taşımım toplam tutan : 650 YTL 
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KURUM AYNİ / NAKDİ MİKTAR AÇIKLAMA 

Akdeniz İhracatçı 
Birlikleri Genel 
Sekreterliği 

1 AdetLCDTV Vakıfbank'tan alınmıştır ve 
Yönetim Kurulu Odasında 
kullanılmaktadır. 

Akdeniz İhracatçı 
Birlikleri Genel 
Sekreterliği 

1 Adet Dizüstü Bilgisayar Vakıfbank'tan alınmıştır ve 
Genel Sekreterlikte 
kullanılmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu 
İhr. Biri. Gen. Sekr. 

2 Adet Bilgisayar (Toplam 
2.004,58 YTL değerinde) 

Gaziantep'te bulunan iki adet 
İlköğretim Okuluna 
bağışlanmıştır. 

Güneydoğu Anadolu 
İhr. Biri. Gen. Sekr. 

5.000,00 YTL Pakistan depremine nakdi yardım 

Güneydoğu Anadolu 
İhr. Biri. Gen. Sekr. 

26.450,00 YTL 

•t 

Gaziantep Emniyet 
Müdürlüğu'ne 1 Adet Renault 
Megane araç alımı. 

İstanbul Tekstil ve 
Konfeksiyon İhr. Biri. 
Gen. Sekr. 

Muhtelif demirbaş, bilgisayar ve 
büro malzemeleri, Milli eğitim 
Bakanlığına bağlı okul 
müdürlüklerine verilmesi. 

İstanbul Maden ve 
Metaller İhr. Biri. 
Gen. Sekr. 

Eğitim kurumlarına, eğitim ve 
eğitim kurumlarının inşasına 
destek amacıyla hibede 
bulunulmuştur. 

Karadeniz İhr. Biri. 
Gen. Sekr. 

42.308 YTL Anne Çocuk Eğitim Vakfı 
(AÇEV) tarafından düzenlenen 
"Beslenme Projesi" kapsamında 
22 İle kavrulmuş findik 
gönderilmiştir. 

Karadeniz İhr. Biri. 
Gen. Sekr. 

370.406,82 YTL THY Uçaklarında Mayıs-Aralık 
2007 döneminde ikram edilen 
fındıklara ilişkin bedelin hibe 
edilen kısmı. 

Karadeniz İhr. Biri. 
Gen.Sekr. 

328,549,31 YTL THY Uçaklarında Ocak-Ekim 
2008 döneminde ikram edilen 
fındıklara ilişkin bedelin hibe 
edilen kısmı. 

Uludağ İhr. Biri. 
Gen.Sekr. 

60.000.-USD İstanbul Teknik Üniversitesi 
Formula Sae ekibi platin 
sponsorluk 

Uludağ İhr. Biri. 
Gen. Sekr. 

100.000.-USD Bursa Gıda Kontrol ve Merkez 
Araştırma Enstitüsü cihaz alımı 

- 7 6 1 -



TBMM B: 122 25. 6 . 2008 

Uludağ İhr. Biri. 
Gen.Sekr. 

120.000.-AVRO Bursa Eğitim Geliştirme Vakfı 
(BEGEV) tarafından geliştirilen 
laboratuar projesine destek 

Uludağ İhr. Biri. 
Gen.Sekr. 

8.000.-YTL Tanm İl Müdürlüğü İnspektörleri 
için araç kiralama 

Uludağ ihr. Biri. 
Gen.Sekr. 

8.500.-USD Nanoteknoloji alanında Uludağ 
Ünv. Tez çalışması 

Uludağ İhr. Biri. 
Gen.Sekr. 

215.055,00.-YTL Bursa Eğitim Geliştirme Vakfı 
(BEGEV) 5 adet eğitim 
programına katkı 

Uludağ İhr. Biri. 
Gen.Sekr. 

5.000,00.-YTL 7. Sebze Tarımı Sempozyumu 

İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterlikleri 

20/07/2007 tarihli ve 2007/21 
sayılı Başbakanlık Genelgesi 
çerçevesinde alman maaş 
promosyonları, söz konusu 
Genelge çerçevesinde personele 
dağıtılmıştır. 

# 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
D Ö N E M : 2 3 Y A S A M A Y I L I : 2 

1 2 2 N C İ B İ R L E Ş İ M 

2 5 H A Z İ R A N 2 0 0 8 Ç A R Ş A M B A 

S A A T : 1 3 . 0 0 

KISIMLAR 

B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K İ Ş L E R 

S E Ç I M 

O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R 

M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E VE M E C L I S ARAŞTIRMASI 
Y A P ı L M A S ı N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

8 
K A N U N T AŞARI VE TEKLIFLERI İ L E 

K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R IŞLER 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağladı
ğı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen 
diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile sözlü 
soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

1.- 90 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının; İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşül
mesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümünün iki geçici madde dahil olmak üzere 
23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- 249 Sıra Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının İçtüzüğün 91 inci Maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün geçi
ci 13, 14, 15 ve 16 nci maddeler dahil olmak üzere 1 ilâ 14 üncü maddelerden, ikinci bölümünün 15 ilâ 30 
uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 17.6.2008 tarihli 118 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

3.- Genel Kurulun; 25.6.2008 ve 2.7.2008 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü somların görüşülmeyerek 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

9/2 esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesinin Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına 
alınarak görüşmelerinin 1.7.2008 Salı günkü birleşiminde görüşülmesi, bu birleşimde sözlü sorular ve diğer dene
tim konularının görüşülmemesi, Meclis Soruşturması Önergesinin görüşmelerinin bitiminden sonra Gündemin 
"Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.7.2008 tarihinde tatile girmeyerek yeni bir karar alınıncaya kadar 
çalışmalara devam etmesi, çalışma saatlerinin 25.6.2008 Çarşamba günü 13.00-20.00, 26.6.2008 Perşembe 
günü 13.00-20.00, 1.7.2008 Salı günü 15.00-21.00, 2.7.2008 Çarşamba günü 13.00-20.00, 3.7.2008 
Perşembe günü 15.00-20.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi, 

255 Sıra Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci Maddesine göre Temel Kanun 
olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 30 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 31 ilâ 60 ıncı maddeler
den, üçüncü bölümünün 5 ek madde ve 9 geçici madde dahil olmak üzere 61 ilâ 69 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 24.6.2008 tarihli 121 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Plan ve Bütçe Komisyonu 

26.6.2008 Perşembe - Saat: 11.00 
* (10/3, 8,12, 28, 31,33,38,42,47, 56, 59, 

62, 64,65, 68,71, 84,87,89,98,101,119, 
145,146) Esas Numaralı (Çevre) Meclis 
Araştırması Komisyonu Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 

26.6.2008 Perşembe - Saat: 14.30 25.6.2008 Çarşamba - Saat: 15.30 
26.6.2008 Perşembe - Saat: 13.30 

* (10/6,19,36,39,41, 51,103) Esas 
Numaralı (Uyuşturucu ve Madde 
Bağımlılığı) Araştırması Komisyonu 
26.6.2008 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
1 2 2 N C İ BİRLEŞİM 2 5 H A Z İ R A N 2 0 0 8 Ç A R Ş A M B A SAAT: 13 .00 

1 - BAŞKANLıĞıN G E N E L K U R U L A SUNUŞLARı 

2 - Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 57 Milletvekilinin, yasa dışı dinlemelere zemin oluşturdukları 
ve himaye ettikleri; özel hayatın gizliliği ve korunması ile haberleşme hürriyeti ve gizliliği hak ve ilkelerinin yoğun 
ve keyfi şekilde ihlal edilmesine göz yumdukları; bu suretle görevlerini kötüye kullandıkları; bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 257 nci Maddesine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay haklarında, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2008 Çarşamba) (Dağıtma tarihi: 9.6.2008) 

3 - SEÇIM 

4 - O Y L A M A S I Y A P I L A C A K İ Ş L E R 

5 - MECLIS SORUŞTURMASı RAPORLARı 

6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
Y A P I L M A S I N A D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

sCfck 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

>Cfck 



8 - K A N U N TASARI V E TEKLIFLERI İ L E KOMISYONLARDAN G E L E N D I Ğ E R İŞLER 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan kanun tasarısı ve tekliflerini gösterir. 
(**) içtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 

- 4 - 122 NCİ BİRLEŞİM 

1. - Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/568) (S. Sayısı: 223) (Dağıtma tarihi: 6.5.2008) (*) 

2. X - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi 
Arasında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/356) 
(S. Sayısı: 233) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) 

3. X- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün ve 
16 Milletvekilinin; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/241) (S. Sayısı: 248) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

4. X- Avrupa Yatırım Bankasının Türkiyede Temsilcilikler Açmasına Dair Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı: 247) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

5. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hayvan Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri 
Komisyonu Raporları (1/366) (S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

6. X- Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/554) (S. Sayısı: 249) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.2008) (**) 

7. - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/598) (S. Sayısı: 256) 
(Dağıtma tarihi: 20.6.2008) 

8. - 1.5.2008 Tarihli ve 5760 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı: 231) 
(Dağıtma tarihi: 20.5.2008) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/573) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 22.5.2008) 

10. X- Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporları (1/566) (S. Sayısı: 255) 
(Dağıtma tarihi: 23.6.2008) (**) 

11. X- Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yılında İstanbul 
Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Çevre ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayısı: 214) (Dağıtma tarihi: 25.4.2008) 

12. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 
90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 
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13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dfşişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

14." 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) 

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptınm 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

24. 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) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 
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27. 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) 

28. 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) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

30. 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) 

31. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

32. 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 İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Smaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

37. 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) 

38. 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) 

39. 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) 

40. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 
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41. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularmda İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

44. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının 
Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

45. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 
27.12.2007) 

46. X - Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 3.1.2008) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 88) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

48. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlanndan 
Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

49. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar Ödeneklerinin 
Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (S. Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

50. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

51. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

52. - Özel Öğretim Kurumlan Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

53. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

54. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 
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55. X - Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

56. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

57. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

58. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) 

59. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

60. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurlan Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

61. X - Çok Uluslu Coğrafi Veri Ortak Üretim Programı Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/525) 
(S. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

62. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İş 
Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

63. X - Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri 
Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 136) 
(Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

64. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş 
Birliğine Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/449) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

65. X - Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) 

66. - Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/497) (S. Sayısı: 221) (Dağıtma tarihi: 2.5.2008) 

67. - Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve İzmir 
Milletvekili Oktay Vural ile İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın; 4562 Sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 18 Milletvekilinin; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayısı: 222) 
(Dağıtma tarihi: 2.5.2008) 

68. - Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/561) (S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi: 9.5.2008) 
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69. X - Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 14.5.2008) 

70. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

71. - Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) 

72. - Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları (2/224, 1/545) (S. Sayısı: 229) 
(Dağıtma tarihi: 20.5.2008) 

73. X - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/559) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

74. X - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/240) (S. 
Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

75. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet 
Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

76. - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/363, 1/494) 
(S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 4.6.2008) 

77. - Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) (S. Sayısı: 239) 
(Dağıtma tarihi: 5.6.2008) 

78. X - 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 Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/397) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

79. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık 
ve Ormancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/411) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

- 9 - 122 NCİ BİRLEŞİM 
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80. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/416) (S. Sayısı: 244 (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

81. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti 
Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (S. Sayısı: 245) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

82. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki 
Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

83. X- Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

84. - İskân Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

85. - Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/542) 
(S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

86. X- Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonları Raporları (1/584) (S. Sayısı: 253) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

87. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008,19.6.2008) 

88. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008,19.6.2008) 

89. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008,19.6.2008) 

90. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/105) (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

91. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 
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92. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

93. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008,19.6.2008) 

94. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/109) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

95. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/110) (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008,19.6.2008) 

96. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/111) (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

97. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/112) (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008,19.6.2008) 

98. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ 
Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/113) (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

99. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/114) (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

100. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarınm 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/115) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

101. - Gaziantep Milletvekili Mehmet San'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 



8 - K A N U N TASARI V E TEKLIFLERI İLE K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İŞLER 

- 1 2 - 122 NCİ BİRLEŞİM 

Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

102. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7,5.2008,20.6.2008) 

103. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

104. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

105. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/121) (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

106. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/122) (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008,20.6.2008) 

107. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/123) (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

108. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/124) (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008,20.6.2008) 

109. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

110.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/126) (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008,20.6.2008) 

111. - İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/127) (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

112.- Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/128) (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

113. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya 
Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/129) (S. Sayısı: 
166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008,20.6.2008) 

114.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/130) (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

115. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/131) (S. Sayısı: 168 ve 
168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

116.- İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'm Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 22.5.2008,20.6.2008) 

117. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı 
(3/133) (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008,23.6.2008) 

118.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre İtirazı (3/134) (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 
23.6.2008) 

119.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
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Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/135) (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

120. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/136) (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

121. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı 
(3/137) (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,23.6.2008) 

122. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

123. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/139) (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

124. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/140) (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

125. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazları (3/141) (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci Ek) (Dağıt
ma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

126. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre İtirazı 
(3/142) (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

127. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

128. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/144) (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 



8 - K A N U N TASARI V E TEKLİFLERI İLE K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İŞLER 

- 1 5 - 122 NCİ BİRLEŞİM 

129. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/145) (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

130. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'm Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

131.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/147) (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

132. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/148) (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

133.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/149) (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

134. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre İtirazı (3/150) (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 248) 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli 
Milletvekili Nihat Ergün ve 16 Milletvekilinin; İl Özel İdare
lerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (2/241) 

Not: Teklif Başkanlıkça; tali olarak İçişleri Komisyonuna, esas olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişiktedir. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Nihat Ergün Hüseyin Tannverdi Hamza Yanılmaz 

Kocaeli Manisa Elazığ 

Recep Yıldırım Ahmet İnal Ali Küçükaydın 

Sakarya Batman Adana 

Nusret Bayraktar H. Hasan Sönmez Mehmet Sekmen 

İstanbul Giresun İstanbul 

Ömer Faruk Öz Muzaffer Baştopçu Asım Aykan 

Malatya Kocaeli Trabzon 

Mahmut Dede Safiye Seymenoğlu İdris Güllüce 

Nevşehir Trabzon İstanbul 

Feyzullah Kıyıklık Metin Kaşıkoğlu 

İstanbul Düzce 
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GENEL GEREKÇE 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 248) 

Kamu hizmetlerinin devletin yanında diğer kamu tüzel kişileri eliyle de yerine getirilmesi bü
tün dünyada kabul gören yaygın bir uygulamadır. Genellikle özerklik temelinde ve yerinden yöne
tim ilkesine göre örgütlenen bu kuruluşların başında mahalli idareler gelmektedir. Mahalli idareler 
diğer yerinden yönetim kuruluşlarından farklı olarak belli bir coğrafi alanda yerel kamu hizmetleri 
sunumunda genel yetkili kuruluşlar durumundadır. Böyle bir örgütlenme kamu hizmetlerinin özel
likleri bakımından ulusal düzeyde yürütülenler ve yerel düzeyde yürütülenler şeklinde bir ayırıma da
yandığının kabulünü de beraberinde getirmektedir. İnsanların bir arada yaşamalarından kaynaklanan 
ortak ihtiyaçların giderilmesini amaçlayan, fayda ve zararları genelde bu alan dışına taşmayan ve ye
rel ölçekte üretilmesi mümkün olan hizmetler mahalli müşterek hizmetler olarak kabul edilmektedir. 
Gerek Anayasanın, gerekse Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının mahalli idarelerin görevleri 
olarak belirttikleri hizmetler bu tür mahalli müşterek hizmetlerdir. 

Bu noktada ortaya çıkan konu, merkezi ve mahalli idareler arasındaki ilişkilerin nasıl düzen
lendiğidir. Çünkü merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev ve hizmet bölüşümü ulusal ge
lir kaynaklarından bu idarelerin alacakları paylan da belirleyecektir. Milli gelirden mahalli idarele
rin alacağı pay, bunlardan ne beklendiği sorusuna verilecek cevapla doğrudan ilişkilidir. Bu cevap ay
nı zamanda ülkedeki mahalli idare özerkliğinin derecesi hakkında da bir fikir vermektedir. Mahalli 
idarelerin milli gelirden aldıkları pay, öz gelirlerinin toplam gelirlerine oranı ve yerel harcamalann 
toplam kamu harcamalan içindeki payı gibi ölçütler mahalli idare özerkliği ile doğru orantılıdır. 

Ülkemizde mahalli idareler maliyesine ilişkin hususlar bu idarelerin kuruluş ve görev kanunla
rının yanında ayrı kanunlarla da düzenlenmiş bulunmaktadır. 

İl özel idareleri ve belediyelerin teşkilat, görev ve yetkilerini düzenleyen mevzuatın değişme 
sürecine bakıldığında bu idarelerin gelirlerine ilişkin kanunların daha sık değiştiği görülmektedir. 
Belediyelerin gelirlerine ilişkin ilk temel düzenleme 1914 yılında Rüsumu Belediye Kanunu ile ya
pılmış, daha sonra 1924 yılında çıkarılan 423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanunuyla mali ya
pı yeniden düzenlenmiştir. 1948 yılında.kabul edilen 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ise 1981 
yılında çıkanlan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunuyla yürürlükten kaldınlmıştır. 2464 sayılı Ka
nunla kapsamlı bir düzenleme getirilmiş, ancak, maktu olarak düzenlenen vergi ve harçlar, zaman 
içinde yüksek enflasyon nedeniyle gelir kaynağı olma özelliğini yitirmiştir. İlk defa 4/12/1985 tarihli 
ve 3239 sayılı Kanunla maktu vergi ve harç miktarları beş katına çıkarılmış; 3/5/1992 tarihli ve 
92/3278 sayılı Kararname ile de on katına çıkarılmıştır. Son olarak da 30/12/2004 tarihli ve 5281 sa
yılı Kanunla, günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

İl özel idarelerinde ise yürüttükleri mahalli hizmetlerle ilgili kendi öz gelirlerini sağlama imka
nı veren bir düzenleme yok gibidir. İl özel idarelerinin öz gelirleri, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanu
nunda sayılan birkaç kalem gelire ilave olarak bazı kanunlarda öngörülen ruhsat gelirleri ve paylar
dan oluşmaktadır. 

Belediye ve il özel idarelerine gelir sağlayan diğer iki önemli yasal düzenleme 1319 sayılı Em
lak Vergisi Kanunu ile 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerin
den Pay Verilmesi Hakkında Kanundur. Ancak, Emlak Vergisi Kanununda 2004 yılında yapılan de
ğişiklik ile bu vergiden il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerine ayrılan paylar da kaldınlmıştır. 
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Mahalli idarelerin gelirlerinin gayri safî millî hasıla (GSMH) içindeki payı 1980 yılında yüzde 
1,63'ten 2000 yılında yüzde 4,76'ya çıkmıştır. Bu durum mahalli idarelerin ülke ekonomisi içinde gi
derek artan bir önem kazandığını göstermektedir. Bu payın yüzde 4,41 'lik bölümü belediyelere ait 
olup belediyelerin gelirleri mahalli idare gelirlerinin toplam büyüklüğünün yüzde 92'sini oluştur
maktadır. Geriye kalanın yüzde 0,29'u il özel idarelerine, yüzde 0,06'sı ise köylere ait kısmıdır. Ma
halli idarelerin GSMH içindeki payına harcamalar yönünden bakıldığında rakamın büyüdüğü ve 
2000 yılı için bu oranın yüzde 4,9 olduğu görülmektedir. Ancak bir karşılaştırma yapmak için diğer 
ülkelerdeki örneklerine baktığımızda ülkemiz mahalli idarelerine ilişkin oranların çok düşük olduğu 
görülmektedir. Bazı ülkelerde mahalli idarelerin GSMH ve milli bütçe içindeki paylarının sırasıyla 
1995 yılı için Almanya'da yüzde 10 ve yüzde 16,7; Danimarka'da yüzde 19 ve yüzde 31,3; Arna
vutluk'ta yüzde 7 ve yüzde 25,4; Belçika'da yüzde 7,4 ve yüzde 11,2; Fransa'da yüzde 9,2 ve yüz
de 19; İspanya'da 1994 yılı için yüzde 4,9 ve yüzde 12 iken aynı döneme yakın bir tarih olan 1992 
yılı için Türkiye'de yüzde 2,4 ve yüzde 12,3'tür. Bu karşılaştırmadan Türkiye'deki mahalli idarele
rin, gelişmiş ülkeler hariç tutulsa da benzer gelir düzeyine sahip ülkelere göre bile GSMH veya top
lam kamu harcamaları içinde küçük bir paya sahip oldukları görülmektedir. Mahalli idarelerin ülke 
ekonomisi içindeki sahip oldukları pay, bu idarelerin gelişmişliklerinin de bir ölçüsüdür. 

Mahalli idare gelirleri, öz gelirler ve merkezi bütçeden yapılan transferler olmak üzere ikiye ay
rılmaktadır. Son yıllarda özellikle belediyeler için gittikçe önem kazanan bir finansman kaynağı olan 
borçlanmayı da aynca dikkate almak gerekir. Öz gelirler mahalli idareler arasında büyük bir farklı
lık göstermektedir. İl özel idarelerinde öz gelirler çeltik geliri, Maden Kanunu uyannca elde edilen 
gelirler, 5302 sayılı Kanunda düzenlenen gelir ve özel idarelere ödeneceği hükme bağlanan cezala
rından oluşmaktadır. Özel idare gelirlerinin yaklaşık yüzde 14,6'sı öz gelirlerden oluşmakta, geriye 
kalan kısım ise merkezi idareden yapılan transferlerden meydana gelmektedir. Özel idare öz gelirle
rinin yüzde 10,8'inin özel idare mallanndan elde edilen gelirlerden oluştuğu dikkate alındığında, di
ğer öz gelir kaynaklannın yetersiz kaldığı ve bu idarelerin mali yönden yüksek oranda merkezi ida
reye bağımlı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Mahalli idareler içinde öz gelirleri en kapsamlı biçimde düzenlenmiş olanlar belediyelerdir. Bu du
rum belediyelerin yerel kamu hizmetlerinin sunumunda sahip olduklan payın bir sonucudur. 2464 sayı
lı Belediye Gelirleri Kanunu belediyelerin öz gelirlerini vergiler, harçlar, harcamalara katılma paylan ve 
ücretler olarak dört ana grupta düzenlemiştir. Aynı durum büyükşehir belediyeleri için de geçerlidir. 

2464 sayılı Kanunda belediyeler için altı adet vergi ve on üç adet harç öngörülmüştür. Vergi ve 
harçlardan maktu olarak düzenlenenler için alt ve üst limitler konulmuş, bu limitler arasında miktar 
tespit etme yetkisi; vergilerde belediye meclisine, harçlarda ise Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

Vergiler herhangi bir hizmetle bağlı olmaksızın, harçlar ise belediyelerin sunduğu hizmetlerin 
karşılığı olarak kanunla düzenlenen gelir kaynaklandır. Belediyelerin bir diğer gelir kaynağı ise har
camalara katılma paylandır. Katılma payı, temel kentsel altyapı hizmetleri olan su, kanalizasyon ve 
yol harcamalannın bir bölümünün bu hizmetlerden faydalananlar arasında bölüştürülmesi suretiyle 
elde edilen gelirlerdir. Ücretler ise ilgililerin talebine bağlı olarak yapılan hizmet ve işler karşılığın
da alınan bedeldir. 

Belediyelerin, 2464 sayılı Kanunda sayılanlar dışında başka öz gelirleri de bulunmaktadır. İş
letme ve teşebbüs gelirleri, ceza ve faiz gelirleri ile belediye mallarının satışından veya kiralanma
sından elde edilen gelirler bunlar arasındadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 248) 
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Vergi, harç, katılma payı ve ücretlerden oluşan öz gelirlerin 1991-2000 döneminde toplam be
lediye gelirleri içindeki payı yüzde 12-19 arasında seyretmiş, ortalama olarak yüzde 15,3 olarak ger
çekleşmiştir. Belediye vergileri bu dört kalem gelir içinde en yüksek paya sahip olup, 2000 yılı top
lam belediye gelirlerinin yüzde 8,6'sını oluşturmuştur. Harçlar yüzde 1,4 harcamalara katılma pay
ları yüzde 1,1, ücretler ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşmiştir. 

Emlak Vergisi gelirleri, vergi gelirleri içinde en yüksek orana sahiptir. Örneğin 1998 yılında ya
pılan kıymet takdirinden sonra aynı yıl Emlak Vergisi gelirleri, belediye vergi gelirlerinin yüzde 
35'ini, toplam belediye gelirlerinin ise yüzde 3,12'sini oluşturmuştur. 

2464 sayılı Kanunda belirtilmeyen diğer öz gelirler 1991-2000 dönemi için toplam belediye ge
lirlerinin ortalama olarak yüzde 18,3'ünü oluşturmuştur. Bu oran vergi, harç, katılma payı ve ücret
lerden oluşan öz gelir oranından yüksektir ve belediyeler bakımından aslında olumsuz bir durumu 
yansıtmaktadır. Kendine ait yeterli gelir kaynakları bulunmayan belediye yönetimi, gelirini artırmak 
için kendi mal varlığını eritmekte veya mahalli idare fonksiyonları arasında bulunmayan alanlara 
yönelmektedir. 

Öz gelirlerin yapısı belediyelerin büyüklüğüne, bulunduğu bölgeye, büyükşehir olup olmama
sına veya diğer bazı özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. 

İl özel idareleri ve belediyelerin gelirlerinin önemli bir kısmı merkezi bütçe vergi gelirlerinden bu 
idarelere yapılan transferlerden oluşmaktadır. Ülkemizde merkezi idareden mahalli idarelere transfer sis
temi pay ayırma yöntemine dayanmaktadır. 2380 sayılı Kanuna göre genel bütçe vergi gelirleri (GBVG) 
tahsilatından belediyelere yüzde 6, il özel idarelerine yüzde 1,12 pay verilmektedir. Büyükşehir bele
diyeleri ise kendi sınırlan içindeki GBVG tahsilatının yüzde 5'ini almaktadır. Aynca, ilçe ve ilk kade
me belediyelerine gönderilen payın yüzde 35'i de büyükşehir belediyelerine aktanlmaktadır. 

Genel amaçlı ve şartsız olan bu paylardan ayrı olarak, çeşitli merkezi idare kuruluşları tarafın
dan da mahalli idarelere şartlı veya şartsız mali yardımlar yapılmaktadır. 

İl özel idareleri gelirlerinin yaklaşık yüzde 14,6'sının öz gelirlerden oluşmasına karşılık, yüzde 
85,4'ü merkezi idare tarafından aktarılan toplam kaynaklardan oluşmaktadır. Özel idarelerin GBVG 
tahsilatından aldıkları payların miktarı 1982-2000 döneminde toplam gelirlerinin ortalama olarak 
yüzde 22'sini oluşturmaktadır. Kalan kısım ise merkezi idare kuruluşlanna ait yatınmların o il özel 
idaresi eliyle yaptırılması dolayısıyla aktarılan ödeneklerden oluşmaktadır. 

1982-2000 döneminde belediye gelirlerinin ortalama olarak yüzde 48'i, büyükşehirlerde ise yüz
de 55'i GBVG tahsilatından gönderilen paylardan oluşmuştur. Bu oranlar bazı yabancı ülkeler için 
İtalya (1999) yüzde 52,6, İngiltere (1998) yüzde 72,6, Belçika (1998) yüzde 18,4, Fransa (1997) yüz
de 34, Hollanda (1977) yüzde 76, Danimarka (1999) yüzde 40,4, Bulgaristan (2000) yüzde 39,9, Po
lonya (1999) yüzde 51,3 ve İsveç (1999) yüzde 19,5'tir. Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya, Hol
landa, İngiltere, İsveç ve İspanya'dan oluşan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 1999 yılı ortalaması yüz
de 45,9'dur. Merkezi bütçeden yapılan yardımların mahalli idare bütçeleri içindeki payının yüksek
liği yanında, dikkat çekici bir özellik de bu ülkelerin mahalli idare öz gelirleri içinde yerel vergile
rin de yüksekliğidir. 

Ülkemizde nüfus gibi tek bir ölçüte dayalı olarak gerçekleştirilen transfer sistemi basit, objek
tif, istikrarlı ve öngörülebilir olmasına rağmen, mahalli idare harcamaları ile ödenen vergiler arasın
da yeterli bağ kuramamaktadır. Belediye yönetimini, mali kaynakları ve performansı geliştirici yön
de teşvik etmemekte, idareler arasında yatay ve dikey eşitliği sağlayamamaktadır. Sadece nüfus öl-
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çütüne dayalı dağıtım sisteminde yöneticiler merkezi idare tarafından gönderilen kaynaklan harcar
ken vergi ödeyen hemşehrilerine karşı özel bir sorumluluk hissetmemekte; hemşehrilerin de öde
dikleri vergilerle belediye harcamaları arasındaki ilişkiyi kavramaları güçleşmektedir. 

Belediyeler ve il özel idarelerinin kullandıkları kaynak miktannın artmasına paralel olarak bu 
idarelerin harcamalarında da önemli artışlar meydana gelmiştir. Bu idarelerin toplam harcamalarının 
GSMH içindeki payı 2001 yılında yüzde 4,8'e yükselmiştir. 

Mahalli idarelerin harcamaları temelde cari harcamalar, yatınm harcamaları ve transfer harca-
malanndan oluşmaktadır. 

Belediye harcamalarının 1990 yılında yüzde 51 'i cari harcamalar, yüzde 31 'i yatırım harcama
ları ve yüzde 18'i transfer harcamalarından oluşurken, bu rakamlar 2000 yılı için sırayla yüzde 38, 
yüzde 31 ve yüzde 31 'dir. 1990-2000 dönemi sonunda büyük bir bölümü personel giderlerinden olu
şan cari harcamalarda düşüş olurken transfer harcamalannda borç ödemelerinden kaynaklanan bir ar
tış meydana gelmiştir. Büyükşehir belediyelerinde yatırım harcamalan daha büyük paya sahip iken 
cari harcamalar daha düşüktür. İl özel idarelerinde ise yatırım harcamaları en yüksek paya sahiptir. 

Belediyelerin gelir-gider dengesinde yıldan yıla farklılıklar olmakla birlikte 1990'lar boyunca 
ortalama olarak GSMH'nın yüzde 0,4'ü kadar bir açık verdikleri gözlenmektedir. Gelirlerin nüfus
tan daha hızlı arttığı ve kişi başına gelirde artış olduğu halde dönem içinde belediyelerin açıkları art
mıştır. Belediyelerin gelir-gider dengesinin açık vermesinin sebepleri arasında iyi bir mali yönetim 
kurulamamasının yanında ekonomik ve sosyal değişimlerden kaynaklanan talep artışı da bulunmak
tadır. Kentsel kamu hizmetlerine olan ihtiyaç, nüfus artışı ile doğru orantılıdır. Çeşitlenen ve artan hiz
met talebi özellikle büyükşehirlerde yüksek maliyetler dolayısıyla belediye harcamalarını daha hız
lı artırmaktadır. 

Mahalli idarelerin gelirlerine ilişkin mevzuat arasında bir bütünlük bulunmadığı gibi, zaman 
içinde yapılan ekleme ve değişikliklerden dolayı bu kanunların kendi içlerindeki tutarlılık da kay
bolmuştur. Mükener hükümler ve eklenen geçici maddeler ile istisna ve muafiyetler uygulamada 
önemli sorun oluşturmaktadır. Sık sık yapılan değişikliklerle vergi istikrarı kaybolmuş, istisna ve 
muafiyetlerin genişliği vergi tabanını önemli ölçüde daraltmıştır. 2005 yılı başında 2464 sayılı Ka
nunda yapılan güncelleme dışında yerel vergilerin enflasyon karşısında gelir yaratma kapasitesi çok 
düşük kalmış ve yönetim maliyeti yükselmiştir. Bu durumu gidermek için belediyeler güçlerinin çok 
ötesinde borçlanma yoluna gittikleri gibi, kanuni bir temele dayanmayan kaynak oluşturma ve gelir 
toplama yöntemlerine başvurmuşlardır. 

Diğer taraftan, kamu yönetiminin yeniden yapılanması çerçevesinde 5216 sayılı Büyükşehir Be
lediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile belediyeler 
ve il özel idareleri yeni bir anlayışla ele alınmış, bu idarelerin yetki, görev ve sorumluluklarında 
önemli ölçüde genişleme sağlanmıştır. 

Yukarıda kısaca özetlenen sebeplerden dolayı il özel idareleri ve belediyeler için gelir imkanla-
nnın artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere bu Kanun hazırlanmıştır. 

Kanun hazırlanırken merkezi idareden yapılan transferlerin mahalli idare özerkliğini zedeleme
yecek şekilde koşulsuz olması öngörülmüştür. Ekonominin içinde bulunduğu zorluklarla birlikte ma
li disiplinin sürdürülmesi ihtiyacı ile mahalli idarelerin artan görev, yetki ve sorumlulukları denge
lenerek GBVG tahsilatından belediyeler ve il özel idareleri için ayrılan pay matrahı artınlarak önem
li bir gelir transferine imkan verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 248) 
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Kanunla getirilen en önemli yeniliklerden biri de, GBVG tahsilatından ayrılan paylann dağıtım 
ölçütlerinin değiştirilmesidir. Nüfus kriterine ilave olarak yüzölçüm, kırsal alan nüfusu, illerin ge
lişmişlik endeksine göre durumu yeni dağıtım ölçütleri arasına alınmıştır. Paylann dağıtımında nü
fusun yanında belediye ve il özel idare harcamalannda etkili olan diğer faktörlerin dikkate alınması 
suretiyle dağıtım etkinliği artınlmış olacaktır. 

Bilindiği gibi, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlanmn bütçelerine konulan özel hesaplardan ma
halli idarelere projeye bağlı olarak veya şartsız aktanlan kaynaklar, bu idareler arasında eşitsizlikle
re yol açmaktadır. Diğer taraftan, nüfusu on bin ve altında olan belediyeler diğerlerine göre daha faz
la kaynak sıkıntısı çekmektedir. Hem bu eşitsizliğin önüne geçilmesi hem de nüfusu on binin altın
da olan belediyelere ek kaynak aktarılabilmesi için özel hesaplann tamamı kaldınlmış ve yukanda 
sayılanlardan ayrı olarak her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak özel bir ödeneğin, denkleş
tirme ödeneği adı altında bu belediyelere eşit şekilde dağıtılması öngörülmüştür. 

Kanunda il özel idareleri ve belediyelere merkezi idareden gönderilecek paylardan ancak ka
nunlarda öngörülmesi halinde ve en fazla yüzde 40 oranında kesinti yapılabilmesi öngörülmektedir. 
Böylece bu idarelere asgari düzeyde bir gelir garanti edilerek en azından temel hizmetlerin devam
lılığı sağlanmış olmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Kanunun bu maddesinde amaç ve kapsam düzenlenmiştir. Kanunun amaç ve kapsa

mı, il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden aynlacak pa
yın tespiti ve dağıtımına ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesidir. Bu çerçevede, il özel idareleri ve 
belediyelere, Anayasanın 127 nci maddesi ile öngörülen sorumlulukları ile orantılı gelir kaynaklan 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 2- Anayasanın 127 nci maddesinde öngörülen mahalli idarelere "görevleri ile orantılı ge
lir kaynaklan sağlanır" ilkesi ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının "Yerel Yönetimlerin 
Mali Kaynaklan" başlıklı 9 uncu maddesinde öngörülen yerel yönetimlere kendi yetkileri dahilinde 
serbestçe kullanabilecekleri mali kaynak sağlanması ilkesine uygun olarak genel bütçe vergi gelir
leri tahsilat toplamı üzerinden mahalli idarelere pay ayrılması öngörülmektedir. Madde ile yapılan dü
zenleme kapsamında, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından; yüzde 2,90'inin belediyelere, 
yüzde 2,65'inin büyükşehir ilçe belediyelerine ve yüzde 1,15'inin de il özel idarelerine aynlması te
min edilmiştir. 

Keza, büyükşehir belediye sınırlan içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı
nın yüzde 5'i ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ilçe belediyelerine ayrılan 
payların %30'u da büyükşehir belediye payı olarak ayrılmaktadır. 

Maddede öngörülen pay oranlannı, iki katına kadar artırma veya kanunî haddine indirme ko
nusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Böylece, bütçe imkanlan ve ülkemizin ekonomik 
şartlan uygun olduğu taktirde kanuni değişiklik yapılmadan Bakanlar Kurulu karanyla mahalli ida
relere ayrılan pay miktarlannın artırılması imkanı getirilmektedir. 

Madde 3- Bu madde ile paylann ayrılmasına ve gönderilmesine ilişkin esas ve usuller belir
lenmektedir. Bu kapsamda, paylar, Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak hesaplanacak ve Mali
ye Bakanlığı büyükşehir belediye paylarını 5 inci maddede belirtilen esaslara göre paylaştırarak bu 
belediyelere doğrudan, il özel idareleri ve diğer belediyelerin paylannı ise ilgili idarelere aktanlmak 
üzere tahsil edilen ayı takip eden ayın sonuna kadar İller Bankasına gönderilecektir. 
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Belediye ve il özel idare paylarını, Kanunda belirtilen süreler içinde ilgili idarelerin hesapları
na yatırmayan sorumlular hakkında beş maaş tutarı kadar aylıktan kesme cezası uygulanacak olup, 
bu hüküm uyarınca yapılacak işlemler bağlı veya ilgili bakanlıklarca yürütülecektir. 

Madde 4- 2380 sayılı Kanun gereğince il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri üzerinden 
ayrılan payın sadece nüfus esasına göre dağıtılması ciddi eleştirilere neden olmaktaydı. Nüfus krite
rinin esas alınması iller arasındaki gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasına yetmemekte, nüfu
su fazla olan iller daha çok pay alırken ekonomik ve sosyal bakımdan geri kalmış iller nüfusları az 
olduğu için daha az pay almakta ve gelişmiş illerle arasındaki makas açılmakta idi. Yapılan düzen
leme ile nüfus kriterinin yanında diğer bazı kriterlerin de dağıtımda esas alınması hükmü getirilmiş
tir. Buna göre pay dağıtımında nüfus kriterinin ağırlığı yüzde 60 olarak belirlenmiş, aynca ilin yüz
ölçümü yüzde 10, ilin kırsal alan nüfusu yüzde 15 ve illerin gelişmişlik endeksinin yüzde 15 oranında 
bir ağırlığa sahip olması öngörülmüştür. Böylece iller arasındaki gelişmişlik farkının kapatılarak ül
ke genelinde bir denge sağlanması da hedeflenmektedir. 

Keza, gelişmişlik endeksi için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından sağlanan en 
son verilerin esas alınması da hüküm altına alınmıştır. Bu endeksin uygulanması ise şöyle olacaktır: 
İller gelişmişlik katsayılanna göre en az gelişmiş ilden en çok gelişmiş ile doğru ve eşit sayıda ili içe
ren beş gruba aynlacak ve eşitliği bozan il son gruba ilave edilecektir. Bu gruplandırma çerçevesin
de, gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak olan miktarın yüzde 23'ü birinci gruba, yüzde 21 'i ikinci 
gruba, yüzde 20'si üçüncü gruba, yüzde 19'u dördüncü gruba ve yüzde 17'si beşinci gruba tahsis edi
lir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren illerin nüfuslarına göre dağıtılmış olacaktır. Bu uygula
ma neticesinde, daha çok gelişmiş iller daha az kaynak alacak, az gelişmiş illere ise daha fazla kay
nak aktarılmış olacaktır. 

Madde 5- 2380 sayılı Kanunda belediyelere genel bütçe vergi gelirleri üzerinden ayrılan payın 
sadece nüfus esasına göre dağıtılması ciddi eleştirilere neden olmaktaydı. Nüfus kriterinin esas alın
ması, il özel idarelerinde olduğu gibi belediyeler arasındaki gelişmişlik farklannın ortadan kaldınl-
masma yetmemekte, nüfusu fazla olan belediyeler daha çok pay alırken ekonomik ve sosyal bakım
dan geri kalmış bölgelerde bulunan belediyeler nüfusları az olduğu için daha az pay almakta ve ge
lişmiş bölgelerde bulunan belediyeler ile aralanndaki makas açılmakta idi. Yapılan düzenleme ile 
nüfus kriterinin yanında diğer bir önemli kriter olarak da, gelişmişlik endeksi getirilmiştir. Buna gö
re pay dağıtımında nüfusun ağırlığı yüzde 80, gelişmişlik endeksinin ağırlığı da yüzde 20 ağırlığa sa
hip olacaktır. Bu düzenlemelerle belediyeler arasındaki gelişmişlik farkının kapatılarak ülke genelinde 
bir denge sağlanması hedeflenmektedir. 

Gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tara
fından tespit edilen en son veriler esas alınacaktır. Bu endeksin kullanımında, ilçeler gelişmişlik kat
sayılanna göre en az gelişmiş ilçeden en çok gelişmiş ilçeye doğru ve eşit sayıda ilçeyi içeren beş gru
ba ayrılacak ve eşitliği bozan ilçe son gruba ilave edilecektir. Belde belediyelerine bağlı bulunduk-
lan ilçenin endeks değeri uygulanacaktır. Gelişmişlik endeksine göre belirlenen miktann yüzde 23'ü 
birinci gruba, yüzde 21 'i ikinci gruba, yüzde 20'si üçüncü gruba, yüzde 19'u dördüncü gruba ve yüz
de 17'si beşinci gruba tahsis edilecektir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren belediyelerin nü
fuslarına göre paylaştırılacaktır. 

Maddedeki düzenleme kapsamında, yüzde 2,65'lik pay, büyükşehir ilçe belediyelerine nüfus 
kriteri esas alınarak dağıtılacaktır. 
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Büyükşehir sınırlan içinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan yüzde 5'lik büyük
şehir belediye payının; yüzde 70'i doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılacak ve ka
lan yüzde 30'luk kısmı ise, büyükşehir belediyeleri arasında nüfus esasına göre dağıtılacaktır. 

Burada büyükşehirler için getirilen önemli bir hüküm de, büyükşehir belediye paylarının, bir 
önceki yılda aylık olarak tahakkuk eden tutarlann yüzde 30'undan az yüzde 40'ından fazla olama
yacağı şeklindeki hükümdür. Buna göre yüzde kırkı aşan tutarlar, artış oranı yüzde 40'dan az olan be
lediyelere bu oranı aşmamak üzere dağıtılacaktır. Bakanlar Kurulu bu oranları iki katma kadar artır
maya veya kanuni haddine indirmeye yetkili olacaktır. Bu sayede, hem büyükşehirler arasında bir ye
ni mali tevzin oluşturulmuş hem de ortaya çıkacak beklenmedik vergi artışlan için, Bakanlar Kuru
luna yetki verilmiştir. 

Madde 6- Bu madde ile denkleştirme ödeneği olarak yeni bir sistem ihdas edilmektedir. Bilin
diği gibi, Mahalli İdareler Fonu ve Belediyeler Fonunun 4629 sayılı Kanunla kaldırılmasından son
ra mahalli idarelere yardım yapmak amacıyla bazı bakanlık ve kuruluş bütçelerine konulan ödenek
lerin dağıtımı sırasında uygulanan yöntemler kamuoyu vicdanını rahatsız etmekte ve belediye baş
kanlarının bu kaynaklardan bir miktar pay alabilmek için günlerce Ankara'da bakanlıklarda dolaş
malarına neden olmaktaydı. Ayrıca dağıtılan kaynakların bir kısmı amacı doğrultusunda kullanıl
mamakta ve kaynak israfına yol açılmaktaydı. Anılan sakıncalan ortadan kaldırmak amacıyla mahalli 
idarelere yardım yapılmak üzere çeşitli bakanlık ve kuruluş bütçelerine konulan ödenekler kaldırıl
maktadır. Bunun yerine, Maliye Bakanlığı bütçesine "denkleştirme ödeneği" adı altında ödenek ko
nulması ve bu ödeneğin İller Bankası aracılığıyla mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde da
ğıtılması öngörülmektedir. 

Aynlan ödeneğin yüzde 60'ınm nüfusu 5.000'e kadar olan belediyelere, yüzde 40'ının ise nü
fusu 5.001 - 9.999 arasında olan belediyelere eşit şeklide dağıtılması öngörülmektedir. Bu dağıtım 
sistemi ile nüfusunun az olmasından dolayı yetersiz kaynak alan küçük belediyeler rahatlatılmak is
tenmiştir. Diğer yandan, yapılan düzenleme ile bakanlıklar ile diğer kuruluşların bütçelerine mahal
li idarelere yardım yapılmak üzere her ne ad ile olursa olsun ödenek konulması yasaklanmakta ve kay
nakların siyasi, bölgesel ve kişisel tercihlerle dağıtımının önüne geçilmek istenmektedir. 

Madde 7- Bu madde kapsamında, belediyelere gönderilecek paylardan yapılacak kesintiler ko
nusunda temel hükümler ihdas edilmektedir. Öncelikle, il özel idareleri ve belediyelere, genel bütçe 
vergi gelirleri tahsilatından ayrılacak paylar ile bu Kanunda ve diğer Kanunlarda bu idarelere veril
mesi öngörülen payların vergi hükmünde olduğu ifade edilmiştir. Bu çerçevede, genel bütçeden gön
derilen payların hukuki çerçevesi çizilmiş ve bu gelirlerin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
maddesinin son fıkrasındaki, "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şart
lı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, 
resim ve harç gelirleri haczedilemez", hükmü uyarınca haczedilmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Yapılacak kesintiler bakımından ise, il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuru
luşların, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü
kümlerine göre takip edilen Devlete olan borçlan, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansma
nı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı ni
teliğindeki borçlan, İller Bankasına olan borçlan ile sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçlanna kar
şılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak tutarla
rın, alacaklı idarelerin talebi üzerine, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından ke
sinti yapılarak alacaklı idarelere ödenmesi benimsenmiştir. 
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Madde metninde yapılan başka bir düzenleme ise, sosyal güvenlik primleri ile emekli kesenek
leri ödenmesi konusunda yeni bir düzenleme getirmektedir. Buna göre, il özel idareleri ve belediye
ler ile bunların bağlı kuruluşları tarafından kanuni süresinde bildirilen sosyal güvenlik primleri ile 
emekli kesenekleri, bu primlere ait bildirimin verildiği aya ilişkin olarak, mahalli idareler adına ge
nel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paydan, bu madde uyarınca yapılacak tüm kesintilerden önce ve 
ikinci fıkraya göre yapılacak kesinti oranına bağlı olmaksızın, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya 
İller Bankası tarafından kesilerek ilgili idarelere aktarılacaktır. Bu şekilde tahsil edilen primler, va
de tarihinde tahsil edilmiş sayılacak ve kesinti yoluyla tahsil edilemeyen primlerin, kesintinin yapıl
ması gereken ay içinde ilgili idareler tarafından ödenmesi halinde bu şekilde tahsil edilen tutara ay
rıca gecikme zammı hesaplanmayacaktır. 

Ayrıca, yapılacak kesintilerin oranlarını alacakların nev'ine göre ayrı ayrı veya topluca belirle
meye, kesinti ve mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye Hazine Müsteşarlı
ğının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Görüldüğü gibi, mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar ile bu Kanunda 
öngörülen diğer paylardan sadece kanunlarda öngörülmesi halinde kesinti yapılması; kesinti mikta-
nnın faiz ve anapara dahil olmak üzere söz konusu payların hiçbir surette yüzde 40'ını geçmemesi 
hüküm altına alınmaktadır. Görüldüğü gibi, yapılan bu düzenleme ile, mahalli idarelerinin gelirle
rinden siyasi tercihlere göre kesinti yapılması engellenmiş ve mahalli hizmetlerin kesintisiz olarak 
sunulmasını sağlayacak asgari bir gelirin güvence altına alınması amaçlanmıştır. 

Madde 8- Bu madde ile yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri düzenlenmiştir. Bu düzen
lemeler kapsamında pay matrahını daraltıcı mevzuat hükümleri de ilgili kanunların metninden çı
kartılmıştır. Bilindiği gibi, 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelir
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesine göre, mahalli idarelere verilecek 
payların matrahına esas miktar, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamından vergi iadeleri düşül
dükten sonra kalan kısmı ifade ediyordu. 

Ancak, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 17 nci maddesi ve 6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununun 39 uncu maddesinde yapılan değişikliklerle, pay matrahının kapsamı daraltılmış idi. 
Bu madde kapsamındaki düzenlemelerden sonra söz konusu kısıtlamalar kalkmış olacaktır. Böyle
ce, 4760 ve 6802 sayılı kanunlarda yapılan bahse konu değişikliklerden sonra; petrol ürünleri üze
rinden alınan özel tüketim vergisinin tamamı, motorlu taşıtlardan alınan özel tüketim vergisinin yüz
de 28'i, alkollü ve gazlı içeceklerden alınan özel tüketim vergisinin yüzde 60'ı; Özel İletişim Vergi
si, Şans Oyunları Vergisi ve Özel İşlem Vergisinin tamamı havuza dahil edilmiş olacaktır. Bu çerçe
vede, vergi iadeleri hariç olmak üzere pay matrahına dahil edilmeyen bu gelirler pay hesabına dahil 
edilmekte ve pay havuzu büyütülmektedir. 

Bu madde kapsamında yapılan bir diğer düzenleme ile de, diğer mevzuatta, 277 sayılı 5237 sa
yılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Diğer Kanunlarla Belediyelere Verilen Payların Belediye Vergi ve 
Resimleri Hükmünde Olduğuna Dair Kanun ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Ge
nel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış 
sayılması hüküm altına alınmıştır. 
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Geçici Madde 1- 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldı
rılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri uyannca kaldırılan 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtının devrinden dolayı bu devirlerin yapıldığı bü
yükşehir belediyeleri ve il özel idarelerine beş yıl süre ile ilave ödenek verilmesi ve bu sürenin Ba
kanlar Kurulu karan ile beş yıla kadar daha uzatılabilmesi öngörülmektedir. 

Geçici Madde 2- Bu madde kapsamında büyükşehir belediyelerine, tüzel kişiliği ilk mahalli 
idareler genel seçimlerinde sona erecek olan ilçe ve ilk kademe belediyelerinden pay verilmesi dü
zenlenmiştir. Bilindiği gibi, 22/3/2008 tarihli ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçeri
sinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre 
tüzel kişiliği kaldınlan ilçe ve ilk kademe belediyeleri, ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar 
faaliyetine devam edecek ve genel bütçe vergi gelirlerinden pay almaya da devam edecektir. Dola
yısıyla, bu ilçe ve ilk kademe belediyelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ay-
nlan paylann %30'u, büyükşehir belediyelerine gönderilmeye devam edilecektir. 

Madde 9- Yürürlük maddesinde yer verilen düzenleme ile, Kanun; 7 nci maddesinin üçüncü fık
rasının, 1/7/2009 tarihinde yürürlüğe girmesi amaçlanmıştır. Böylece, il özel idareleri ve belediyeler 
ile bunlann bağlı kuruluşlan tarafından kanuni süresinde bildirilen sosyal güvenlik primleri ile emek
li keseneklerinin, bu idareler adına genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paydan kesilmesi işlemi
ne 1/7/2009 tarihinden sonra geçilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 10- Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 2/241 10/6/2008 
Karar No.: 26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük-Millet Meclisi Başkanlığına 21/5/2008 tarihinde sunulan ve Başkanlıkça aynı ta

rihte tali komisyon olarak İçişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale 
edilen Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Nihat ERGÜN ve 16 Mil
letvekilinin (2/241) esas numaralı "İl özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerin
den Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi", Komisyonumuzun 29/5/2008 ve 3/6/2008 tarihlerinde, 
Hükümeti temsilen İçişleri Bakanı Beşir ATALAY ile İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve İller Bankası Ge
nel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı 49 uncu ve 50 nci birleşimlerinde incelenip, gö
rüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, yerinden yönetim topluma sunulacak bazı hizmetlerin merkezi idare teşkilatı için
de yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine tabi olmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütül
mesidir. Yerinden yönetim sisteminin belli bir yöre itibariyle uygulanması sonucu ortaya çıkan ye
rel yönetimler veya mahalli idareler; il, belediye ve köy olmak üzere üç ayrı kamu tüzel kişiliğinden 
oluşmaktadır. Genellikle özerklik temelinde ve yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenen bu kuru
luşların başında mahalli idareler gelmektedir. Mahalli idareler diğer yerinden yönetim kuruluşların
dan farklı olarak belli bir coğrafi alanda yerel kamu hizmetleri sunumunda genel yetkili kuruluşlar 
durumundadır. İnsanların bir arada yaşamalarından kaynaklanan ortak ihtiyaçların giderilmesini 
amaçlayan, fayda ve zararları genelde bu alan dışına taşmayan ve yerel ölçekte üretilmesi mümkün 
olan hizmetler mahalli müşterek hizmetler olarak tanımlanmaktadır. Gerek Anayasamız, gerekse Av
rupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında mahalli idarelerin görevlerini düzenleyen hükümleri bu tür 
mahalli müşterek hizmetleri öngörmektedir. Ayrıca bu idarelerin, merkezden yönetim idarelerinden 
farklı olarak, devlet tüzel kişiliği dışında kamu tüzel kişiliğine sahip olmakla birlikte kendilerine öz
gü idareleri, ayrı mal varlığı ve bütçeleri bulunmaktadır. 

Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev ve hizmet bölüşümü ulusal gelir kaynakla
rından bu idarelerin alacakları paylan belirlemektedir. Bu çerçevede yerel yönetimlerin özerkliği ve 
mali imkânlan ile ülkelerin demokratik ve ekonomik yapılannın gelişmişliği arasında doğru orantı 
vardır. Yani, yerel idarelerin ülke ekonomisi içinde sahip olduklan pay, bu idarelerin gelişmişlikleri
nin bir ölçüsüdür. Dolayısıyla gelişmiş ekonomiye sahip tüm ülkelerde olduğu gibi yerel yönetimle
rin gerek mali açıdan ve gerekse özerklik anlamında daha esnek yapıya sahip olmalan gerekmektedir. 

Ülkemizde, mahalli idareler bütçelerine ilişkin hususlar, bu idarelerin teşkilat kanunlannın ya
nında diğer kanunlarla da düzenlenmiştir. İl özel idareleri ve belediyelerin teşkilat, görev ve yetkile
rini düzenleyen mevzuatın değişme süreci incelendiğinde bu idarelerin gelir kaynaklarını düzenle
yen mevzuatın sıklıkla değiştiği görülür. Bu kapsamda belediyelerin gelirlerine ilişkin ilk temel dü
zenleme 1914 yılında Rüsumu Belediye Kanunu ile yapılmış, daha sonra 1924, 1948 ve 1981 yılla
rında çıkanlan çeşitli kanunlarla yasal düzenleme sürekli değişmiştir. Günümüzde ise belediyelerin 
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öz gelirleri 1981 yılında çıkarılan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda, il özel idarelerinin öz 
gelirleri 4/3/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda düzenlenmiştir. Günümüzde mahalli 
idare gelirleri, öz gelirler ve merkezi bütçeden yapılan transferler olmak üzere başlıca ikiye ayrılmış
tır. Belediyelerin öz gelirleri; vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları ve ücretler şeklinde 2464 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alanlara ilave olarak işletme ve teşebbüs gelirleri, ceza ve fa
iz gelirleri, belediye mallarının satışından veya kiralanmasından elde edilen gelirlerdir. Ancak ma
halli idare gelirlerinin önemli bir kısmı, ülkemizde merkezi idareden mahalli idarelere transfer siste
mi pay ayırma yöntemine dayandığı için merkezi bütçe vergi gelirlerinden bu idarelere yapılan trans
ferlerden oluşmaktadır. Örneğin, il özel idare gelirlerinin yaklaşık yüzde 14,6'sının özel gelirlerden 
oluşmasına karşılık, yüzde 85,4'ü merkezi idare tarafından aktarılan gelirlerden oluşmaktadır. 

Mahalli idarelerin gelir kaynakları 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanunu, 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gibi çeşitli kanunlarla dü
zenlenmiştir. 2380 sayılı Kanuna göre genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden beledi
yelere yüzde 6, il özel idarelerine yüzde 1,12 oranında pay verilirken 5216 sayılı Büyükşehir Bele
diyesi Kanununa göre büyükşehir belediyelerine kendi sınırları içinde toplanan genel bütçe vergi ge
lirleri tahsilatının yüzde 5'i pay olarak ayrılmakta, bu payın yüzde 75'i doğrudan verginin toplandı
ğı büyükşehir belediyesine geri kalan yüzde 25'i ise havuzda toplanarak büyükşehir belediyelerine 
nüfus esasına göre dağıtılmaktadır. Diğer yandan, büyükşehir ilçe belediyelerine genel bütçe vergi 
gelirleri üzerinden ayrılan payın, yüzde 10'luk kısmı 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İda
resi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin (c) bendine gö
re su ve kanalizasyon idaresi için ve ayrıca yüzde 35'lik kısmı da 5216 sayılı Kanunun 23 üncü mad
desinin (a) bendine göre büyükşehir belediyelerine aktarılmaktadır. 

Ülkemizde nüfus gibi tek bir ölçüte dayalı olarak gerçekleştirilen transfer sistemi, belediye yö
netimini, mali kaynakları ve performansı geliştirici yönde teşvik etmemekte, idareler arasında yatay 
ve dikey eşitliği sağlayamamaktadır. Mahalli idare harcamaları ile ödenen vergileri arasında yeterli 
bağ kuramayan transfer sisteminde yöneticiler, merkezi idare tarafından gönderilen kaynakları har
carken vergi ödeyen hemşehrilerine karşı özel bir sorumluluk hissetmemekte, hemşehrilerin de öde
dikleri vergilerle belediye harcamaları arasındaki ilişkiyi kavramaları zorlaşmaktadır. 

Mahalli idarelerin gelirlerine ilişkin mevzuat arasında bir bütünlüğün bulunmaması mükerrer hü
kümler ve eklenen geçici maddeler ile istisna ve muafiyetler uygulamada önemli sorun oluşturmuş, 
zaman içinde yapılan ekleme ve değişiklikler de bu kanunların kendi içlerindeki tutarlılığın kaybol
masına neden olmuştur. 

Kamu yönetiminin yeniden yapılanması çerçevesinde özellikle son yıllarda gerçekleştirilen ya
sal düzenlemeler sonucunda mahalli idarelerin yetki, görev ve sorumluluklarında büyük ölçüde ge
nişleme görülmektedir. Özellikle son birkaç yılda değişen ve gelişen kamu hizmeti anlayışı çerçe
vesinde gerek merkezi idareye ve gerekse mahalli idarelere yeni görevler düşmektedir. Bu doğrultu
da gelişen ve değişen dünya konjonktürüne uyum sağlamak amacıyla ülkemizde de yerel idarelerin 
kanunlarında değişiklik yapılmak suretiyle bu idarelere yeni misyonlar yüklenmiştir. 

Yerel yönetimlerin halka doğrudan hizmet sunan idareler olmaları nedeniyle daha kaliteli ve 
hızlı kamu hizmeti sunabilmeleri ve yüklenilen yeni görevleri yerine getirebilmeleri için mali im
kânlarının geliştirilmesi zarureti ortaya çıkmıştır. 
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Kanun Teklifi ve gerekçesi incelendiğinde; 

- Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tu
tar üzerinden; il özel idarelerine yüzde 1,15 oranında, illerin nüfusuna, yüzölçümüne, kırsal alan nü
fusuna ve gelişmişlik endeksine göre; belediyelere yüzde 2,9 oranında, belediyelerin nüfusuna ve 
gelişmişlik endeksine göre; büyükşehir ilçe belediyelerine yüzde 2,65 oranında, büyükşehir ilçe be
lediyelerinin nüfusuna göre pay verilmesinin, 

- Büyükşehir belediyelerine belediye sınırları içinde toplanan genel bütçe vergi gelirleri tahsi
latı toplamının yüzde 5'i ile ilçe belediyelerine ayrılan payın yüzde 30'unun pay olarak ayrılmasının, 

- Payların ilgili mahalli idarelere gönderilmesine ilişkin esasların belirlenmesinin, 

- Maliye Bakanlığı bütçesine, belediyeler denkleştirme ödeneği adı altında nüfusu on bine ka
dar olan belediyelere, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ilave pay verilmesine 
ilişkin olarak ödenek öngörülmesinin, 

- İl özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların; Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna göre takip edilen devlet borçlarının, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi
nin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçlarının, 
İller Bankasına olan borçları ile Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına olan borçlarının, ilgili idarelere ak
tarılması öngörülen pay üzerinden, alacaklı idarelere ödenmek üzere kesinti yapılmasına ilişkin esas
ların belirlenmesinin, 

- İl özel idarelerine ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri üzerinden pay verilmesine ilişkin 
olarak yeniden düzenleme yapıldığından bu konuyla ilgili önceki düzenlemelerin ve söz konusu ma
halli idarelere daha fazla pay verilebilmesi amacıyla ilgili vergi ve gider kanunu maddelerinin yü
rürlükten kaldırılmasının, 

- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun uyarınca kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı için 2005 
yılı Bütçe Kanununa konulan personel ve cari giderler kadar ödeneğin, beş yıl süre ile ödenebilme-
sini teminen Maliye Bakanlığı bütçesine konulmasına ilişkin esasların belirlenmesinin, 

- 22/3/2008 tarihli ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırlan İçerisinde İlçe Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kaldırılan ancak ilk genel mahalli idare
ler seçimlerine kadar tüzel kişiliği devam edecek olan ilçe ve ilk kademe belediyelerine verilecek pay 
üzerinden büyükşehir belediyelerine pay verilmesinin, 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

Teklifin geneli üzerinde, Teklif sahibi ve Komisyon üyeleri tarafından; 

- Gelişen çağın gereklilikleri çerçevesinde yeni kamu hizmeti türlerinin ortaya çıktığı, özellikle 
bu değişimle beraber yerel idarelere yeni görev ve sorumluluklar düştüğü, bu kapsamda son üç yılda 
değiştirilen mevzuatla birlikte ülkemizde de yerel idarelerin görev, yetki ve sorumluluklanmn geniş-
letildiği, bu nedenle belediyeler ile il özel idarelerinin daha fazla mali kaynağa ihtiyaç duyduğu, 

- Yerel yönetim gelirlerinin; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda sayılan vergiler, harçlar, 
harcamalara katılma payları ve ücretlere ilaveten işletme ve teşebbüs gelirleri, ceza ve faiz gelirleri, 
belediye mallarının satışından veya kiralanmasından elde edilen gelirler ile genel bütçe vergi gelir
leri tahsilatı toplamı üzerinden verilen paylardan oluştuğu, 
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- Teklifle öngörülen asıl amacın, yerel idarelerin pay oranlarının artırılmasından ziyade pay ha
vuzunun genişletilmesi suretiyle yerel idarelere verilen payın artınlması olduğu, bu kapsamda pay ha
vuzunun yaklaşık % 30 oranında artınldığı, 

- Teklifle yürürlükten kaldınlması öngörülen mevzuatta pay dağıtımına esas olarak sadece nü
fus kriterinin alındığı, yeni düzenleme ile daha adaletli ve eşit bir paylaşımın yapılabilmesi amacıy
la kırsal alan nüfusu, il yüzölçümü ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından her yıl yayınlanacak ge
lişmişlik endeksi gibi yeni kriterlerin öngörüldüğü, 

- İl özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşlann sosyal güvenlik primleri, emek
li kesenekleri, gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisinin kaynakta kesilme oranına getirilen üst 
sınırın düşürülmesinin faydalı olacağı, böylelikle yerel yönetimlere ek kaynak oluşturulacağı, 

- Yerel idarelerin kamu idarelerine olan borçlarının ödenmesini teminen bu idarelere aktarılacak 
pay üzerinden yapılacak kesintiyle ilgili işlemlerin Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek olması
na rağmen, bu kesintiye ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin Hazine Müsteşarlığının bağlı bu
lunduğu Bakana verilmesinin doğru olmadığı, bu usul ve esaslann Maliye Bakanlığı tarafından be
lirlenmesinin daha uygun olacağı, 

- Yerel yönetimlerin halka kaliteli ve hızlı bir hizmet sunabilmesi için yeterli kaynağının bu
lunması gerektiği, bu doğrultuda özellikle pay dağıtımında daha adil olunması için gerekli dikkat ve 
özenin gösterilmesinin demokrasinin yerele yayılması açısından önem arz ettiği, 

- Turistik beldelerde, gerek yerli ve gerekse yabancı turistlerin yaz aylannda gelmesi nedeniy
le nüfus artışı ile beraber ekonomik ve ticari anlamda kapasite artışı yaşandığı; ancak, belde gelirle
rinin düşük olması nedeniyle yaz aylannda artan kamu hizmetlerini karşılamak için yeterli kapasi
tenin oluşturulamadığı, bu sorunun giderilmesi için söz konusu beldelerde yaz aylannda yaşanan nü
fus artışına paralel mali kaynak aktarılmasının faydalı olacağı, 

- Mahalli idarelerin görev ve sorumluluklannın genişletilmesine ilişkin yasal düzenlemenin yak
laşık üç yıl önce yapılmış olmasına rağmen, bugüne kadar bu idarelere kaynak aktanmma ilişkin her
hangi bir düzenlemenin yapılmadığı, dolayısıyla görüşülen bu Teklifin geç kalmış bir düzenleme olduğu, 

- Bazı büyükşehir belediyeleri ile aynı nüfusa sahip olan büyükşehir belediyesi olmayan bele
diyelerin, genel bütçe vergi gelirlerinden aktanlan paylarla ilgili olarak mağdur olduğu, il belediye
lerinden daha az nüfusa sahip olmasına rağmen bazı büyükşehir belediyelerine daha fazla kaynak 
transferi yapılmasının söz konusu olduğu, bu uygulama ile belediyelerin gelişmişlik düzeyleri ara
sındaki farkın kapanmasının beklenemeyeceği, 

- Büyükşehir belediyeleri ile il belediyelerine dağıtımı öngörülen paylann kişi başına düşen ge
lir düşünüldüğünde de toplamda büyükşehir belediyelerine daha fazla pay düştüğünün görülebilece
ği, en azından bu belediyelerin kişi başına düşen gelirlerinin eşitlenmesi suretiyle daha adil ve eşit 
bir dağılım yapılabileceği, 

- Büyükşehir belediye paylannın, kendi sınırlan dâhilinde yapılan vergi tahsilatı toplamı üzerinden 
yapılması yerine genel bütçe vergi tahsilatı toplamı üzerinden dağıtılmasının daha adaletli olabileceği, 

- Büyükşehir belediye sınırlannda toplanan özel tüketim vergilerinden akaryakıt vergisi ile özel ile
tişim vergisinin tek bir havuzda toplanıp nüfus esasına göre büyükşehir belediyelerine dağıtılmasının, bü
yükşehir belediyeleri ile diğer il belediyeleri arasındaki pay dağıtımındaki adaletsizliği azaltabileceği, 

şeklindeki görüş ve temennileri müteakip, Hükümet tarafından yapılan tamamlayıcı açıklamalarda; 
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- Halkla doğrudan ilişkisi olan yerel idarelerin sunduğu kamu hizmetlerinin kalitesinin ancak ye
terli mali kaynak ile artırılabileceği; bu doğrultuda, bu idarelerin mali imkânlarının genişletilmesi 
için yoğun çalışmalara devam edildiği, 

- 2003'den sonra yapılan yasal düzenlemeler sonucu; görev, yetki ve sorumlulukları genişleti
len yerel yönetimlerin kaynak gereksinimlerinin gittikçe arttığı; bu doğrultuda, yerel idarelerin ma
li imkânlarının artırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması ihtiyacının hâsıl olduğu, 

- Nüfusu az ve dolayısıyla ticaret hacmi küçük olan belediyelerin gelişmişlik düzeyinin diğer be
lediyelere nazaran düşük kaldığı, bu durumun giderilmesi amacıyla denkleştirme ödeneği adında söz 
konusu belediyelere ilave payın verilmesinin planlandığı, mevcut uygulamada nüfusu elli binin al
tında olan belediyelere yıllık yaklaşık 50 milyon YTL verildiği, bu yeni düzenleme ile nüfus krite
rinin on binin altına düşürüleceği ve miktarın yıllık ortalama 200 milyon YTL'ye yükseltileceği, 

- Merkezi hükümete olan mali bağımlılıkların azaltılması ve mali genişleme sağlanması suretiyle 
yerel yönetimlerin güçlendirilebileceği, güçlü yerel yönetimler ile kalitesi yüksek ve şeffaf hizmetlerin 
verilebileceği, bugüne kadar gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin bu anlayış çerçevesinde yapıldığı, 

- Tüm yerel idarelere adaletli, eşit ve aynı ilkeler çerçevesinde hiçbir siyasi parti ayırımı gözet
meksizin mali destek verildiği; bu doğrultuda, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden 
bu idarelere eşit pay verilebilmesi amacıyla yeni pay dağıtım kriterlerinin getirildiği, bunun sonu
cunda yerel yönetimler arasındaki gelişmişlik farkının da azalacağı, 

- Büyükşehir belediyelerinin toplam nüfusunun ülke genel nüfusunun yansı olduğu; dolayısıy
la büyükşehir belediyelerine, diğer belediyelere nazaran daha fazla pay ayrılmasının gerektiği, 

- Büyükşehir belediyeleri ile il belediyeleri arasındaki pay dağılımının sadece paydan kişi başı
na düşen gelir üzerinden yapılmasının doğru olmadığı, kamu hizmetinin kişi başı maliyetinin de dü
şünülmesi gerektiği, büyükşehir belediyelerinde il belediyelerine nazaran daha fazla çevre kirliliği
ni önleme, trafik, karayolu yapımı ve alt yapı gibi çeşitli faaliyetlerinin bulunduğu, bu hizmetlerin 
yerine getirilebilmesi için büyükşehir belediyelerinin daha fazla finansmana ihtiyaç duyduklan, 

- Teklifin beşinci maddesinde yer alan, büyükşehir belediye paylannm bir önceki yılın aynı ayın
da tahakkuk eden tutarlann yüzde 40'ından fazla olamayacağına yönelik hükmün yüzde 20 olarak de
ğiştirilerek büyükşehir belediyeleri arasında adil ve eşit pay dağıtımının sağlanmasının uygun olacağı, 

- Yeni düzenleme ile, 2007 yılı esas alındığında 2008 yılı için, il özel idarelerine yüzde 56 ar
tışla yaklaşık 2.007.885.628 YTL, il belediyeleri de dâhil belediyelere yüzde 45 artışla 5.063.834.999 
YTL, büyükşehir ilçe belediyelerine yüzde 50 artışla 2.915.197.424 YTL ve büyükşehir belediyele
rine ise yüzde 58 artışla 9.569.811.670 YTL pay dağıtılmasının öngörüldüğü, 

- Mevcut uygulama ile yeni düzenleme karşılaştınldığmda; kişi başına düşen pay miktari bele
diyelerde 126 YTL'den 166 YTL'ye, il özel idarelerinde 19 YTL'den 25 YTL'ye ve büyükşehir il
çe belediyesi dâhil büyükşehir belediyelerinde 308 YTL'den 336 YTL'ye çıkacağı, 

- Yerel idarelerin kamu kurumlanna olan borçlannın verilecek pay üzerinden kesinti yapılmak 
suretiyle ilgili alacaklı idarelere ödenmesinin bütçe disiplininin ve mali yönetimde akışkanlığın sağ
lanması açısından oldukça önemli olduğu, 

ifade edilmiştir. 
Teklifin; 
-1 inci maddesi aynen, 
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- 2 nci maddesi; ikinci fıkrasında belirtilen mahalli idare isimlerine açıklık getirilmesi; genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehir dışındaki belediyelere % 2.85 oranında, 
büyükşehir ilçe belediyelerine ise %2,50 oranında pay ayrılmasını teminen fıkrada geçen oranların 
değiştirilmesi; üçüncü fıkrasında geçen "ilçe belediyelerine" ibaresinden önce gelmek üzere, uygu
lamada tereddütlere yol açılmaması amacıyla "büyükşehir" ibaresinin eklenmesi; il özel idarelerine 
ve belediyelere ayrılan pay dağıtımına esas nüfusun, her yılbaşında İçişleri Bakanlığı tarafından, 
Türkiye İstatistik Kurumundan alınan nüfus istatistikleri esas alınmak suretiyle ayrılma ve birleşme 
durumu dikkate alınarak yeni oluşturulan belediye nüfuslarının belirlenmesi ve Maliye Bakanlığı ile 
İller Bankasına bildirilmesi konusundaki usul ve esasları düzenleyen bir hükmün beşinci fıkra ola
rak maddeye eklenmesi suretiyle, 

- 3 üncü maddesi; mevcut uygulamada büyükşehir belediyelerinin paylarının İller Bankası ara
cılığı olmaksızın doğrudan Maliye Bakanlığı tarafından aktarılması dikkate alınarak bu payların Ma
liye Bakanlığı tarafından ilgili büyükşehir belediyesine aktarılması işlemlerinin, İller Bankası için ön
görülen prosedüre tabi tutulmaksızın, daha kısa sürede tamamlanmasını teminen birinci fıkrada ge
çen "Maliye Bakanlığı ve" ibaresinin çıkarılması; il özel idareleri ile belediye paylarının iller ban
kasına aktarılmasını takip eden ayın en geç onuncu gününe kadar ilgili idarelere aktarılması amacıyla 
birinci fıkranın son cümlesinde yer alan "onuncu günü" ibaresinden önce gelmek üzere "en geç" iba
resinin eklenmesi suretiyle, 

- 4 üncü maddesi; il özel idareleri sınırlarında bulunan köy sayılarının illerin gelişmişlik düzeyinde 
etkili olduğu gerekçesi ile pay dağıtım kriteri olan illerin nüfusuna göre belirlenen oranın yüzde 10 
azaltılması, kalan yüzde 10'luk kısmın illerin köy sayısına göre dağıtılmasını öngören bir hükmün bi
rinci fıkrasına yeni bir bent olarak eklenmesi ve eklenen yeni bent doğrultusunda diğer bentlerin te
selsül ettirilmesi; ikinci fıkrasında yer alan ve birinci fıkranın (ç) bendine yapılan atıfların, birinci fık
radaki bentlerin teselsül ettirilmesinden dolayı "(d) bendine" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 5 inci maddesi; ikinci fıkrasında yer alan "Birinci fıkranın (b) bendine" ibaresinin birinci fık
rada bent olmaması nedeniyle atıfta bulunulmak istenilen gelişmişlik endeksi miktarını karşılayacak 
şekilde "Birinci fıkraya" olarak değiştirilmesi; üçüncü fıkrasındaki "yüzde 2,65'lik" ibaresi ile dör
düncü fıkrasındaki "yüzde 5'lik" ibaresi, 2 nci maddede Bakanlar Kuruluna verilen bu oranları iki 
katma kadar artırma veya kanuni haddine kadar indirme yetkisinin kullanılması halinde, uygulama
da tereddütlere yol açılmaması amacıyla metinden çıkarılması; beşinci fıkrası dağıtılacak büyükşe
hir belediyesi paylarının bir önceki yılın aynı ayına göre tahakkuk eden tutarların yüzde 20'sinden 
fazla olamamasını ve bir önceki yılın aynı ayına göre aldığı paydaki artış oranı yüzde 20'den az olan 
belediyelere yapılacak dağıtımın ise nüfus esasına göre yapılmasını teminen %40 ibarelerinin %20 
olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- 6 nci maddesi; aynen, 
- 7 nci maddesi; birinci fıkrası, anlama açıklık kazandırılması amacıyla redaksiyona tabi tutul

ması, il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşlara ait tüzelkişilerin borçlarının da 
maddede belirtilen borçlar kapsamına alınmasını teminen ikinci fıkraya "bağlı kuruluşların" ibare
sinden sonra gelmek üzere "ve bunlara ait tüzel kişilerin" ibaresinin eklenmesi; il özel idareleri ve 
belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak payların, bu idarelerin 
maddede belirtilen borçlarına karşılık yapılacak kesintiler ile cari dönemdeki vergi ve prim ödeme
lerine mahsuben kaynakta tahsil edilmesi suretiyle bu idarelerin söz konusu mali yükümlülüklerini 
zamanında yerine getirmelerini sağlamak amacıyla üçüncü fıkranın değiştirilmesi suretiyle, 
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- 8 inci maddesi (ç) ve (d) bentlerinin redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 
- Geçici 1 inci maddesi; mali durumu yetersiz olan belediyelerin kentsel ihtiyaçlarının karşılan

ması için İller Bankası tarafından yürütülen ve Teklifin yayımı tarihi itibarıyla İller Bankasının yü-
kümlülüğündeki işlerin finansmanı amacıyla denkleştirme ödeneğinin % 30'unun beş yılı geçmemek 
üzere, bu işlere tahsis edilmesine yönelik bir düzenlemenin dördüncü fıkra olarak eklenmesi suretiyle; 

- Geçici 2 nci maddesi; dağıtılacak büyükşehir belediyesi paylarının dağıtımında bir önceki yı
lın aynı ayma göre tahakkuk eden tutarlar esas alındığından, Özel Tüketim Vergisinin pay havuzuna 
dâhil edilmesi nedeniyle 2008 yılının Temmuz ayından sonraki dönem ile 2009 yılının Ocak ve Tem
muz aylannda tahakkuk edecek paylann büyükşehir belediyeleri arasında dengeli bir şekilde dağı
tılması amacıyla (01/07/2008 - 31/12/2008) ve (1/1/2009 - 30/6/2009) dönemlerine ilişkin olarak ta
hakkuk edecek aylık büyükşehir belediyesi paylarının 2007 ve 2008 yıllarının aynı dönemine ilişkin 
olarak tahakkuk eden aylık tutarlann yüzde 60'ından fazla olmamasına ve fazla olan tutarların ise ar
tış oranı yüzde 60'tan az olan büyükşehir belediyelerine yüzde 60'lık oranı aşmamak üzere nüfus esa
sına göre dağıtılmasına yönelik bir düzenlemenin ikinci fıkra eklenmesi suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 9 uncu maddesi; denkleştirme ödeneğine ilişkin hükmün 1/1/2009 tarihi iti
bariyle yeni bütçe döneminde yürürlüğe girmesini teminen "6 nci maddesinin birinci fıkrası 1/1/2009 
tarihinde" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- Yürütmeye ilişkin 10 uncu maddesi aynen, 
kabul edilmiştir. 
Aynca, kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda Teklifin başlığı 

değiştirilmiş ve Teklifte yer alan bölümler metinden çıkanlmıştır. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
SaitAçba 

Afyonkarahisar 

Başkanvekili 
M. A itan Karapaşaoğlu 

Bursa 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Bu raporun sözcüsü 
Üye 

Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
İsmail Özgün 

Balıkesir 

Sözcü 

Kâtip 
Süreyya Sadi Bilgiç 

Üye 
Necdet Ünüvar 

İsparta 
Üye 

Adana 

Üye 
Ali Osman Sali 

Sadık Badak 
Antalya 

Balıkesir 

Üye 
Mehmet Günal 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Cahit Bağcı 

Çorum 

Üye 
Emin Haluk Ayhan 

Denizli 
(Muhalefet şerhim ektedir) 
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Üye 
Mehmet Yüksel 

Denizli 
Üye 

Esfender Korkmaz 
İstanbul 

(Ayrışık oy) 

Üye 
Harun Öztürk 

İzmir 
(Karşı oy yazısı eklidir) 

Üye 

Mustafa Kabakçı 
Konya 

Üye 
Ömer Faruk Öz 

Malatya 

Üye 
Münir Kutluata 

Sakarya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Faik Öztrak 

Tekirdağ 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Necdet Budak 

Edirne 
Üye 

Bülent Baratalı 
İzmir 

(Ayrışık oy ektedir) 
Üye 

Mustafa Özbayrak 
Kırıkkale 

Üye 
Mustafa Kalaycı 

Konya 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Erkan Akçay 

Manisa 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 

Kadir Tıngıroğlu 
Sinop 

Üye 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 
Üye 

Abdulkadir Akgül 
Yozgat 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 
Üye 

İbrahim Hasgür 
İzmir 

Üye 
Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 
Bu raporun sözcüsü 

Üye 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Malatya 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 
Üye 

Ali Er 
Mersin 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

Sivas 

Üye 
Kerem Altun 

Van 
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AYRIŞIK OY 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 248) 

1. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİ (ÜLKEMİZDE GENEL BÜTÇE VER
Gİ GELİRLERİNDEN YEREL YÖNETİMLERE PAY VERİLMESİNİN GENEL OLARAK 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

İster üniter yapıya isterse federal yapıya sahip olsun hemen hemen bütün ülkelerde merkezi yö
netim gelirlerinden yerel yönetimlere pay aktarılmaktadır. Türk maliye literatüründe merkezi yöne
tim ile yerel yönetimler arasında gelir ve giderlerinin paylaşımına yönelik olarak kavramsal tartışma 
1960'larda başlamıştır. Yerel yönetimler de kamu hizmetleri gördüğüne göre bu hizmetleri karşılayacak 
gelir kaynaklarının olması gerekir. Bu yönetimlere tahsis edilmiş olan gelirlerin onlara verilmiş olan gö
revleri karşılayacak düzeyde olması gerekir. İşte bu noktada gelir kaynaklarının, ya da ülkenin gelir 
kapasitesinin merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında paylaştırılması sorunu ortaya çıkar. 

Bu sorun sadece ülkemizde değil diğer ülkelerde de kamu maliyesinin önemli alanlarından biridir. 
Hizmetlerin paylaşılmasına paralel olarak gelirin paylaşılması sorunu ciddi bir sorundur. Bu so

runu sadece genel bütçenin vergi gelirlerinin belirli bir kısmının belediyelere basit bir işlemle akta
rılması olarak görmemek gerekir. Gelir paylaşımının dayanacağı esaslar ülke gerçeklerine, vatan
daşların ihtiyaçlarına uygun olarak tespit edilmez ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da so
runu sürekli tartışırız. 

Maliye literatüründe merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında gelir ve giderlerin bölüşü
mü 1960'h yıllarda "mali tevzin" başlığı altında ele alınmıştır. 

"Tevzin" denkleştirme ya da dengeleme anlamına gelmektedir. Bu terime karşılık olarak diğer 
ülkelerde benzer veya farklı kavramlar kullanılmaktadır. Mali tevzin teriminin İngilizce karşılığı ola
rak kullanılan "intergovernmental fiscal relations" deyimi aslında federal devletler için geçerli ola
bilecek iki kademeli mali ilişkileri kapsayacak bir terimdir. Bu terim yerine 1950'li yıllardan itiba
ren "fiscal federalisin" deyimi kullanılırken, İngiltere'de gelirin bölüşümü "revenue sharing" deyimi 
kullanılmaktadır. 

Literatürde merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki ilişki değerlendirilirken yerel yöne
timlerin özerkliği ya da mali gücü, genellikle gelir bağlamında ele alınmakta, ancak bu idareler ka
muoyunda daha çok hizmet ve harcamalarıyla ön plana çıkmaktadır. Yani gelir bölüşümünün arka pla
nında hizmetlerin bölüşümü/paylaşımı vardır. 

Dolayısıyla mali tevzin içeriği itibarıyla gelirler (hatta kaynaklar) ile birlikte hizmetlerin bölü-
şümünü ele almaktadır. Esasen kaynakların/gelirin bölüşümü hizmetlerin bölüşümüne paralel olarak 
yapılacaktır. Bugün mali tevzin kavramı yerine "mali denkleştirme", "mali dengeleme" veya sadece 
gelirlere yönelik olarak "gelirin bölüşümü/paylaşımı" kavramları kullanılmaktadır. 

"Mali tevzin" kavramı çerçevesinde halen merkezi yönetimden yerel yönetimlere yapılan kay
nak aktarımının önemli sorunları bulunmaktadır. 

1. Nüfus kriteri tek başına objektif bir ölçüt değildir. 
Yürürlükteki yasa belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylann sadece nüfus 

kriterine göre dağıtılması esasını benimsemiştir. Nüfus ilk bakışta objektif bir kriter gibi gözükme
sine rağmen bölgeler arası gelir eşitsizliklerini gidermede yeterli değildir. Bu nedenle sadece nüfus 
esasına dayalı olarak yapılan dağıtımın eşitlik ilkesine uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Gelişmişlik düzeyi ile gelir düzeyi yönlerinden bölgeler ve iller (belediyeler) arasında var olan 
önemli farklılıklar, halen nüfus esasına dayalı olarak yapılan dağıtımın eşit olmadığını gösterir. 
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Nüfus kriteri ayrıca değişken nüfuslu Antalya, Alanya, Bodrum, Marmaris, Didim gibi turizm 
bölgeleri ile Eminönü, Taksim gibi iş ve ticaret bölgeleri için de objektif bir kriter olma özelliğine 
sahip değildir. 

Bu nedenle yerel yönetimlere yapılan mali yardımların ideal olarak; 
• Gelir kapasitesindeki farklılığı, 
• Gelir eşitsizliğini, 
• Bölgeler arası gelişmişlik farkından kaynaklanan ihtiyaç farklılığını, 
• Beldenin mevsimler ile gece-gündüz arasındaki nüfus farklılığından kaynaklanan sorunlarını 
giderici nitelikte olması gerekir. 

2. Nüfus kriteri yanında başka kriterlerin de sisteme dahil edilmesi gerekir. 
Yukarıda belirtilen sorunları aşabilmek için nüfus kriteri yanında başka kriterlerin de sisteme da

hil edilmesi uygun olur. Maliye tarihimizde buna ilişkin bir örnek de vardır. 1989 Mali Yılı Bütçe Ka
nunu'nda payların dağıtılmasında nüfus kriteri yanında 

• kalkınmışlık derecesi 
• mali kaynaklar 
• coğrafi konum 
• turistik oluşum 
gibi yeni ölçütler getirilmişti. Bu ölçütleri sonraki yılların düzenlemelerinde göremiyoruz. 
3. Merkezi bütçeden yerel yönetimlere kaynak aktarımı bölgelerarası eşitsizlikleri gidermede 

bir politika aracı olarak kullanılabilir. 
Bilindiği gibi bütçelerin klasik fonksiyonları yanında başka fonksiyonları da vardır. Bütçeler 

gelirin yeniden dağıtılmasının aracıdır. Gelir yeniden dağıtılırken gelir eşitsizlikleri giderilebilir. Bu
nun başlıca iki aracı vardır. 

• Vergi Politikaları 
• Harcama Politikalan 
Ancak anılan araçların yanında başka araçların da kullanılması mümkündür. Nitekim diğer ül

kelerde merkezi bütçeden yerel yönetimlere yapılan yardımlar gelir eşitsizliklerini gidermede bir 
araç olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de bütçeden belediyelere yapılan mali yardımlar bölgeler
arası gelir farklılığını gidermede bir araç olarak kullanılabilir. Bunun için yukarıda belirtilen kriter
lerin nüfus kriterine ilave olarak sisteme dahil edilmesi gerekir. Bu kriterlere de sahip olan bir siste
min bölgelerarası eşitsizlikleri gidermede bir politika aracı olarak kullanılması mümkündür. 

Bu nedenle bölgeler arasındaki ihtiyaç ve yerel vergileme/gelir kapasitesindeki farklılıklar ma
li yardım dağıtımında mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede mali yardım sisteminin belediyele
re yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli gelir sağlamak gibi belirlenen amacının yanı sıra, ma
li kapasite farklılıklarım da telafi/tazmin eder nitelikte olması gerekir. Mali kapasite denkleştirmesi 
şüphesiz çok kolay bir iş değildir. Ancak en azından bireylerin yerel yönetimlerin sunduğu kamu 
hizmetlerinden elde ettikleri faydanın bölgelerarası/beldelerarası kıyaslamalarda bir denge içerisin
de olması gerekir. 

Buna "yatay mali denklik" denilmektedir. Daha özet bir şekilde ifade edecek olursak; yatay ma
li denklik bir ülke sınırları içerisinde farklı bölgelerdeki belediyelerin gelir kaynakları ve harcama so
rumlulukları arasındaki dengeyi tarif eder. Gelir ve harcama düzeyindeki farklılıklar bölgeler ara-
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smda net mali faydada farklılıklara neden olduğu için yatay mali dengesizlikler ortaya çıkar. İllerin 
(beldelerin) gelir seviyelerindeki farklılıklar belediyelerin sahip oldukları vergi tabanlarından gelir 
elde etme düzeyini belirlemektedir. 

Hakkari, Ağrı gibi emlak vergisi geliri ülke ortalamasının altında olan belediyelerin, bırakalım 
İstanbul, Ankara gibi illeri Denizli, Aydın gibi ortalamanın üstünde emlak vergisi gelirine sahip olan 
belediyeler gibi topluma yerel mal ve hizmet sunması mümkün değildir. 

Aynı şekilde belde belediyelerinin çok büyük bir kısmının emlak vergisi geliri ihmal edilecek dü
zeylerdedir. Bu belediyelerin kendi öz gelirleri ile vatandaşa yeterli hizmeti sunması mümkün değildir. 

Gelişmişlik seviyesi, gelir kapasitesi ve nüfus yönlerinden bölgeler ve iller arasındaki farklılık
lar belediyelerin sunduğu mal ve hizmetlerin dağılımında eşitsizliklere yol açar. Sonuçta bu durum 
ülke genelinde, bu mal ve hizmetlerden fayda sağlayan kişiler arasında da eşitsizliğe yol açar. 

Bu nedenle yerel yönetimlerin gelir kaynaklan ile harcama yönünden ihtiyaçlar arasındaki fark
lılıkları dengelemek gerekir. Kurulacak sistemin temel mantığının bu olması gerekir. 

2. TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1. Genel Olarak 

Teklif ile İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi dü
zenlenmektedir. Bu çerçevede konuya ilişkin olarak halen yürürlükte olan 02.02.1981 ve 2380 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılması, bunun yerine yeni esaslann yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. 

Teklifin mevcuda kıyasla getirmiş olduğu üç yenilik vardır. 

1. Genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere aktarılan payın artırılması, 

2. Paylann dağıtımında nüfus kriteri yanında gelişmişlik endeksinin de dikkate alınması, 

3. Nüfusu 10.000'in altında kalan belediyelerin gelirlerinin iyileştirilmesi amacıyla "mali denkleş
tirme" adı altında bir mekanizmanın getirilmesi, 

Teklifin anılan konulardaki olumlu düzenlemelerine rağmen adaleti sağlaması söz konusu de
ğildir. Teklif iyileştirme yönünde bazı düzenlemeler yaparken objektif olmayan bazı düzenlemelere 
de yer vermiş, bazı belediyeler için adeta özel düzenlemeler getirmiştir. Teklif önemli bazı konular
da eksik düzenlemelere sahip olup, adaletsiz sonuçlar yaratacaktır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Teklif geneli itibarıyla genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yö
netimlere aktarılan payın artırılmasını düzenlemektedir. Artırım, yürürlükteki bazı yasaların Özel 
Tüketim Vergisi (ÖTV) ile Özel İletişim Vergisi (ÖİV) hasılatından yerel yönetimlere pay verilme
sini engelleyen hükümlerinin yürürlükten kaldırılması yoluyla yapılmaktadır. 

Teklif ile vergi gelirlerinden yerel yönetimlere ayrılmakta olan payın oranı artırılmaktadır. 2007 
yılı rakamlarına göre genel bütçe vergi gelirlerinin %8.5'i yerel yönetimlere aktarılmıştır. Teklif bu 
oranın 2007 yılı için %11.7 olmasını öngörmektedir. 

Halen yürürlükte olan 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel idarelerine Genel Bütçe Vergi Gelir
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 6802 sayı
lı Gider Vergileri Kanununa göre bazı vergi gelirlerinden belediyelere pay verilmemektedir. 4760 
sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre akaryakıt ürünlerinden tahsil edilen ÖTV hasılatının tamamı, 
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motorlu taşıtların iktisabından tahsil edilen ÖTV hasılatının % 28'i, alkollü içecekler ile tütün ma
mullerinden tahsil edilen ÖTV hasılatının da % 60'ından yerel yönetimlere pay verilmemektedir. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 39 uncu maddesine göre de Özel tletişim Vergisi hasılatından 
yerel yönetimlere pay verilmemektedir. 

Teklif anılan hükümlerin yürürlükten kaldırılarak söz konusu vergiler hasılatından yerel yöne
timlere pay verilmesini imkan dâhiline sokmaktadır. 

Ancak, Teklifin büyükşehir belediyelerine büyükşehir belediye sınırları içerisinde tahsil edilen 
vergi gelirlerinin % 5'inin (% 70'i doğrudan, % 30'u havuz kanalıyla) verilmesi yönündeki düzenle
mesi karşısında anılan düzenlemeler adil bir sonuç yaratmayacaktır. ÖTV ve ÖİV'ne ilişkin olarak 
yürürlükten kaldırılması öngörülen düzenlemeler nedeniyle büyükşehir belediyelerine aktanlan pa
yın artırılması sonucunda bazı büyükşehir belediyelerinin paylan diğerlerine kıyasla önemli ölçüde 
artmış olacaktır. Teklifin 5 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasındaki düzenleme bu sakıncayı gider
meye yönelikse de teklife komisyon görüşmeleri sırasında eklenen bir başka madde ile adaletsizli
ğin ortadan kaldırılması mümkün olmayacaktır. 

5 inci maddenin (5) numaralı fıkrası şöyledir: "2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre aynlan ve 
bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre dağıtılan büyükşehir belediye payları, bir önceki 
yılın aynı ayında tahakkuk eden tutarların yüzde 20'sinden fazla olamaz. Fazla olan tutarlar, artış 
oranı yüzde 20'den az olan büyükşehir belediyelerine bu oranı aşmamak üzere, nüfus esasına göre da
ğıtılır. Bakanlar Kurulu bu oram bir katına kadar artırmaya veya kanuni haddine indirmeye yetkili
dir." Bu hükümde yer alan yüzde 20'lik oran Teklif metninde yüzde 40'tı. Eleştirilerimiz üzerine yüz
de 40'lık oran yüzde 20 olarak düzeltilmek suretiyle bir adalet sağlanmış gibi gözükse de gerçek öy
le değildir. Komisyon görüşmeleri sırasında Teklife eklenen Geçici Madde 2 ile Büyükşehir beledi
yelerinin 1.7.2008 tarihinden itibaren alacakları payın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 
düzeyinde artırılması öngörülmüştür. Buna göre yukarıda belirtilen yüzde 20'lik sınır yüzde 60'lık ar
tırım yapıldıktan sonra uygulanacaktır. Bu düzenlemenin adaletle hiçbir ilgisi yoktur. 

Ayrıca ÖTV ve ÖİV'nden belediyelere pay verilecek olmasının yaratacağı sorunları önlemek 
amacıyla getirildiği söylenen bu sınır bir büyükşehir belediye sınırları içinde vergi kapasitesinin 
(ÖTV ve ÖİV hariç) diğer büyükşehir belediyelerine kıyasla daha yüksek oranda artmasından kay
naklanacak pay artışını da önleyici niteliktedir. 

Bunun yerine adalete uygun başka bir model kurmak mümkündür. Halen yerel yönetimlere pay 
verilmeyen ÖTV ile ÖİV hasılatından Teklifte olduğu gibi bu vergilerin tahsil edildiği büyükşehir be
lediyelerine pay vermek (% 70'i doğrudan büyükşehir belediyesine, % 30'u havuza) yerine bu ver
gilerin hasılatının yüzde 5'ini büyükşehir belediyeleri havuzuna koymak suretiyle büyükşehirlere da
ğıtılmasını sağlamak daha doğru olur. Böyle bir düzenlemeye gidilmesi halinde 5 inci maddedeki 
yüzde 20'lik sınırlamaya da gerek kalmayacaktır. 

Teklifte turistik yörelerdeki belediyelerin kış ve yaz mevsimleri arasındaki nüfus farklılığından 
kaynaklanan sorunları dikkate alınmamıştır. Didim, Bodrum, Marmaris Alanya, Antalya ve daha bir 
çok turistik beldemizde kış ve yaz nüfusu arasında ciddi farklar vardır. Örneğin, kış nüfusu 30.000 
olan Marmaris'in yaz nüfusu 250.000'dir. 30.000 nüfusa göre kurgulanmış bir pay dağıtım sistemi ile 
yazın 250.000 kişinin ihtiyaçlannı karşılayabilecek hizmeti sunmak mümkün değildir. Teklif bu tür
deki belediyelerimizi görmezlikten gelmektedir. 
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Teklifin 7 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yerel yönetimlerin vergi borçlarına yönelik ola
rak yapılacak kesinti ve mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esasların tespiti konusunda Hazine Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakan'ın yetkili kılınması doğru değildir. Bu düzenleme vergi borçlarının 
takip ve tahsili konusunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yet
kili olan Maliye Bakanlığı ile ona bağlı vergi dairelerinin yetkisinin ortadan kaldırılması anlamındadır. 
Düzenleme hukuki olmadığı gibi hiçbir mantığa da dayanmamaktadır. 

2.2. Mevcut Uygulama ve Kanun Teklifi çerçevesinde Transferlerin Büyükşehir ve Diğer Bele
diyeler Arasında Paylaşımının Değerlendirilmesi: 

Pay dağıtımına esas toplam nüfus : 59.225.114 
BŞB sınırları içindeki nüfus : 31.838.960 
Diğer il ve ilçelerdeki nüfus : 27.386.154 
Adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre pay dağıtımına esas nüfusun BŞB sınırları içinde 

yaşayan nüfus ile BŞB sınırları dışında yaşayan nüfusun oransal ve pay dağıtımı açısından değer
lendirmesi: 

- BŞB sınırları içinde yaşayan nüfusun toplam pay dağıtımına esas nüfusa 
oranı: 31.838.960/59.225.114 = %53,76 
- BŞB sınırları dışında yaşayan nüfusun pay dağıtımına esas nüfusa oranı: 

27.386.154/59.225.114 = %46,24'tür 
2.2.1. Mevcut uygulamada 2007 yılında yapılan transferlerin oransal durumu: 
Uygulamada; 
- BŞB sınırları içinde olan belediyelere yapılan transferlerin toplam transferlere oranı %69,5, 
- BŞB sınırları dışında olan belediyelere yapılan transferlerin toplam transferlere oranı: %30,5'tir. 
2.2.2. Kanun Teklifine göre 2007 ve 2008 yıllarında yapılması öngörülen transferlerin oransal 

durumu: 
- 2008 yılı verileri esas alındığında teklife göre: BŞB sınırları içinde olan belediyelere yapılan 

transferlerin belediyelere yapılması öngörülen toplam transferlere oranı %71, 
- 2008 yılı verileri esas alındığında teklife göre BŞB sınırlan dışında olan belediyelere yapılması 

öngörülen transferlerin toplam transferlere oranı %29'dur. 
Bu oranlar 2007 yılı verilerini teklife göre değerlendirdiğimizde sırasıyla %70,27 ve %29,33'tür. 

Yani 2008 yılı için hesaplanan oranlarla hemen hemen aynıdır. 
2.2.3. Değerlendirme: 

Kent (belediye) nüfusunun %53,76'sı BŞB sınırları içinde yaşamaktadır. Yani, bunun anlamı 
BŞB sınırlan içinde yaşayan pay dağıtımına esas nüfusun %53,76'sınm, toplam transferlerin %71'ini 
alacağıdır. 

Buna karşılık BŞB sınırlan dışında yaşayan pay dağıtımına esas nüfusun %46,24'ü ise toplam 
transferlerin %29'unu alacaktır. Bu rakamlar mevcut sistemde dengesiz/adaletsiz bir yapı olduğunu 
göstermektedir. Şüphesiz büyükşehirlerin sorunlarının ölçeği, bu yerlerde sunulan kamu hizmetleri
nin maliyeti diğerlerinden çok daha yüksektir. Arada bir fark olması doğaldır. Ancak makasın bu ka
dar açık olmaması veya en azından daha da açılmaması gerekir. 
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Bu oranlar, yukanda da belirtildiği gibi, mevcut uygulamada BŞB sınırlan içindeki belediyeler 
için %69,5, BŞB sınırları dışındaki belediyeler için %30,5'tir. 

Mevcut durum ile Teklif, karşılaştınldığında, yeni transfer sisteminin, BŞB bulunan illerin le
hine, diğer illerin aleyhine (%30,5 - %29,33 =) % 1,17 oranında transfer sisteminde bir bozulma ya
ratacağını göstermektedir. Görüldüğü gibi makas açılmaktadır. 

Teklifle yerel yönetimlere yapılan transferlerin ortalama %30 oranında artırılması yerel yöne
timler açısından olumludur. Ancak bu artışın BŞB'lerinde %30,5, diğer belediyelerde ise yaklaşık 
%25 oranında olması öngörülmektedir. Yani merkezi yönetim bütçesinden yapılan transferlerdeki 
artış daha çok BŞB lehine kullanılmış olmaktadır. 

Böyle bir durum uygulanmak istenen politikanın şehirler ve bölgeler arasındaki gelir ve geliş
mişlik farklılıklarını gidermeye yönelik olmadığını göstermektedir. Oysa maliye politikasının temel 
amacı gelirin yeniden dağıtılması ilkesi çerçevesinde transferleri bölgeler ve şehirler arasındaki ge
lir ve gelişmişlik farklılıklarını gidermek olmalıdır. Buna göre yapılması gereken az gelişmiş bölge
lerde kendi öz gelirini yaratma/artırma potansiyeli zayıf olan belediyeleri, mali olarak diğer beledi
yelere göre biraz daha fazla desteklemek olmalıdır. 

M. Akif Hamzaçebi Esfender Korkmaz 

İstanbul 

Bülent Baratalı 

Trabzon İzmir 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 248) 



- 2 5 -

MUHALEFET ŞERHİ 

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun Tasansı kısa bir süre önce Komisyonda görüşülmeye başlanmış ve Tasarı ile ilgili alt komis
yon oluşturularak alt komisyon üyeleri belirlenmiştir. Alt Komisyon çalışmalara başlamadan konu
ya ilişkin Tasan geri çekilmiştir. Tasanya ilişkin görüşmeler sırasında, Tasanya önem verildiği bu ne
denle acilen yasalaşmasının istenmesi dolayısıyla vatandaşlardan doğrudan alınacak vergilerden vaz
geçilmesi ve sadece Genel Bütçeden aynlacak paylara ilişkin düzenlemelerin gerçekleştirilmesi hu
susunun dikkate alınması gerektiği de ifade edilmiştir. Bu gelişmelerden sonra İl Özel İdarelerine ve 
Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi iktidar mensubu 
milletvekilleri tarafından sunulmuş ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüştür. Teklifin genel 
gerekçesi incelendiğinde yapılan rakamsal değerlendirmelerin en son 2000 yılma ait olduğu görül
mektedir. Aynca mahalli idarelerin borçlanna ilişkin değerlendirmelere yer verilmemesi de dikkat çe
kicidir. Aynı hususlann daha önce hükümet tarafından getirilen Tasanda da benzer şekilde yer alması 
İktidar partisi tarafından konuya verilen önemin kavranması açısından dikkat çekicidir. 

Diğer taraftan, defalarca talep edilmesine rağmen 2007 Yılına ait verilerin yürürlükteki gerçek
leşen mevzuat ve yeni teklifteki şekliyle mukayese edilebilmesini sağlayacak veriler maalesef halen 
Komisyon Üyelerine ulaştınlmamıştır. Bu husus Hükümetin konuya verdiği önemi göstermesi açı
sından da dikkat çekicidir. 

Hükümet ve teklif sahipleri kendi parti mensubu belediye başkanlannın haksızlıklar karşısında 
uyanlannı da dikkate almamışlardır. İktidar partisi belediye başkanlarının "teklifin mevcut haliyle ka
nunlaşması halinde anayasa ve hukukun eşitlik, adalet ilkelerine Anayasanın 127. maddesindeki 
"Mahalli idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır" hükmüne aykırı olacaktır." deme
leri bile dikkate alınmaya değer görülmemiştir. Bu teklif, halen var olan eşitsizliği gidermek yerine 
daha da arttırmaktadır. İçişleri Bakanlığının verilerinin Komisyon üyelerine dağıttıkları Tablolar
dan anlaşıldığı kadanyla teklif yürürlüğe girdiği takdirde 2008 Yılında Kocaeli Büyükşehir Beledi
yesine kişi başına 562 YTL pay verilirken Denizli İli Belediyesine kişi başına 168 YTL pay ayrıl
maktadır. İlçe belediyeleri eklendiğinde fark daha da büyümektedir. 

Diğer taraftan, 2008 Yılı Programı Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak yayınlanmış ve 2008 Yı
lı başında yürürlüğe girmiştir. Kamu kesimi genel dengesi kapsamındaki Merkezi yönetim bütçesi 
dengesi ve mahalli idareler dengesi bu karar ekine göre şekillendirilmiştir. Aradan kısa bir süre geç
mesine rağmen Hükümet yeni bir tasarı sevk etmiş, ancak, Komisyonda görüşmeler başlanmış ol
masına rağmen Hükümet Tasarıyı geri çekmiş ve yeni teklif iktidar partisi milletvekillerince 
TBMM'ne sunulmuştur. Bunun tekrar ifade edilmesindeki amaç, Hükümetin kendi programına inan
madığını vurgulamaktır. Aksi takdirde, 2008 Yılı Programının uygulamaya konmasından kısa bir sü
re sonra uygulamadan vazgeçilmemesi gerekirdi. Kaldı ki Merkezi yönetim bütçesinden kesilecek 
kaynağın hangi harcamalardan tasarruf edileceği, makro ekonomik açıdan da mahalli idarelerin han
gi harcama kalemlerine tahsis edileceğine dair bir işaret gözükmemektedir. 
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Kuşkusuz kanun teklifi vermek milletvekillerinin hakkıdır. Ancak, esas itibariyle iktidar parti
si milletvekilleri hükümetin getireceği tasarıları destekler. Teklif vermek çoğunlukla muhalefet tara
fından kullanılan bir hak olarak değerlendirilmelidir. Bunun göstergesi ise istatistiklerdir. Hüküme
tin tasarıyı geri çekmesini ve benzer bir metnin aynı gerekçelerle teklif olarak getirilmesinin de an
laşılması son derece güçtür. 

Son yıllarda mahalli idarelerin toplam kamu harcamaları içindeki payı çok hızlı bir artış gös
termiş ve toplam kamu harcamalarının yüzde 17'sine ulaşmıştır. Toplam kamu yatırımları içindeki 
payı ise yüzde 50'lere yaklaşmıştır. Mahalli idare harcamalarının GSYH içindeki payı da yüzde 4'ler 
seviyesine ulaşmıştır. Bu göstergeler mahalli idarelerin öneminin maliye politikası açısından daha da 
artmasına neden olmuştur. 

Uygulanmakta olan tarım politikalan nedeniyle büyük şehirlere olan göç hızlanmıştır. Uygu
lanmakta olan konut politikaları ise üç büyük şehirde yerleşimi teşvik eder nitelikte olmuştur. Bu 
politikalar daha fazla altyapı ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Ancak, bu konuda makro bir ba
kış açısının gerektirdiği çalışmalar ortaya konulamamıştır. 

Yerel yönetimlerde topluma karşı yönetim sorumluluğun temelini oluşturan özgelirler kısmının 
Teklifte yer almaması önemli bir eksikliktir. 

Yerel yönetimlere iddia edildiği gibi merkezi idareden bir görev devri yapılmamasına rağmen 
kaynak devri yapılmaktadır. Bu durum genel bütçe açığının artmasına neden olmasının yanı sıra be
lediyelerde mali disiplinin daha da bozulmasına neden olacaktır. 

Büyükşehir pay dağıtım sisteminde, mevcut yanlış uygulama yeni tasarı ile devam ettirilmiştir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, büyükşehir belediyeleri pay dağıtım sistemine konu olan ve büyük
şehir alanlanndaki tahsilatın belirlendiği vergi idaresi smırlanna ilişkin bilgi yoktur, süreç şeffaf değildir. 

Mevcut büyükşehir pay dağıtım sistemi alan tahsilatı esasına dayanmaktadır. Ancak, özellikle 
Ankara ve İstanbul'un KİT ve büyük vergi mükelleflerinin merkezi olması pay dağıtımında adalet
sizliği ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, kurumlar vergisinin yaklaşık yüzde 35'ini ödeyen mali sektö
rün merkezleri İstanbul'da (kamu bankaları Ankara) bulunmaktadır. Oysa, bu bankalar tüm ülke ça
pında faaliyet göstermektedir. Bazı fabrikalann çeşitli illerde üretimi bulunmasına rağmen verginin 
ödendiği merkez genelde İstanbul olmaktadır. Bu sistemin yeni tasanda korunmasının yanı sıra ge
nel bütçe vergi payına konu olan bazında genişlemesi (ÖTV 1 'in kapsama alınması gibi) adaletsiz
liği daha da artıracaktır. Aynca, alan tahsilatında pay verilmesi genelde eyalet sisteminde uygulan
dığı için yanlış ve tehlikeli çağrışımlara da yol açabilmektedir. 

Komisyonda kabul edilen tasarı, Büyükşehirler içerisinde adaletsizliği artırmanın yanı sıra bü
yükşehir belediyeleri ile diğer (il belediyeleri) belediyeler arasındaki makasın açılmasına neden ola
caktır. Büyükşehir belediyeleri petrol ürünleri üzerinden alman ÖTV, tütün ve alkollü ürünler üze
rinden alınan ÖTV ve özel iletişim vergilerinin matraha dahil edilmesi nedeniyle taslağın genelinde 
hedeflenen artıştan daha fazla bir pay artışına kavuşacaklardır. 

Büyükşehir belediyelerine ilçe belediyelerinden pay verilmesi uygulaması pay dağıtım sistemi
ni karmaşık hale getirmektedir. 
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Gerek il özel idareleri gerekse belediyeler için gelişmişlik endeksi pay dağıtımında esas olacak 
kriterler arasında yer almaktadır. Beşinci maddenin ikinci fıkrasında yer alan oranlar (grupların kat
sayıları) eski taşanlarda yer aldığı haliyle korunmuştur. Oysa, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi so
nuçlarına 2007 yılı sonu itibanyla 2000 yılı nüfus sayımına göre 2213 belediyenin nüfusunun azal
dığını göstermektedir. Tasanda yer alan katsayılar pay dağıtımında belediyeler arasında önemli dü
zeyde eşitsizlikler ortaya çıkaracaktır. Özellikle belde belediyelerinin de ilçe belediyelerine bağlan
dığı dikkate alındığında bu eşitsizlik göreceli olarak daha da artacaktır. 

Gelişmişlik endeksinin kriter olarak yer alması genel olarak olumlu olmakla birlikte katsayıla
rın yeniden tespit edilerek yöreler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi gerekir. 

Yedinci maddede yer alan "vergi hükmündedir" ifadesi ilgili payların ikinci fıkrada yazılan hal
ler dışında haczini imkansız hale getirmektedir. Bu nedenle 6183 sayılı Kanun dışında haczedilemez 
gibi bir ifadenin yer alması kamu alacaklarının korunması açısından faydalı olacaktır. Yedinci mad
denin üçüncü fıkrasının uygulanabilirliği tekrar değerlendirilmelidir. 

Kesinti oranı yüzde 40'ı aşamaz şeklinde belirtilmekle birlikte uygulamada bu düzeye ulaşma
maktadır. Bu kapsama sosyal güvenlik prim kesintilerinin, gelir vergisi stopajı ve KDV'nin dahil 
edilmesi mevcut ve daha sonraya ortaya çıkan borçların tahsil edilmesini güçleştirecektir. Her ne ka
dar uygulama mali disiplini sağlamaya yönelik bir düzenleme olsa da, uygulama sonuç açısından 
büyük önem arz etmektedir. Kesinti oranı yüzde 40 olarak tespit edilse dahi, birçok belediyede sa
yılan kesintiler sonrası kalan miktar mevcut yapılandırılmış borç taksitlerini ve cari borçlan ödeme
ye yetmeyebilecektir. Diğer önemli bir risk ise, İller Bankası borç tahsilatlarının yüzde 40'lık oran 
içerisinde yer almasıdır. Bu durum İller Bankası tahsilatlarını dolayısıyla yatırımlarını olumsuz et
kileyebilecektir. 

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi mahalli idarelere ilave kaynak sağlaması açısından olumlu mütalaa edilmektedir. Bu
nunla birlikte, mahalli idareler arasında halen var olan adaletsizliği daha da artırmasına ilave olarak, 
hedeflenen 2008 Yılı programı uygulamasından bir sapma meydana getirmesinin kaçınılmaz olma
sı; Merkezi Yönetim Bütçesi gelirlerinden alman kaynağın nasıl telafi edileceğini ve mahalli idare 
harcamalarının da makro ekonomik açıdan hangi etkiler yaratacağına dair yeterli açıklamaların ya
pılmaması nedeniyle Teklife muhalefet ediyoruz. 

Münir Kutluata Emin Haluk Ayhan 

Sakarya Denizli 

Mehmet Günal Mustafa Kalaycı 

Konya Antalya 

Erkan Akçay 

Manisa 
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KARŞI OY YAZISI 

Milyon YTL 

İL ÖZEL İDARELERİ 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ 

Büyükşehir İlçe Belediyeleri 

BÜYÜKŞEHİR DIŞINDA KALAN İL BELEDİYELERİ 

DİĞER BELEDİYELER 

TOPLAM 

GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI 

(GBVGT) 

2007 2008 TASARI ARTIŞ 
FİİLİ FİİLİ FİİLİ 

ÖDEME PAY ÖDENECEK PAY 2008/2007 

1.285 0,84 2.008 1,15 56,3 

6.041 3,95 9.570 5,48 58,4 

1.940 1,27 2.915 1,67 50,3 

975 0,64 1.544 0,88 58,4 

3.498 2,29 5.064 2,90 44,8 

13.741 8,99 21.101 12,08 53,6 

152.832 174.615 14,3 

Not: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 3.6.2008 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 

yaptığı sunumdan yararlanılarak hesaplanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 248) 

Hükümet önceki yasama döneminde hazırlanıp TBMM'ne sunulan ancak İç Tüzüğün 77 nci 
maddesi gereği hükümsüz sayılan "İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanun Tasansı"nı yenilemeye 
karar vererek 24.1.2008 tarihinde yeniden TBMM'ne göndermiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan ilk görüşme sırasında alt komisyona havale edilmesi ka
rarlaştırılan tasarı, alt komisyonda görüşülürken Hükümet tarafından geri çekilmiş; vergi ve benze
ri yüklerden arındırılmış haliyle AKP milletvekilleri tarafından bu kez "İl Özel İdareleri ve Beledi
yelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi" adı altında 21.5.2008 
tarihinde TBMM'ne sunulmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine alman kanun teklifi üzerin
de görüşmeler 3 Haziran 2008 tarihinde tamamlanmıştır. 

Tasarının, belediye ve il özel idareleri paylarım artıran hükümleri hem yerinden yönetimin et
kinliğinin artırılması hem de son yıllarda merkezi yönetimden bu idarelere aktarılan görev ve yetki
ler nedeniyle yerindedir. 

Keza; belediye ve il özel idarelerine genel bütçe gelirlerinden aktarma yapılırken matraha dahil 
edilmeyen özel tüketim vergisi ile özel iletişim vergisi tahsilatlarının da matraha dahil edilmesi; il özel 
idare paylarının illerin nüfuslarının yanısıra ilin yüzölçümü, kırsal alan nüfusu ve gelişmişlik düze
yi kriterlerini dikkate alarak dağıtılacak olması; belediye paylarının dağıtımında nüfus kriteri yanı
na gelişmişlik düzeyi kriterinin de esas alınacak olması; nüfusu on bine kadar olan belediyelere 
denkleştirme ödeneği adı altında ödeme öngörülmesi; belediye ve il özel idarelerinin vergi ve sigor
ta primlerinin kaynaktan kesilecek olması tasarının olumlu yönleridir. 

Belediye ve il özel idarelerine 2007 ve 2008 yılları genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan tu
tarlarla pay ve artış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN İL ÖZEL İDARELERİ VE 

BELEDİYELERE VERİLEN PAYLAR 
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Tablonun incelenmesinden; 
- 2007 yılı fiili ödemelerine göre, mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden % 8,99 ora

nında toplam pay ayrılırken, 2008 yılında ayrılacak payın % 12,08'e çıkacağı, 

- 2008 yılında genel bütçe vergi gelirlerinde % 14,3 oranında artış beklenirken, mahalli idare
lere aktarılan paylardaki yıllık artışın % 53,6 olacağı, 

- İlçe belediyeleri için yapılan artışların diğer belediyelere ve il özel idarelerine göre daha dü
şük kaldığı, 

- Mahalli idarelere 2007 yılına göre 2008 yılında 7,4 milyar YTL daha fazla kaynak aktarılacağı, 

- Fazladan aktarılan bu tutar için 2008 bütçesi vergi gelirlerini artıracak hiçbir düzenleme ya
pılmadığı, dolayısıyla bütçe açığının sadece bu tasarıdan dolayı 7,4 milyar YTL tutarında artacağı, 

görülecektir. 

Tasarı ile merkezi yönetim bütçesine gelecek ek yük için, aynı tutarda yeni vergi öngörülmedi
ği ya da diğer kamu harcama kalemlerinde o ölçüde azaltmaya gidilmediği sürece bütçe açığı 
7,4 milyar YTL tutarında artacaktır. Bu nedenle bütçe açığının 2008 yılı için başlangıçta öngörülen 
17,8 milyar YTL'de tutulması mümkün görülmemektedir. 

Faizdışı bütçe fazlası uygulaması borç ödemelerinde özkaynak olarak kullanıldığından, bu ora
nın düşürülmesi, Hazinenin düşürülen oranda bir miktar için, enflasyon ve faizlerin yükseldiği bir dö
nemde piyasadan yüksek maliyetten borçlanması sonucunu doğuracaktır. 

Özetle mahalli idarelere aktarılacak 7,4 milyar YTL, Hazine tarafından piyasalardan daha yük
sek faizle borçlanılarak karşılanacaktır. 

Borçlanmayı artıracak kalemler sadece bundan ibaret değildir. Hükümetin son aylarda yaptığı 
düzenlemelerden; istihdam paketi (sosyal güvenlik işveren primlerinde yapılan 5 puanlık indirimin 
yaklaşık 4 milyar YTL 'lik yükü ile, özelleştirme gelirlerinden borç ödemesi yerine GAP yatıranla
rı başta olmak üzere ulaştırma ve enerji yatırımlarına aktarılacak olan ve 4-5 milyar YTL 'ye ulaşa
bileceği düşünülen tutar, dövizli yapılan ihalelere kur farkından dolayı ödemesi gerekecek miktarlar), 
elektrik piyasası kanununda öngörülen teşvikler dolayısıyla tahsilinden vazgeçilen vergiler ve diğer 
teşviklerle özelleştirme gelirlerinin enerji yatırımlarına ayrılması kamunun borçlanma ihtiyacını, do
layısıyla bütçeden yapılacak faiz ödemelerini artıracaktır. Keza, kamu görevlilerine tutturulamayan 
enflasyon hedefi nedeniyle yapılacak olan fark ödemeleri de bütçe açığının başlangıçta öngörülen ra
kamın üstüne çıkmasına yol açacaktır. Daha şimdiden, 2008 yılı bütçe açığının başlangıçta öngörü
len 17,8 milyar YTL tutarındaki rakamın iki katına çıkabileceği söylenebilir. 

Dünyanın bir ekonomik krizden geçtiği; ülkenin iç ve dış kaynak açığı içinde bulunduğu; borç 
yükünün arttığı; yabancı sermaye girişinin azaldığı; enflasyon ve faiz oranlarının yükseldiği bir dö
nemde Hükümetin, bütçenin gelir yönünü ihmal ederek hesapsız harcamalara yönelmesi mali disip
linden tümüyle uzaklaşıldığının işaretleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 248) 
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Sözde her fırsatta mali disiplinden ayrılmayacağını söyleyen Hükümet, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali disiplin ve bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması ko
nularında kendisine verilmiş bulunan görev ve sorumlulukları özde tümüyle unutmuş görünmektedir. 

Anılan kanuna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; kamu gelirlerinin azal
masına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına soka
cak kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde, en az üç 
yıllık dönem için hesaplayıp tasarılara eklemeleri gerekirken, TBMM'ne sevk edilen tasarılarda bu 
gerekliliğe hiçbir şekilde uyulmamaktadır. 

Tasan ile ilgili olarak eleştiri konusu yapılan hususlar ise aşağıda sayılmaktadır: 

- ÖTV ve özel iletişim vergisinin belediyelere yapılacak pay kapsamına dahil edilmesi nede
niyle, bu verginin büyük kısmının tahsil edildiği büyükşehir belediyelerinden Kocaeli ve İstanbul'a 
aktanlacak kaynaklar diğer büyükşehir belediyelerine göre ölçüsüz olmuştur. Ölçüsüzlük kişi başı
na belediyelerin aldığı paya bakıldığında da açıkça görülmektedir. Tasarıyla büyükşehir belediyele
rine 2008 yılında ayrılacak kişi başına paya baktığımızda, 562,3 YTL ile Kocaeli'nin birinci sırada, 
131,99 YTL ile Gaziantep'in sonuncu sırada yer aldığını görmekteyiz. İllere yapılacak kişi başına yar
dımda ise 230,35 ile Muş ili bir tarafa bırakılırsa, bütün illerde kişi başına yardım 206,28 YTL ile 
168,11 YTL arasında değişmektedir. 

- İl özel idare paylarının dağıtımında aranacak kriterler arasında illerin kırsal alan nüfusu yer al
dığı halde, komisyonda benzer özellikleri yansıtan illerin köy sayısının da kriterler arasına dahil edil
mesi uygun olmamıştır. 

- Büyükşehir belediyelerinin büyükşehir ilçe belediyelerine yapılan yardımdan aldığı payın % 
25'den % 30'a çıkanlması adil olmamıştır. 

- 5 inci maddenin beşinci fıkrasında, büyükşehir belediye paylanndaki artışın % 20'yi aşması ha
linde aşan kısmın havuz alınarak diğer büyükşehir belediyelerine dağıtılmaları öngörülmüşken, ge
çici 2 nci maddenin ikinci fıkrasında, 30.6.2009 tarihine kadar artış oranının % 60 olarak dikkate alı
nacağının belirtilmiş olması yerinde olmamıştır. 31.12.2008 tarihine kadar % 60 artışla ilgili geçici 
madde hükmü konulması, tasarı ile getirilen düzenlemenin ilk artışlarının % 50'ler civannda olması 
nedeniyle yerinde görülebilir. Ancak 1.1.2009 ile 30.6.2009 tarihleri arasında aynı geçici hükmün ko
runmasının Mart 2009'da yapılacak mahalli seçimler dışında geçerli bir nedeni olamaz. 

- 6 nci maddenin ikinci fıkrasında, bu kanunla öngörülen paylar dışında mahalli idarelere yar
dım amacıyla hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun bütçesine pay, fon veya özel hesap adı altında öde
nek konulamayacağı öngörülmesine rağmen, geçici madde 1 ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
nün il özel idarelerine devredilmesi gerekçesine dayanılarak, personel ve cari giderlerde kullanılmak 
üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konulması öngörülmektedir. Alınan yetki gereği bu yön
tem Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıl süreyle devam ettirilebilecektir. Köy Hizmetleri Genel Müdür-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 248) 
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lüğünün kapatılmasını ve il özel idarelerine devrini içeren söz konusu düzenlemeden sonra yapıl
ması gereken doğru işlem, aktarılan personelin il özel idarelerine yükü de göz önünde tutularak bu 
idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payın oranının artırılması şeklinde olmalıydı. 

Genel olarak, belediye ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payların ar
tınlması ve dağıtım için ek kriterler öngörülmesi uygun görülmekle birlikte, tasannm bütçeye geti
receği 7,4 milyar YTL tutanndaki yükün kaynağının gösterilmemesi ve yukarıda sıralanan eleştiri
ler nedeniyle çoğunluk görüşüne iştirak edilmemiştir. 

Saygıyla arzolunur. 

Harun Öztürk 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 248) 
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ 
NİHAT ERGÜN VE 16 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ 
GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler ve Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Aktarılacak Paylar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Kanunla, il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı 

toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir. 
Payların hesaplanması ve oranı 
MADDE 2- (1) İl özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı 

üzerinden pay verilir. Pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından, vergi iadeleri 
düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır. 

(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının; yüzde 2,90'ı belediyelere, yüzde 2,65'i 
büyükşehir ilçe belediyelerine ve yüzde 1,15'i il özel idarelerine ayrılır. 

(3) Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının 
yüzde 5'i ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ilçe belediyelerine ayrılan 
payların yüzde 30'u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. 

(4) Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen oranları iki katına kadar artırmaya veya kanuni 
haddine kadar indirmeye yetkilidir. 

Payların ayrılmasına ve gönderilmesine ilişkin esaslar 
MADDE 3- (1) Paylar, Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak hesaplanır. Maliye Bakanlığı 

büyükşehir belediye paylarını 5 inci maddede belirtilen esaslara göre paylaştırarak bu belediyelere 
doğrudan, il özel idareleri ve diğer belediyelerin paylarını ise ilgili idarelere aktarılmak üzere tahsil 
edilen ayı takip eden ayın sonuna kadar İller Bankasına aktarır. Maliye Bakanlığı ve İller Bankası, 
payları 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen esaslara göre müteakip ayın onuncu günü mesai saati 
sonuna kadar ilgili idarelere gönderir. 

(2) Belediye ve il özel idare paylarını, Kanunda belirtilen süreler içinde ilgili idarelerin 
hesaplarına yatırmayan sorumlular hakkında beş maaş tutarı kadar aylıktan kesme cezası uygulanır. 

(3) İller Bankası ve Maliye Bakanlığı yetkilileri hakkında ikinci fıkra uyarınca yapılacak 
işlemler bağlı veya ilgili bulundukları bakanlıklarca yürütülür. 

İl özel idare paylarının tahsisine ilişkin esaslar 
MADDE 4- (1) 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen orana göre ayrılmış bulunan il özel 

idare payının; 
a) Yüzde 60'lık kısmı illerin nüfusuna, 
b) Yüzde 10'luk kısmı illerin yüzölçümüne, 
c) Yüzde 15'lik kısmı illerin kırsal alan nüfusuna, 
ç) Yüzde 15'lik kısmı illerin gelişmişlik endeksine, 
göre İller Bankası tarafından dağıtılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 248) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ 
GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Kanunla, il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı 

toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir. 
Payların hesaplanması ve oranı 
MADDE 2- (1) İl özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı 

üzerinden pay verilir. Pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından, vergi iadeleri 
düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır. 

(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının; yüzde 2,85'i büyükşehir dışındaki 
belediyelere, yüzde 2,50'si büyükşehir ilçe belediyelerine ve yüzde 1,15'i il özel idarelerine ayrılır. 

(3) Büyükşehir belediye sınırlan içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının 
yüzde 5'i ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehir ilçe belediyelerine 
aynlan paylann yüzde 30'u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. 

(4) Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen oranları iki katma kadar artırmaya veya kanuni 
haddine kadar indirmeye yetkilidir. 

(5) Genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve il özel idarelerine ayrılan paylann dağıtımına 
esas belediye ve il nüfusları, her yılın ocak ayından geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı 
tarafından, Türkiye İstatistik Kurumundan alınmak suretiyle, İller Bankası ve Maliye Bakanlığına 
bildirilir. Belde, köy, mahalle veya bunların bazı kısımlarının bir belediyeye katılması veya 
birleşmesi halinde bu belediyelerin payı, katılma veya birleşmenin fiilen gerçekleştiği tarihi takip 
eden Ocak ayının birinci gününden itibaren yeni nüfuslanna göre hesaplanır. 

Payların ayrılmasına ve gönderilmesine ilişkin esaslar 
MADDE 3- (1) Paylar, Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak hesaplanır. Maliye Bakanlığı 

büyükşehir belediye paylarını 5 inci maddede belirtilen esaslara göre paylaştırarak bu belediyelere 
doğrudan, il özel idareleri ve diğer belediyelerin paylannı ise ilgili idarelere aktarılmak üzere tahsil 
edilen ayı takip eden ayın sonuna kadar İller Bankasına aktarır. İller Bankası, payları 4 üncü ve 
5 inci maddelerde belirtilen esaslara göre müteakip ayın en geç onuncu günü mesai saati sonuna 
kadar ilgili idarelere gönderir. 

(2) Belediye ve il özel idare paylarını, Kanunda belirtilen süreler içinde ilgili idarelerin 
hesaplarına yatırmayan sorumlular hakkında beş maaş tutarı kadar aylıktan kesme cezası uygulanır. 

(3) İller Bankası ve Maliye Bakanlığı yetkilileri hakkında ikinci fıkra uyarınca yapılacak 
işlemler bağlı veya ilgili bulundukları bakanlıklarca yürütülür. 

İl özel idare paylarının tahsisine ilişkin esaslar 
MADDE 4- (1) 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen orana göre aynlmış bulunan il özel 

idare payının; 
a) Yüzde 50'lik kısmı illerin nüfusuna, 
b) Yüzde 10'luk kısmı illerin yüzölçümüne, 
c) Yüzde 10'luk kısmı illerin köy sayısına, 
ç) Yüzde 15'lik kısmı illerin kırsal alan nüfusuna, 
d) Yüzde 15'lik kısmı illerin gelişmişlik endeksine, 
göre İller Bankası tarafından dağıtılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 248) 
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili 
Nihat Ergün ve 16 Milletvekilinin Teklifi) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 248) 

(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen kriter için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
tarafından tespit edilen en son endeks esas alınır. Bu endeksin kullanımında iller gelişmişlik 
katsayılarına göre en az gelişmiş ilden en çok gelişmiş ile doğru ve eşit sayıda ili içeren beş gruba 
ayrılır. İllerin eşit sayıda beş gruba ayrılmasında eşitliği bozan il son gruba ilave edilir. Birinci 
fıkranın (ç) bendine göre belirlenen miktarın yüzde 23'ü birinci gruba, yüzde 21 "i ikinci gruba, 
yüzde 20'si üçüncü gruba, yüzde 19'u dördüncü gruba ve yüzde 17'si beşinci gruba tahsis edilir. Bu 
tahsisat, her grup içinde, gruba giren illerin nüfuslarına göre dağıtılır. 

Belediye paylarının tahsisine ilişkin esaslar 
MADDE 5- (1) 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen orana göre ayrılan belediye payının; 

yüzde 80'lik kısmı belediyelerin nüfusuna ve yüzde 20'lik kısmı gelişmişlik endeksine göre İller 
Bankası tarafından belediyelere dağıtılır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, 
ilçeler gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş ilçeden en çok gelişmiş ilçeye doğru ve eşit 
sayıda ilçeyi içeren beş gruba ayrılır. Eşitliği bozan ilçe son gruba ilave edilir. Belde belediyelerine 
bağlı bulundukları ilçenin endeks değeri uygulanır. Birinci fıkranın (b) bendine göre belirlenen 
miktarın yüzde 23'ü birinci gruba, yüzde 21'i ikinci gruba, yüzde 20'si üçüncü gruba, yüzde 19'u 
dördüncü gruba ve yüzde 17'si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren 
belediyelerin nüfuslarına göre dağıtılır. 

(3) 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre ayrılan yüzde 2,65'lik büyükşehir ilçe belediyeleri 
payı, nüfus esasına göre dağıtılır. Hesaplanan tutardan yüzde 30'luk büyükşehir belediyesi payı 
ayrıldıktan sonra kalan miktar büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İller Bankası tarafından 
aktarılır. 

(4) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan yüzde 5'lik büyükşehir belediye payının; 
yüzde 70'i doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 30'luk kısmı ise 
büyükşehir belediyeleri arasında nüfus esasına göre dağıtılır. 

(5) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan ve bu maddenin dördüncü fıkrasına göre 
dağıtılan büyükşehir belediye payları, bir önceki yılda aylık olarak tahakkuk eden tutarların yüzde 
40'ından fazla olamaz. Fazla olan tutarlar, artış oranı yüzde 40'tan az olan belediyelere bu oranı 
aşmamak üzere dağıtılır. Bakanlar Kurulu bu oranları iki katına kadar artırmaya veya kanuni 
haddine indirmeye yetkilidir. 

Denkleştirme ödeneği 
MADDE 6- (1) Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının binde biri 

Maliye Bakanlığı bütçesine belediyeler denkleştirme ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı, bu 
ödeneği, mart ve temmuz aylannda iki eşit taksit halinde dağıtılmak üzere, İller Bankası hesabına 
aktanr. Bu ödeneğin yüzde 60'ı, nüfusu 5.000'e kadar olan belediyelere, yüzde 40'ı ise nüfusu 5.001 -
9.999 arasında olan belediyelere eşit şekilde dağıtılır. 

(2) Bu Kanunda ayrılması öngörülen paylar ile birinci fıkrada belirtilen ödenek dışında, 
mahalli idarelere yardım amacıyla, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlann bütçelerine 
pay, fon veya özel hesap gibi adlarla başka bir ödenek konulamaz. 
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(2) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen kriter için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
tarafından tespit edilen en son endeks esas alınır. Bu endeksin kullanımında iller gelişmişlik 
katsayılarına göre en az gelişmiş ilden en çok gelişmiş ile doğru ve eşit sayıda ili içeren beş gruba 
ayrılır. İllerin eşit sayıda beş gruba ayrılmasında eşitliği bozan il son gruba ilave edilir. Birinci 
fıkranın (d) bendine göre belirlenen miktarın yüzde 23'ü birinci gruba, yüzde 21'i ikinci gruba, 
yüzde 20'si üçüncü gruba, yüzde 19'u dördüncü gruba ve yüzde 17'si beşinci gruba tahsis edilir. Bu 
tahsisat, her grup içinde, gruba giren illerin nüfuslarına göre dağıtılır. 

Belediye paylarının tahsisine ilişkin esaslar 
MADDE 5- (1) 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen orana göre ayrılan belediye payının; 

yüzde 80'lik kısmı belediyelerin nüfusuna ve yüzde 20'lik kısmı gelişmişlik endeksine göre İller 
Bankası tarafından belediyelere dağıtılır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, 
ilçeler gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş ilçeden en çok gelişmiş ilçeye doğru ve eşit 
sayıda ilçeyi içeren beş gruba ayrılır. Eşitliği bozan ilçe son gruba ilave edilir. Belde belediyelerine 
bağlı bulundukları ilçenin endeks değeri uygulanır. Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde 
23'ü birinci gruba, yüzde 21'i ikinci gruba, yüzde 20'si üçüncü gruba, yüzde 19'u dördüncü gruba 
ve yüzde 17'si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren belediyelerin 
nüfuslarına göre dağıtılır. 

(3) 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre ayrılan büyükşehir ilçe belediyeleri payı, nüfus 
esasına göre dağıtılır. Hesaplanan tutardan yüzde 30'luk büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan 
sonra kalan miktar büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İller Bankası tarafından aktarılır. 

(4) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan büyükşehir belediye payının; yüzde 70'i 
doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 30'luk kısmı ise büyükşehir 
belediyeleri arasında nüfus esasına göre dağıtılır. 

(5) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan ve bu maddenin üçüncü ve dördüncü 
fıkralarına göre dağıtılan büyükşehir belediye payları, bir önceki yılın aynı ayında tahakkuk eden 
tutarların yüzde 20'sinden fazla olamaz. Fazla olan tutarlar, artış oranı yüzde 20'den az olan 
büyükşehir belediyelerine bu oranı aşmamak üzere, nüfus esasına göre dağıtılır. Bakanlar Kurulu bu 
oranı bir katına kadar artırmaya veya kanuni haddine indirmeye yetkilidir. 

Denkleştirme ödeneği 
MADDE 6- (1) Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının binde biri 

Maliye Bakanlığı bütçesine belediyeler denkleştirme ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı, bu 
ödeneği, mart ve temmuz aylannda iki eşit taksit halinde dağıtılmak üzere, İller Bankası hesabına 
aktanr. Bu ödeneğin yüzde 60'ı, nüfusu 5.000'e kadar olan belediyelere, yüzde 40'ı ise nüfusu 
5.001 - 9.999 arasında olan belediyelere eşit şekilde dağıtılır. 

(2) Bu Kanunda aynlması öngörülen paylar ile birinci fıkrada belirtilen ödenek dışında, 
mahalli idarelere yardım amacıyla, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlann bütçelerine 
pay, fon veya özel hesap gibi adlarla başka bir ödenek konulamaz. 
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Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve hükümler 
MADDE 8- (1) a) 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel 

Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, 
b) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkrası, 
c) 15/7/1963 tarihli ve 277 sayılı 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Diğer Kanunlarla, 

Belediyelere Verilen Paylann Belediye Vergi ve Resimleri Hükmünde Olduğuna Dair Kanun, 
ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (1) 

numaralı fıkrası, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 248) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kesinti yapılması 
MADDE 7- (1) İl özel idareleri ve belediyelere, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından 

ayrılacak paylar ile bu Kanunda ve diğer Kanunlarda bu idarelere verilmesi öngörülen paylar vergi 
hükmündedir. 

(2) İl özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşlann, 21/7/1953 tarihli ve 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete 
olan borçlan, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçları, İller 
Bankasına olan borçları ile sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçlarına karşılık, bu idareler adına 
her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden aynlacak tutardan, alacaklı idarelerin 
talebi üzerine, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak 
alacaklı idarelere ödenir. 

(3) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşları tarafından kanuni süresinde 
bildirilen sosyal güvenlik primleri ile emekli kesenekleri, bu primlere ait bildirimin verildiği aya 
ilişkin olarak, bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılan paylardan, bu madde 
uyarınca yapılacak tüm kesintilerden önce ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası 
tarafından kesilerek ilgili idarelere aktanlır. Bu şekilde tahsil edilen primler, vade tarihinde tahsil 
edilmiş sayılır. Kesinti yoluyla tahsil edilemeyen primlerin, kesintinin yapılması gereken ay içinde 
ilgili idareler tarafından ödenmesi halinde, tahsil edilen tutara aynca gecikme zammı hesaplanmaz. 

(4) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden, il özel idareleri ve belediyeler adına 
aylık olarak aynlacak tutardan, ikinci ve üçüncü fıkralara göre alacaklı idarelerin talebi üzerine, 
yapılacak kesintilerin toplamı, hiçbir şekilde ayrılan tutarların toplamının yüzde 40'ını aşamaz. 

(5) Yapılacak kesintilerin oranlannı alacakların nev'ine göre ayrı ayrı veya topluca belirlemeye, 
kesinti ve mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye Hazine Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 
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Kesinti yapılması 
MADDE 7- (1) Bu Kanunda, il özel idareleri ve belediyelere, genel bütçe vergi gelirleri 

tahsilatından ayrılacak paylar ile diğer kanunlarda bu idarelere verilmesi öngörülen paylar vergi 
hükmündedir. 

(2) İl özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel 
kişilerin, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçlan, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine 
alacağı niteliğindeki borçlan, İller Bankasına olan borçları ile sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 
borçlanna karşılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden 
aynlacak tutardan, alacaklı idarelerin talebi üzerine, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller 
Bankası tarafından kesinti yapılarak alacaklı idarelere ödenir. 

(3) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlann bağlı kuruluşlan tarafından kanuni süresinde 
verilen gelir (stopaj) vergisi ile katma değer vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler; 
bu vergilere ait beyannamenin verildiği aya ilişkin olarak, bu idareler adına genel bütçe vergi 
gelirlerinden ayrılan paydan, bu madde uyannca yapılacak tüm kesintilerden önce ilgisine göre 
Maliye Bakanlığı veya İller Bankasınca kesilerek ilgili vergi dairesine aktanlır. Bu şekilde tahsil 
edilen vergi, vade tarihinde tahsil edilmiş sayılır. Kesinti yoluyla tahsil edilemeyen vergilerin, 
kesintinin yapılması gereken ay içinde ilgili idareler tarafından ödenmesi halinde, tahsil edilen 
tutara ayrıca gecikme zammı hesaplanmaz. Bu hüküm, kanuni süresinde bildirilen sosyal güvenlik 
primleri ile emekli kesenekleri için de uygulanır. Bu şekilde tahsil edilen alacaklar, bildirimlerin 
yapıldığı tarihte tahsil edilmiş sayılır. Kesinti yoluyla tahsil edilemeyen prim ve emekli 
keseneklerinin, kesintinin yapılması gereken ay içinde borçlusu tarafından ödenmesi halinde, bu 
şekilde tahsil edilen tutara herhangi bir gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanmaz. Bu 
fıkranın uygulamasına ilişkin usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

(4) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden, il özel idareleri ve belediyeler adına 
aylık olarak aynlacak tutardan, ikinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak kesintilerin toplamı, hiçbir 
şekilde aynlan tutarların toplamının yüzde 40'ını aşamaz. 

(5) Yapılacak kesintilerin oranlarını alacakların nev'ine göre ayn ayrı veya topluca belirlemeye, 
kesinti ve mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye, Hazine Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve hükümler 
MADDE 8- (1) a) 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel 

Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, 
b) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkrası, 
c) 15/7/1963 tarihli ve 277 sayılı 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Diğer Kanunlarla, 

Belediyelere Verilen Payların Belediye Vergi ve Resimleri Hükmünde Olduğuna Dair Kanun, 
ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci 

fıkrası, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 248) 
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GEÇİCİ MADDE 2- (1) 22/3/2008 tarihli ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları 
İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine 
göre tüzel kişiliği ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar devam edecek ilçe ve ilk kademe 
belediyelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan payların yüzde 30'u, 
büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. 

Yürürlük 
MADDE 9- (1) Bu Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası 1/7/2009 tarihinde diğer 

hükümleri ise 1/7/2008 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 10- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 248) 

d) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin 6 nci 
fıkrasında yer alan "tahsil edilen vergiden 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 10/7/2004 tarihli 
ve 5216 sayılı Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez" cümlesi, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
(2) Diğer mevzuatta, 277 sayılı 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Diğer Kanunlarla, 

Belediyelere Verilen Payların Belediye Vergi ve Resimleri Hükmünde Olduğuna Dair Kanun ve 
2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca kaldırılan Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı için 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununda personel ve 
cari giderlere ayrılan ödenekler kadar ödenek, personel sayısındaki değişimler dikkate alınarak beş 
yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulur. Bu ödenek Bakanlık tarafından 5286 sayılı Kanunda 
belirtilen ilgili il özel idareleri ile büyükşehir belediyelerine aktarılır. 

(2) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada öngörülen süreyi beş yıla kadar uzatabilir. 
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 

tarafından birlikte belirlenir. 
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d) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin altıncı 
fıkrasında yer alan "tahsil edilen vergiden 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 10/7/2004 tarihli 
ve 5216 sayılı Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez" cümlesi, 

yürürlükten kaldınlmıştır. 
(2) Diğer mevzuatta, 277 sayılı 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Diğer Kanunlarla, 

Belediyelere Verilen Payların Belediye Vergi ve Resimleri Hükmünde Olduğuna Dair Kanun ve 
2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
Kaldınlması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyannca kaldınlan Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı için 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununda personel ve 
cari giderlere ayrılan ödenekler kadar ödenek, personel sayısındaki değişimler dikkate alınarak beş 
yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulur. Bu ödenek Bakanlık tarafından 5286 sayılı Kanunda 
belirtilen ilgili il özel idareleri ile büyükşehir belediyelerine aktanlır. 

(2) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada öngörülen süreyi beş yıla kadar uzatabilir. 
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 

tarafından birlikte belirlenir. 
(4) Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin 

Yönetmelik kapsamında yürütülen ve bu Kanunun yayımı tarihinde İller Bankasının yükümlülüğü 
altında bulunan harita, imar planı, içmesuyu, atıksu, katı atık, deniz deşarjı, proje ve yapım işlerinin 
finansmanında kullanılmak üzere, 6 nci maddeye göre ayrılan denkleştirme ödeneğinin % 30'u, 
Maliye Bakanlığı tarafından iki eşit taksit halinde ve beş yıl süre ile İller Bankası'na aktarılır. 
Aktanlan ödenek bu projeler dışında kullanılamaz. 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 22/3/2008 tarihli ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları 
İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine 
göre tüzel kişiliği ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar devam edecek ilçe ve ilk kademe 
belediyelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden aynlan paylann yüzde 30'u, 
büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. 

(2) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan ve dördüncü fıkrasına göre dağıtılan 
büyükşehir belediye payları, 1/7/2008 ilâ 31/12/2008 dönemine ilişkin tahakkuk edecek aylık 
büyükşehir belediye payları, 2007 yılının aynı dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden aylık 
tutarlann yüzde 60'ından fazla olamaz; 1/1/2009 ilâ 30/6/2009 dönemine ilişkin tahakkuk edecek 
büyükşehir belediye paylan ise 2008 yılının aynı döneminde tahakkuk eden aylık tutarların yüzde 
60'ından fazla olamaz. Fazla olan tutarlar, artış oranı yüzde 60'tan az olan büyükşehir 
belediyelerine bu oranı aşmamak üzere nüfus esasına göre dağıtılır. 

Yürürlük 
MADDE 9- (1) Bu Kanunun 6 nci maddesinin birinci fıkrası 1/1/2009 tarihinde, 7 nci 

maddesinin üçüncü fıkrası 1/7/2009 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/7/2008 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 10- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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