AB için dev adım
Başta idam cezasının kaldırılması olmak üzere birçok reformu
içeren AB Uyum Yasaları maddelik paketi, olağanüstü toplantıda
kabul edildi. Paketin maddelerinin görüşüldüğü Genel Kurul, tam 22
saat sürdü.
TBMM, AB için dev bir adım atarak AB Uyum Yasa Teklifi'ni kabul etti.
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelere 1 Ağustos Perşembe günü
saat 15.00" de başlandı ve yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından
maddelerine geçildi. Maddeler üzerindeki görüşmelere ise 2 Ağustos
Cuma günü saat 14.00 de başlandı. Sert tartışmalar da yaşanan ve
aralıksız olarak 22 saat çalışan Genel Kurul, Uyum Yasaları üzerindeki
görüşmeleri 3 Ağustos Cumartesi sabah saat 06.30'da tamamladı. Kabul
edilen paket şu düzenlemeleri getirdi:
- Türk Ceza Yasası'nda (TCK) öngörülen değişiklikle terör suçların
da ölüm cezası kaldırılıyor ve bu ceza müebbet ağır hapis cezasına
dönüştürülüyor. Ancak, savaş ve yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş
suçlara verilen ölüm cezaları korunuyor. İdam cezaları müebbet ağır
hapse dönüştürülen terör suçluları ceza indirimlerinden ve şartla salıver
meye ilişkin hükümlerden yararlanamayacaklar. Bunlar hakkında müeb
bet ağır hapis cezası ölünceye kadar devam edecek.
- Türklüğü, Cumhuriyeti, hükümeti, TBMM"yi, bakanlıkları, güvenlik
güçlerini ve adliyeyi sadece eleştirmek maksadıyla yapılan yazılı, sözlü
ve görüntülü yayınlar cezayı gerektirmeyecek.
- TCK ya 'göçmen kaçakçılığı' tanımı ve yaptırımları ekleniyor. Göç
men kaçakçılığı yapanlara veya bunlara yardım edenlere 2 yıldan 5 yıla
kadar ağır hapis ve 1 milyar liradan az olmamak üzere ağır para cezası
verilecek. Suç işlenmesinde kullanılan taşıtlar ile elde edilecek maddi
menfaatlere el konulacak.
- Vakıflar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, cemaat vakıfları, Bakanlar
Kurulu'nun izniyle ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal
edinebilecekler, bu malları üzerinde tasarrufta bulunabilecekler. Bu vakıf
ların tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallar, düzenlemenin yürür
lüğünden itibaren 6 ay içinde başvurulması halinde vakıf adına tescil olu
nacak.
- Türkiye'de kurulan derneklerin yurtdışında faaliyette bulunmaları
ve yurtdışında kurulu derneklerin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin usul
ve esaslar yeniden düzenleniyor.
- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na (HUMK) ilave edilen bir
madde ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği kararlar
da, yargı kararının tazminatla giderilemeyecek sonuçlar doğurduğu an
laşılırsa kararın kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde Yargıtay Birinci
Başkanlığı'ndan yargılamanın yenilenmesinin istenmesine imkan sağ
lanıyor. Bu istem Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda ele alınacak.
- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'da
yapılan değişiklikle, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında gelenek
sel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilmesine
olanak sağlanıyor. Bu yayınlar, Cumhuriyet in Anayasa'da belirtilen temel
niteliklerine, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı' ola
mayacak.
- Basın Kanunu'nda yapılan değişikliklerle de bazı durumlarda
öngörülen hapis cezaları kaldırılarak, bunun yerine 10-100 milyar arasın
da değişen ağır para cezaları öngörülüyor.
- Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu'nun adı 'Yabancı Dil Eğitimi
ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilme
si Hakkında Kanun' şeklinde değiştiriliyor. Türk vatandaşlarının günlük
yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğre
nilmesi için Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak
üzere özel kurslar açılabileceği hükme bağlanıyor.
- Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda yapılan değişikliklerle de ilgili
mevzuat AB müktesebatına uyumlu hale getiriliyor.
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SP'li Derin vefat etti
Uzun
süredir
rahatsız olan SP
Kütahya Milletvekili
Ahmet Derin, 26
Temmuzda vefat et
ti. Derin'in cenazesi
28 Temmuzda Kü
tahya'nın Tavşanlı il
çesine bağlı Tepecik
beldesinde toprağa verildi. Derinin vefatı
ile SP'nin TBMMdeki sandalye sayısı
47'ye düştü.
19. ve 20. dönemde de milletvekili olan
Ahmet Derin, 1950 yılında Tavşanlıda
doğdu, istanbul Yüksek İslam Enstitüsü,
istanbul İktisadı ve Ticari
ilimler
Akademisini bitirdi. Serbest muhasebeci
ve malı müşavir olarak görev yaptı. 19.
donemde milletvekili olarak TBMM'-ye gir
di. 20. ve 21. donemde de milletvekili
seçildi Evli olan Derin, 4 çocuk babasıydı.
TBMM Başkanı Ömer İzgi. Ahmet
Derinin hayatını kaybetmesi nedeniyle eşi
Nevin Derin ve SP Genel Başkanı Recai
Kutana birer başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkanlık Divanı'nda değişiklik

Atilla Mutman,
TBMM Başkanvekili
DSP'den istifalar Meclis Başkanlık
Divanı'nda da değişikliklere neden ol
du. Ali llıksoy'un istifası ile boşalan
TBMM Başkanvekilliği'ne DSP İzmir
Milletvekili Atilla Mutman seçildi.
TBMM Başkanvekili Murat Sökmenoğlu başkanlığında 2 Ağustosla
toplanan Genel Kurul'da Başkanlık
Divanı'nda DSP ve YTP'ye düşen
üyelikler için seçim yapıldı. Cahit
Savaş Yazıcı nın istifasıyla boşalan
Katuip Üyeliğe DSP kontenjanından
Antalya Milletvekili Mustafa Vural
seçildi. YTP kontenjanına düşen idare
Amirliğine Muş Milletvekili Zeki Eker,
Katip Üyeliğe ise istanbul Milletvekili
Cahit Savaş Yazıcı getirildi.
Bu arada, milletvekili adayı olmak
üzere emekliliğini isteyen Vahit Erdem'in yerine TBMM Genel Sekreter
liğine, Genel Sekreter Yardımcısı
Hayat) Şener vekaleten atandı.

