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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi 
Genel Kurulun bilgisine'sunuldu. 

Milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi ve seçimin 3 Kasım 2002 Pazar günü yapılmasına 
dair 889 sıra sayılı Anayasa Komisyonu raporunun Genel Kuruldaki görüşmelerinin, 48 saat geç
meden, 31 Temmuz 2002 Çarşamba günkü (bugünkü) birleşimde yapılmasına ve görüşmelerin 
tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin DYP, MHP ve AK Parti Gruplarının 
ayrı ayrı önerileri, birleştirilerek yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda boş bulunan ve 
Demokratik Sol Parti Grubuna düşen 2 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen, İzmir Milletvekili Rah
mi Sezgin ile Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu, seçildiler. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına alınan 
ve olağanüstü toplantı konusu olan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili 
Turhan Güven, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ile Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Millet
vekili Koray Aydın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'm; 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Başkanı Manisa Milletvekili Bülent Arınç, Başkanvekilleri Kay
seri Milletvekili Salih Kapusuz ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in; milletvekili genel 
seçimlerinin yenilenmesi ve seçimin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılması hakkındaki önergeleri ve ay
nı doğrultudaki Anayasa Komisyonu raporu (4/499, 4/500, 4/501) (S. Sayısı : 889) yapılan görüş
melerden sonra, kabul edildi. 

1 Ağustos 2002 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.11'de son verildi. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
TBMM Başkanı Vekili 

Sebahattin Karakelle 
Erzincan 

Kâtip Üye 

m 
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No.: 174 

II.-GELEN KÂĞITLAR 

1.8.2002 PERŞEMBE (Olağanüstü) 
Tasarılar 

1.- 2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/1031) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.7.2002) 

2.- 2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/1032) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2002) 

Tezkere 

1.- Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1144) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.7.2002) 

Rapor 

1.- Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Mil
letvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa, İçişleri, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonları Raporları (2/1020) (S. Sayısı : 890) (Dağıtma 
tarihi : 1.8.2002) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, kamu oyuna açıklanmayan bazı Bakanlar Kurulu 
kararları olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8167) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31.7.2002) 

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Kocaeli-Gebze'deki bir fabrikada çalışan sendika 
üyesi işçilerin işten çıkarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8168) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 31.7.2002) 

© 

- 4 7 3 -



T.B.M.M. B:124 1 .8 .2002 0 : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

1 Ağustos 2002 Perşembe 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Burhan ORHAN (Bursa), Sebahattin KARAKELLE (Erzincan) 

m ;— 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşimini açıyorum. (MHP sıraların

dan "yoklama istiyoruz" sesleri) 

Yoklama talebiniz mi var? (MHP sıralarından "Evet" sesleri) Tamam efendim... 

IH. -YOKLAMA 
BAŞKAN - Efendim, yoklama talebi var; elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi 
vardır; okutuyorum: 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

].- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun, denetçi ve sözcü üye seçimine ilişkin tezkeresi (3/1145) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu, Komisyon Denetçi ve Sözcü 
üye seçimi için 31.7.2002 tarihinde 9 Komisyon üyesinin katılımıyla toplanmış ve kullanılan 9 oy 
pusulaları sonucu aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak Denet
çi ve Sözcü seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nazif Okumuş 

İstanbul 

Komisyon Başkanı 

Denetçi Mehmet Arslan Ankara 5 oy 

Sözcü Fikret Tecer Kırşehir 8 oy 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 

2.- Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün, İçişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/507) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İçişleri Komisyonu üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hasan Akgün 

Giresun 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi 
vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

3.- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz'ın Belçika'ya yaptığı resmî ziyarete 
iştirak etmesi uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1146) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz'ın, AB Konvansiyonu Toplantısına katıl
mak üzere, bir heyetle birlikte 23-26 Haziran 2002 tarihlerinde Belçika'ya yaptığı resmî ziyarete, 
ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakan
lar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 

Başbakan 

Liste: 

Ali Tekin Adana 

KürşatEser Aksaray 

Ayfer Yılmaz Mersin 

Emre Kocaoğlu İstanbul 

BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, Anavatan Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 
vardır; önce tümünü okutup işleme alacağım, sonra ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

V. - ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1.- Genel Kurulun 1 Ağustos 2002 Perşembe günü 15.00-19.00, 20.00-22.00, 2 Ağustos 2002 
Cuma günü 14.00-19.00, 20.00-22.00 saatleri arasında çalışmasına; Adalet Komisyonunda görüş
meleri tamamlanan 890 sıra sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tek
lifinin 48 saat geçmeden gündeme alınarak görüşülmesine; teklifin görüşmelerinin 2 Ağustos 2002 
Cuma günü saat 22.00ye kadar bitirilememesi halinde, bitimine kadar çalışmalara devam edil
mesine ilişkin ANAP Grubu önerisi 
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1.8.2002 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 1 Ağustos 2002 Perşembe günü (bugün) yaptığı toplantıda, siyasî parti 
grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun ekteki önerilerinin Genel Kurulun 
onayına sunulmasını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Beyhan Aslan 

Grup Başkanvekili 

öneriler: 

1- Genel Kurulun 1 Ağustos 2002 Perşembe günü 15.00-19.00, 20.00-22.00, 2 Ağustos 2002 
Cuma günü 14.00-19.00, 20.00-22.00 saatleri arasında çalışması önerilmiştir. 

2- Adalet Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan 890 sıra sayılı çeşitli kanunlarda değişiklik 
yapan kanun teklifinin 48 saat geçmeden gündeme alınarak görüşülmesi, teklifin görüşmelerinin 2 
Ağustos 2002 Cuma günü saat 22.00'ye kadar bitirilememesi halinde, bitimine kadar çalışmalara 
devam edilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - önerinin aleyhinde ve lehinde 2'şer sayın milletvekiline söz vereceğim. 
öneri sahibi olarak, Denizli Milletvekili Sayın Beyhan Aslan'a, aleyhinde Sayın Köse'ye, on

dan sonra da, lehinde Diyarbakır Milletvekili Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu'na söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Aslan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu 
olarak Danışma Kuruluna götürdüğümüz önerinin lehinde söz aldım; Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Çağdaş demokrasilerdeki temel hak ve hürriyetlerin sağlanması, bunların güvence altına alın
ması ve daha ileri düzeyde gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası camiada say
gın yerini alabilmesi için, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları alanında çağdaş dünyanın 
standartlarını yakalamak noktasında ve bugüne kadar imzaladığımız uluslararası sözleşmeler, Av
rupa Konseyine üye olmasının getirdiği yükümlülükler ve Avrupa Birliğine tam adaylık için baş
vuran bir ülke olarak yapmamız gerekenler vardı. Katılım ortaklığı ve arkasından yayımlanan 
Ulusal Program çerçevesinde kanun teklifleri hazırlandı. 

Bu hazırlanan ve bugün görüşecek olduğumuz kanun teklifi Anavatan Partisinin malı değildir. 
Bu yasa teklifi, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde Adalet Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının, in
san haklarından sorumlu Devlet Bakanlığının, Çalışma Bakanlığının katkılarıyla oluşmuş bir kanun 
teklifidir. Gönül arzu ederdi ki, bu kanun teklifinin altında diğer gruplardaki arkadaşlarımızın da 
imzaları olsun. Biz, hiçbir zaman bunu bir benlik duygusuyla sahiplenmek gibi bir duygu içine gir
medik; ama, ne var ki, biz, bu konudaki girişimlerimizden sonuç alamayınca, Anavatan Partisi 
Grubunu temsilen Grup. Başkanvekili sıfatıyla bu kanun teklifini huzurunuza getirdik. 

Bu kanun teklifinde bulunan konular, sadece Türkiye'de değil, Avrupa Birliğine aday ülkelerin 
tümünde var olan konularla aynıdır; yani, bugün, burada çıkaracağımız yasayla mevzuatımıza 
girecek olan konular Romanya'da, Bulgaristan'da, Macaristan'da, Polonya'da, Slovakya'da, Avrupa 
Birliğine aday ülkelerin hemen hemen tümünde gerçekleşmiş ve hatta çoğu uygulamaya konulmuş 
olan yasa teklifleridir. Bu nedenle, bu kanun teklifine bu şekilde bakılmasını önemle arz ediyorum. 
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Bu teklifin yasalaşması halinde Türkiye'nin önünün açılacağını ve Türkiye'nin çağdaş dünyayla 
bütünleşme noktasında çok ama çok ciddî adımlar atacağını ve özellikle, Avrupa Birliği Kopenhag 
Kriterleri çerçevesinde aralık ayında yapılacak toplantıda Türkiye'nin elinin güçlendirilmesi için 
çok önemi haiz yasa teklifi olduğunu önemle arz etmek istiyorum. 

\ Biz, Danışma Kurulu önerimizde, bu kanun teklifinin 48 saat geçmeden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesini istedik; birinci önerimiz buydu. Diğeri de, çalışma saat
lerinin yeniden düzenlenmesine ilişkindi ve bugün saat 15.00-19.00 ile 20.00-22.00 arasında çalış
maların yapılması ve cuma günü de, saat 14.00-19.00 arası ve 20.00'de başlayacak çalışmalarımız
dan sonra da bu yasa teklifinin görüşmelerinin bitimine kadar çalışmalarımızın devamını teklif et
tik; ama, Danışma Kurulunda bir mutabakat sağlayamadık; tabiî ki, mutabakat sağlayamayınca da 
grup önerisi olarak huzurunuza getirdik. 

Bizim arzımız, bu grup önerisinin Yüce Meclisin oylarıyla kabul edilmesi ve Türkiye için 
hayatî önemi haiz bu yasa teklifinin görüşülmesine başlanmasıdır. Bu konuda Yüce Meclisin duyar
lılığına inanıyor, konuyu Yüce Meclisin takdirine sunuyor ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum. 

Aleyhte, Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse; buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi Grup Baş-
kanvekili Sayın Beyhan Aslan Beyefendinin vermiş olduğu Avrupa Birliğiyle ilgili kanunları içeren 
teklifin 48 saat beklemeden Meclisimizde görüşülmesine ilişkin önerisine Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu olarak karşı olduğumuzu ifade etmek üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Atatürk'ün kurmuş olduğu, istiklal mücadelesini 
veren, millî devletimizi kuran, Türkiye Cumhuriyetinin en önemli organı olan yasama organımız 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, kuruluşunun felsefesine aykırı bir kanunlar paketini görüşecektir. 
(MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Dolayısıyla, Türk Milletinin hassasiyetle takip etmiş 
olduğu ve milletimizin ümit projesi olan, kırk yıldan bu yana her siyasî iktidarın elini uzattığı, kat
kısı olduğu Avrupa Birliği projesine, bugün Meclis, kara leke sürecektir. Çünkü, Türk Milletinin 
ümidi olan bu projede, Türk Milletini bölme unsuru yoktur; buna imza atan Menderes'in imzası 
yoktur, buna imza atan herhangi bir siyasî iktidar partisini temsil eden hiçbir kimsenin imzası yok
tur. İşte bugün, Millet Meclisimizin değerli milletvekillerinin, hem cumhuriyetimizin kuruluşundaki 
temel ilkelere aykırı olarak verilen bu kanun tekliflerinin reddedilmesi istikametinde oy kullan
malarını hem de milletimizi bölecek, devletimizi sıkıntıya sokacak bu yasaların çıkmasına engel 
olunmasını Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak hatırlatmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; size, tarihî bir vesika olsun, tarihe not düşelim diye, 
kimin arkasına takıldığınızı ifade etmek istiyorum. İmralt'da yatan terörist başı, 19 Ocak 2002 tarih
li özgür Politika isimli gazetede yayımlanan beyanatında şöyle diyor: "Kürtçe eğitim ve kimlik 
konularında devletin, bize, Kürtçeye izin vermesinden ziyade mahallelerde, köylerde özel öğrenme 
evlerinin kurulması ve Kürtçenin, buralarda bilimsel bir temelde öğretilmesi daha iyi olur." Bu, 
PKK'nın başının, Türk yargısının, Bağımsız Türk Milletinin temsilcisi olan Türk yargısının idama 
mahkûm etmiş olduğu, 30 000 insanımızın kanına giren bu vatan haininin önermiş olduğu meseleyi, 
bugün kanun teklifi olarak Yüce Meclisin önüne getirdiniz. 
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Dil, Türk Milletinin en önemli birlikteliğinin unsurudur, temel unsurumuzdur. Dilde birlik, iş
te birlik, fikirde birlik, bizi buralara gönderen ecdadımızın düşüncesidir. Öyleyse, efendim, kendi 
mahallesinde öğrensin, televizyonun bir kanalında öğrensin şeklindeki cahilane düşüncelere bakın 
değerli milletvekilleri. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, televizyonda üniversite eğitimi yaptırıyor, 
öyle değil mi? Anadolu Üniversitesinin eğitimi televizyondan yapılıyor. Onun için, bu, dilde 
yapılacak olan değişikliği ve televizyonlardaki yayını, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, eğitim 
olarak algılıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasında, milletimizin Anayasasının 42 nci maddesinde "eğitim, 
ancak, Türkçe olarak yapılır" denilmektedir. Getirdiğiniz bu kanun teklifi Anayasaya aykırıdır. 
(MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Onun için, hem devletimizin temellerine koyacağınız bu dinamitin önlenmesi hem de Türk 
Milletinin aydınlanması bakımından, bunları söylememiz, bunları, Yüce Milletimize aktarmamız 
bizim en önemli, milletvekili olmamızın en önemli unsudur. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Milletim; Sayın Anavatan Partisinin getirmiş olduğu önerileri 
içeren paketi, Partimiz, almış, üzerinde ciddî olarak tartışma yapmış ve Partinin ilgili ve yetkili 
kurullarında görüştükten sonra bir öneri paketiyle gelmiştir. Eğer, Anavatan Partisi, bu kanun tek
liflerini gündeme getiriyorsa, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunlardan; 

1- Anayasamızın 38 inci maddesine koymuş olduğumuz terörist başının idam konusu hariç, 

2- Aslî unsurumuz, kardeşimiz, anamız, babamız, dinimiz, dilimiz bir olan insanları, bizi, mil
letimizi bölmek durumunda olan Avrupa Birliği kıskacına almak suretiyle bölmeye kimsenin hakkı 
yoktur diye karşıyız. (MHP sıralarından "Bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi, Allah nasip ederse, onbeş gün sonra, bir ay sonra seçim sathı mailine gideceğiz, Hak
kâri'ye. Bitlis'e, Van'a, Ağrı'ya gideceğiz. Ağrılı kardeşlerim var, Vanlı kardeşlerim var; Milliyetçi 
Hareket Partisinin içerisinde milletvekili olan insanlarımız var; hangi vatandaşımızın, şu Avrupa 
Birliği paketi içerisinde bize getirip yutturmaya çalıştığınız dille ilgili bir talebi var? (MHP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Bitlis'te, Ağrı'da, Şırnak'ta, Batman'daki hemşerilerimizin, vatandaş
larımızın bir tek isteği var, o da "iş istiyoruz, aş istiyoruz, bizim dilimiz var, bizim dilimiz Türkçe, 
dinimiz İslamdır" diyor bu insanlarımız. (MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Evet, bu bizim kardeşlerimizi kimsenin bölmeye hakkı yoktur. Onun için, getirmiş olduğunuz 
bu dille ilgili değişikliğe karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. 

Yine, televizyon diyor, RTÜK'te değişiklik yapmaya çalışıyorsunuz. RTÜK'te gerek haber 
olarak gerek konuşma olarak gerekse eğitim olarak ne getirirseniz getiriniz, hem RTÜK Kanununa 
aykırı hem Anayasamıza aykırı. Niye karşıyız; çünkü, biz, burada dedik ki, getirmiş olduğunuz 13 
kanundan 6-7 tanesine karşıyız; ama, diğerlerinde katkımız olabilir. Sayın Anavatan Partisi alın 
bunu, bizim önermiş olduğumuz ve katkıda bulunacağımız önerileri tek tek teklif haline getiriniz, 
biz, bu tekliflerin üzerinde müspet mütalaamızı ortaya koyalım. Ancak, maalesef, o şekilde bir kar
şılama durumu olmadı düşüncelerinde; çünkü, bunun üzerinden siyaset yapacaklar. 

Değerli milletvekilleri, şuna inanınız, Türk Milletinin diliyle uğraşanlar, dili üzerinden siyaset 
yapanlar hüsrana uğrayacaktır; diniyle siyaset yapanlar hüsrana uğramışlardır, yine hüsrana uğ
rayacaktır. (MHP sıralarından alkışlar) Onun için, milletimiz tektir, devletimiz tektir, dilimiz tektir 
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ve dolayısıyla bu tekliğimizi bozmak, bu tekliğimizi sıkıntıya sokmak maksadıyla getirmiş ol
duğunuz acilen görüşülmesi gereken Avrupa Birliğiyle ilgili bu yasalar hakkında Avrupa Birliği 
mensupları -dün de arz ettim burada- büyükelçileri gelip de Sayın Başbakan Yardımcılarına, Sayın 
Başbakanımıza "hiç acelesi olmayan meselelerle uğraşıyorsunuz. Asıl meseleniz olan enflasyonu 
düşürünüz, gelir seviyesini yükseltiniz ve hırsızlığı, yolsuzluğu önleyiniz" diyor adamlar. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Siz düşürseydiniz, önleseydiniz; hükümetsiniz niye yap
madınız?! 

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Ülkeyi bu hale siz getirdiniz! 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - "Ekonomideki Maastrich kriterlerini yerine getiriniz" diyorlar. 
Milleti bölmek bizim meselemiz değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran ve bu milletin aslî 
unsuru olan bu kardeşlerimize, şimdi, siz azınlık hukuku getirmeye çalışıyorsunuz. Bunun arkası 
gelecek; bu dilde konuşanlar, efendim, bunlar azınlıktır... Avrupa Birliğinin kriterlerinde, o Kopen
hag kriterleri deyip de sarıldığınız, o, maalesef, sizi kurtarmak için; yani, siyaset yapmak için kul
lanmış olduğunuz, istismar aracı olarak kullandığınız oradaki bu kriterlerde azınlık hukukunun or
taya çıkaracağı ve arkasından geleceği statüyü bütün milletvekili arkadaşlarımız biliyorlar. Onun 
için, Türkiye'de azınlıklar belli, Lozan Antlaşmasıyla altı çizilmiş; Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
kuran insanlarımız -Allah razı olsun onlardan, Allah rahmet etsin o insanlara- ne yapmışlar; zor
lamışlar Lozan'da "hayır diliniz ayrı, dininiz ayrı; sizi böleceğiz" demişler, "hayır, bizim dilimiz ay
rı değil, dinimiz ayrı değil" demişiz, "tek millet, tek devletiz" demişiz ve bu milletin dinfbirliktelik 
unsuru olmuş. Evet, din, en önemli birliktelik unsurumuz olmuş. Oradan ayrılıkçılığı ortaya çıkar
mış ve "diğer din mensupları azınlıktır" statüsünü koymuş ve Hıristiyan, Yahudi cemaatlerine işte, 
Lozan'da bugünkü statüleri verilmiştir. Ne yapıyorsunuz; efendim, bu statüleri azdır; eh, Alman
ya'da ne iş yapıyorsa, Fransa'da ne iş yapıyorsa... Peki, Almanya'da, Fransa'da, senin vakfın, Müs
lüman Türk Milletinin parçası olan insanlarımızın kurmuş olduğu vakıflar ne muamele görüyor? 

Değerli milletvekilleri, bunları araştırmamız, incelememiz ve bu Avrupa Birliği kriterlerini 
önümüze getiren sorumlu kişilerden de sormamız lazım; gel bakalım, yurtdışındaki bizim Türk 
vatandaşlarımızın kurmuş olduğu vakıflarla ilgili hangi vatandaşımıza ne menfaat sağladı Almanya 
Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, İngiltere? 

Şimdi, başkalarının hakkını ve hukukunu korumak kadar kendi Müslüman Türk insanımızın 
hakkını ve hukukunu korumak dururken, Avrupa Birliği üzerinden kendi insanlarımızı bölmeye, 
kendi insanlarımızın hak ve hukukunu bir tarafa bırakmaya çalışmak; ama, birileri böyle istiyor diye 
muhakkak surette bunları yapmamız gerektiğini ifade etmek fevkalade yanlıştır. Onun için, Mil
liyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, bu öneri Türk Milletini sıkıntıya sokacağı için, hiçbir fayda 
getirmeyeceği için -Sayın Genel Başkanımıza ve hükümetin diğer üyelerine de teşekkür ediyorum-
şu görülmüştür: Eğer, Apo'nun dosyası iki sene önce gelseydi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Bir dakika, Sayın Köse... 

Buyurun. 
İSMAİL KÖSE (Devamla)- Eğer, Apo'nun dosyası iki sene önce gelseydi; birlikte bunun af

fedileceğini görüyoruz. (MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir)- Helal olsun!.. 
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TURHAN GÜVEN (Mersin)- Hayır, hayır; bırak Allahını seversen!.. 

İSMAİL KÖSE (Devamla)- Evet, birlikte bunun affedileceğini görüyoruz... (MHP sıralarından 
alkışlar) İşte, bugün, buradaki teklif... 

TURHAN GÜVEN (Mersin)- Milleti aldatmayın... Niye getirmediniz?!. 

İSMAİL KÖSE (Devamla)- Bir dakika... Buradaki teklif, Abdullah Öcalan'a özel aftır, özel af; 
evet, özel af getiriyorsunuz, idamı müebbet hapse çeviriyorsunuz. 

TURHAN GÜVEN (Mersin)- Niye getirmediniz; getirseydiniz... 

İSMAİL KÖSE (Devamla)- Göreceksiniz şimdi, biraz sonra oyları kullanacaksınız; anladın 
mı?.. (MHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Lütfen... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli)- Niye getirmediniz... Getirseydiniz? 

İSMAİL KÖSE (Devamla)- Değerli milletvekilleri, onun için bu vebale Milliyetçi Hareket 
Partisi iştirak etmeyecektir. (MHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

TURHAN GÜVEN (Mersin) - Niye imza attınız?!. 

BAŞKAN - Lütfen efendim... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Başında söylediğimiz, 18 Nisandan önce söylediğimiz neyse, 
onun arkasındayız ve dün, Avrupa Birliğiyle ilgili neler söylediysek, bugün de aynı noktadayız 
diyorum. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP, 
AKP ve SP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köse. 

Efendim, lehte ikinci söz, Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun.(SP sıralarından 
alkışlar) 

Buyurun Sayın Hatipoğlu, 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan 

Partisinin grup önerisiyle ilgili görüşlerimi arz etmek için huzurlarınızda bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Biz, bugün burada, adına Avrupa Birliği Paketi denilen teklifin müzakeresiyle ilgili bir karar 
vereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, dün yaptığı toplantıda, bu aziz milletin de arzu ettiği is
tikamette karar vermiş ve erken seçim kararını tespit etmiştir. 

Bugün basın organlarına baktığınızda, Türkiye'deki kamuoyuna baktığınızda, herkesin, bu 
Meclisten beklediği bir son görev var. O nedir; Avrupa Birliğiyle ilgili uyum yasalarının da bu Mec
liste müzakere edilmesi ve mümkünse, ittifaka yakın bir şekilde bir destekle o yasaların da çıkarıl
ması, Avrupa Birliği önündeki engellerin ortadan kaldırılmasıdır. 

Aslında, bu Parlamentoda bulunan siyasî partilerin çoğunun muhterem genel başkanları, parti 
sözcüleri, bu konuda da halka taahhütte bulunmuşlar "evet, Avrupa Birliği, Türkiye'nin stratejik 
hedefidir ve biz, Avrupa Birliğinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için gayret göstereceğiz" 
demişlerdir. Ümit ediyorum, siyasî partilerimiz, Mecliste grubu bulunan partilerimiz bu taahhüt
lerinin arkasında durur ve Avrupa Birliğiyle ilgili bu yasalar da Türkiye'de bir şekilde gerçekleş
tirilir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu Parlamentonun, üç yıldan beri alışık olduğu düzen içinde, suhuletle 
ve sükunetle bu müzakerenin yapılmasında büyük bir yarar var; çünkü, Türkiye'yi konuşacağız, 
Türkiye'nin meselelerini konuşacağız. Doğrusu, ben, İsmail Köse arkadaşımızı dinlerken çok mut
lu oldum; onu da hemen söyleyeyim. Yani, olağanüstü bir hareketlilik de var Milliyetçi Hareket Par
tisi Grubunda; bu çok güzel bir şey. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Biz, her zaman öyle olduk. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Ne diyeceğimi bir dinleyin efendim. Hemen, böy

le, bir anda itiraz edilip, bağrılacak bir şey demiyorum ki! Katkı sağlayacağını görüyorum. (MHP 
sıralarından "öbür tarafa bak" sesleri) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
ALİ GEBEŞ (Konya) - Genel Kurula hitap edin. 
BAŞKAN - Lütfen efendim... 
Sayın Hatipoğlu, Genel Kurula hitap edin. 
Efendim, kürsüyü yapan çok kötü yapmış, hep bu tarafa bakılıyor. Geçen sefer de böyle oluyor

du. Bu tarafa lütfen... 
Teşekkür ederim. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Efendim, burada, DSP vardı daha önce; ben ne 

yapayım!.. 
BAŞKAN - Herkes alıngan olmuş. 
Buyurun. 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Şimdi, eğer, siz, Avrupa Birliğine uyum yasalarının 

müzakere edildiği bu alanı, Meclisin bu oturumunu, bir seçim alanı olarak kullanmayı düşünüyor
sanız -bütün partiler için söylüyorum- ve burada, bugüne kadar sesini çıkarmayanlar, üç senedir 
sesini çıkarmayanlar, bağırarak, çağırarak bu kürsüden konuşulmasını engelleyecekse, millet sizi, 
merak etmeyiniz, sandığa bile gitmeden mahkûm eder. (SP sıralarından alkışlar) Bırakın, burada 
görüşlerimizi ifade edelim. Burada, hiç kimse, burada, şu Parlamentoda hiç kimse... 550 milletvekili 
de vatanseverdir, 550 milletvekili de milliyetçidir ve hiç kimse Türkiye'nin aleyhinde bir yasa 
tasarısını burada kabul etmez. (SP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, yavaş yavaş muhalefete de alışıyorsunuz, muhafelet yapmaya da alışıyorsunuz; ama, ne 
yazık ki, muhalefet yapmaya da fırsatınız olmayacak, üç ay sonra muhalefet için bile burada 
bulunamayacaksınız. Bu millete ne hesaplar vereceksiniz!.. 

Değerli arkadaşlar, Saadet Partisi, ilk günden beri, ta Cumhurbaşkanlığındaki zirveden bu 
yana, Muhterem Genel Başkanımız "Avrupa Birliğiyle ilgili yasa tasarıları gelsin müzakere edelim, 
komisyonlar kurulsun bu Mecliste" dedi. Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanının huzurun
da söylediği bütün sözlerin arkasında durduk, sonuna kadar da durmaya devam edeceğiz; bu bir. 

İkincisi Saadet Partisinin, şu anda önümüzde bulunan yasa teklifiyle ilgili, şu teklifle İlgili, 
Anavatan Partisi Grubuna "getirin, bu yasaları beraber çıkaralım" diye bir taahhüdü yoktur. Saadet 
Partisi "bu teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere etmeye hazırız" dedi, bugün de ay
nı noktadayız. 

Bu teklifteki bazı maddelere çekincelerimiz vardır. Bu teklif eksiktir, hatalıdır, kusurludur ve 
yetersizdir; inanç ve düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğüyle ilgili yeterli 
düzenlemeleri öngörmemektedir; 21 inci Yüzyılda, hâlâ, bu ülkede siyaset yasağı vardır, bunu kal
dırmamaktadır; bu ayıbı, bu kusuru taşımaktadır. 
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MEHMET TELEK (Afyon) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine şikâyet ettiniz; ama, onlar 
da onayladı. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Elbette, bütün bunların düzenlenmesi lazım ve 
bütün bunları düzenlememiz lazım. 

MEHMET TELEK (Afyon) - Batı kulübüne şikâyet ettiniz!.. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Bütün bu eksikliğe rağmen, bu teklif, Türkiye 
Büyük Meclisinde müzakere edilsin. Biz, parti olarak, elbette ki, önergelerimizi vereceğiz, değişik
lik tekliflerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağız. Ümit ediyorum, önergelerimiz kabul 
edilir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bu tarihî oturumda yasa teklifinin görüşülmesine dahi 
tahammül etmemek, tahammülsüzlük göstermek, zannediyorum, kimseye siyaseten de bir fayda 
sağlamayacaktır. 

Şimdi, biz, neyi müzakere ediyoruz Allahaşkına? Şu teklifteki maddeler ne? Bunlar gökten 
zembille filan inmedi. Buradaki maddelerin, buradaki düzenlemelerin çok büyük bir bölümü, 
burada oturan iktidar ortaklarının hazırladığı Ulusal Programda var. Bu Ulusal Programı hazırlar
ken, bunu muhalefet partileriyle paylaşmadınız, bize bilgi bile vermediniz, gelip bunu açık
lamadınız bile. Milletvekilleri, bunu, Resmî Gazeteden okumak mecburiyetinde kaldı. 

Şimdi, sayın parti temsilcisi arkadaşımız, çıkıp da... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Köse... 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Efendim, ana dilde yayın istemek vatana ihanettir 
filan gibi laflar ederse, ben sorarım size Sayın Köse; siz, üç yıldır bu ülkeyi hainlerle beraber mi 
idare ettiniz? (SP sıralarından alkışlar) Hainlerle beraber mi memleketi idare ettiniz? Olmaz böyle 
şey! Olmaz böyle şey! (MHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, karşılıklı konuşmayın. 

Sayın Korkutata, sizden de rica edeyim. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Birbirimizi ihanetle suçlamadan, vatanseverlik öl
çüsünü koymadan şu meseleleri müzakere edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, bir şeyin daha altını çizerek huzurunuzdan ayrılacağım. Burada, Lozan'dan 
beri bahse konu olan azınlıklar meselesinden bahsediliyor. Kendisini, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin Anayasasına vatandaşlık bağıyla bağlı hisseden herkes Türktür; bu hüküm ortadadır. Bu ül
kede anadili Kürtçe olan vatandaşlarımız -Ahmedimiz, Mehmedimiz- bu ülkenin aslî unsurlarıdır, 
bu cumhuriyeti kuran aslî unsurlardır. Anadili Kürtçe olan Mehmet ile anadili Türkçe olan Mehmet 
Çanakkale'de koyun koyuna yatmaktadır. Biz, dün, Çanakkale'yi beraber savunduk, Kıbrıs'ı beraber 
savunduk, Kıbrıs'ta beraber kan döktük. Kürdü, Türkü birbirinden ayırmaya kalkışmak vatana 
ihanettir; doğrudur; bu bir. (Alkışlar) 

Bu ülkede adı, sanı, kimliği, cinsi, cibilliyeti ne olursa olsun "Kürtlere azınlık hakkını is
tiyorum" diyen vatan hainidir, Kürt düşmanıdır, Türk düşmanıdır; bu da doğru. (Alkışlar) 

Türkiye'de, başbakanlığa, cumhurbaşkanlığına, bakanlığa, milletvekilliğine kadar gelen, 
anadili Kürtçe olan bir insanın, Türkiye'den vazgeçip, azınlık talep etmesi kadar da anormal bir şey 
olamaz; böyle bir Kürt yok, bu kadar ahmak bir Kürt de yok bu ülkede. Niçin olsun?.. Niçin olsun?! 

ALİ IŞIKLAR (Ankara) - Niye uğraşıyorsunuz o zaman? 
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ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Evet, biz, anadilde yayın olsun; ama, bu, Tür
kiye'nin bütünlüğü için olsun diyoruz, Türkiye'yi bölmek için değil. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Hatipoğlu, bu ithamda bulunanlar da vatan hainidir; 
onu da söyle. 

ÖMER VEHBÎ HATİPOĞLU (Devamla) - Elbette, bu iddiada bulunanlar da vatan hainidir. 
Bakın, arkadaşlar, ben, buradan, geçen sefer de söyledim. Bundan korkmayın, 20 000 000 in

san Kürtçe konuşuyor; korkmayın. (MHP sıralarından "atıyorsun" sesi) Ama, 20 000 000 insan, 
Kürtçe Çanakkale'yi konuşsun, İstiklal Savaşını konuşsun, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü 
konuşsun. 20 000 000 insan, otursun, o Kürtçe televizyon yayınlarında terör örgütünün ihanetini an
latsın, terörün kötülüğünü anlatsın. 

Bizim ortak paydalarımız var; dinimiz bir, aynı Allah'a iman ediyoruz, aynı Peygamberin üm
metiyiz, aynı Kur'an'a iman ediyoruz... Bir bölücübaşı bizi bölemez, hiç kimsenin gücü yetmez, hiç 
kimsenin haddi değildir. (Alkışlar) Ama, siz, yasaklar koyarsanız, siz, bunları yasaklarla örerseniz, 
onlara fırsat verirsiniz; Türkiye'yi dünya kamuoyu önünde siz perişan edersiniz, Türkiye'yi dünya 
kamuoyu önünde siz üçüncü dünya ülkesi konumuna sokarsınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Devamla) - Gelin, bundan vazgeçelim, yasakçılıktan vazgeçin. 

(MHP sıralarından "öyle bir şey yok" sesi) 
Türkiye, birilerinin zannettiği kadar zayıf bir ülke değil; Türkiye, dünya devletidir; Türkiye'yi 

bölmek kimsenin haddi değildir, kimsenin de gücü yetmez. Vazgeçin bu iddialarınızdan; bu kor
kularınızdan, bu fobilerinizden vazgeçin. 

Değerli arkadaşlar, biz, Saadet Partisi olarak, bu yasa teklifinin görüşülmesinden yanayız. Yasa 
teklifi içerisinde katılmadığımız konular var, bunlarla ilgili tavrımızı koyacağız; sözcülerimiz, 
burada, bu görüşlerini ifade edecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Öneri üzerinde aleyhte başka söz isteyen arkadaşımız var mı? Söz isteyen başka arkadaşımız 

yok. 
Önerileri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım: 
Öneriler: 
1- Genel Kurulun 1 Ağustos 2002 Perşembe günü 15.00-19.00, 20.00-22.00, 2 Ağustos 2002 

Cuma günü 14.00-19.00, 20.00-22.00 saatleri arasında çalışması önerilmiştir. 
BAŞKAN - Birinci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri 

kabul edilmiştir efendim,. 
İkinci öneriyi okutuyorum: 
2 - Adalet Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan 890 sıra sayılı çeşitli kanunlarda değişik

lik yapan kanun teklifinin 48 saat geçmeden gündeme alınarak görüşülmesi, teklifin görüşmelerinin 
2 Ağustos 2002 Cuma günü saat 22.00'ye kadar bitirilememesi halinde, bitimine kadar çalışmalara 
devam edilmesi önerilmiştir. 
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BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öneri kabul 
edilmiştir efendim. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VI.-SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

1.- Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN - Dilekçe Komisyonunda boş bulunan ve Demokratik Sol Parti Grubuna düşen 
1 üyelik için, Giresun Milletvekili Hasan Akgün aday gösterilmiştir efendim. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eldenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmına 
geçiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri, Denizli 
Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili 
Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 
Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa, İçişleri, Millî Eğitim, Kül
tür, Gençlik ve Spor, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonları raporlarının 
müzakeresine başlıyoruz. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

/.- Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Mil
letvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa, İçişleri, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sağlık, Aile, Çalış
ma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonu Raporları (2/1020) (S. Sayısı: 890) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 

Hükümet?.. Hükümet?.. 2 Sayın Bakanla, yerinde. 

Komisyon raporu 890 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Teklifin tümü üzerinde grupları adına söz isteyenler: Yeni Türkiye Partisi Grubu adına Kayseri 
Milletvekili Sayın İsmail Cem, Anavatan Partisi Grubu adına Rize Milletvekili Sayın Mesut Yıl
maz. 

Şahısları adına, Sayın Aslan Polat, Sayın Mehmet Bekâroğlu, Sayın Veysel Candan, Sayın Lüt
fü Esengün, aynı anda, aynı saatte söz istedikleri için, birinci sıradaki arkadaşımızı belirlemek üzere 
sonra kura çekeceğiz efendim. 

Bunun dışında, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Şahin, Konya Milletvekili Sayın Mus
tafa Sait Gönen, Kırıkkale Milletvekili Sayın Nihat Gökbulut, Antalya Milletvekili Sayın Salih 
Çelen, Ağrı Milletvekili Sayın Nidai Seven söz istemişlerdir. 

(I) 890 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Efendim, İçtüzüğün 72 nci ve 81 inci maddelerine göre, grupları adına Ter üyeye, Komisyona 
ve Hükümete 20'şer dakika, şahısları adına da 2 üyeye 10'ar dakika söz verilecektir. 

Efendim, şimdi, ilk söz, Yeni Türkiye Partisi Grubu adına, Kayseri Milletvekili Sayın İsmail 
Cem'e aittir. 

Buyurun Sayın Genel Başkan. (YTP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika. 
YTP GRUBU ADINA İSMAİL CEM (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Partimiz 

Grubu adına, Yeni Türkiye adına, görüşülmekte olan değişim teklifinin tahlilini yapmak ve Par
timizin düşüncesini sunmak istiyorum. ^ 

Bir defa, şunu belirteyim: Türkiyemizde, Avrupa Birliği kadar yanlış tanıtılan, yanlış algılanan, 
kendisinde bulunmayan nitelikler atfedilen, haksız eleştirilen ve haksız savunulan çok az konu ol
muştur. 

Avrupa Birliği, Türkiye'de -tartışmalarımızda- sanki başımızdaki bütün belaların kaynağıdır, 
Türkiye'de hangi kötülük varsa, Türkiyemizin başına hangi kötülük gelebilecekse hepsi Avrupa Bir
liğinden dolayıdır ya da tam tersine, Türkiyemizdeki bütün iyilikler, bütün güzellikler, Türkiyemize 
olabilecek bütün iyilikler ancak ve ancak Avrupa Birliğinden gelecektir; Avrupa Birliği olmazsa, 
neredeyse, Türkiye olamayacaktır. Yine, bu bağlamda, Avrupa Birliği ya Türkiye'yi kesenkes, 
mümkünü yok, kabul etmeyecektir, üye yapmayacaktır ya da Avrupa Birliğinin eli mahkûm, mut
laka Türkiye'yi üye olarak alacaktır, Türkiye ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin üyeliğine Avrupa Bir
liği mahkûmdur anlayışı. 

özünde bütün bunlar yanlıştır. Bir defa, Avrupa Birliği, hiçbir zaman Türkiyemizdeki şikâyet 
ettiğimiz yanlışın, eksiğin, bozukluğun sebebi değildir. Avrupa Birliği, hiçbir zaman Türkiye'deki 
şikâyet ettiğimiz yanlışın, eksiğin, bozukluğun çözümü tek başına olamayacaktır. Avrupa Birliği 
olayı, "üye olacağız, kaçınılmaz bir şey, kabul edecekler" veya "bizi sevmediklerinden ötürü asla 
üye almayacaklar" şeklinde bir yaklaşım değildir; çünkü, Avrupa Birliğiyle bir ülkenin ilişkisi, özü 
itibariyle menfaat ilişkisidir. Eğer, Avrupa Birliği Türkiye'yle ilişkisini geliştirmekte ise, bunun 
gelişmesinden menfaati olduğu için taraf çıkmaktadır ya da, biz, Türkiye olarak veya bir başka aday 
ülke -Polonya, Macaristan, Bulgaristan- Avrupa Birliğiyle ilişkisini geliştirmekte ise, bunda men
faati olduğu için bu ilişkiyi geliştirmektedir. Bunu çok net olarak, bir defa, görmemiz lazım. Kim
senin bizi çok sevmesi nedeniyle değil, kimse Türkiye'ye bayıldığı için değil; ama, Türkiye'yle 
beraberliğini geliştirmekte somut menfaati olduğu için Türkiye ile Avrupa Birliği arasında iyi iliş
ki oluşmaktadır. 

Gene, bu bağlamda, şu görüşmekte olduğumuz değişimler, yasa teklifi... Biz bunu sanki ilk 
defa bugün Türkiye'de tartışıyoruz, sanki bu konuları hiç konuşmamışız Türkiye'de, sanki birden
bire biz Avrupa Birliği uğruna demokrat olmuşuz, özgürlükçü olmuşuz; böyle bir anlayış dikkati 
çekiyor. Oysa, bugün tartıştığımız konular, cezanın kalkması veyahut yasakların azalması veyahut 
demokratik hakların alanının genişletilmesi; biz bunları 30 yıldır Türkiye'de konuşmaktayız ve tar
tışmaktayız ve biz bunları tartıştığımız vakit, içimizden birçoğumuz bunları savunduğu vakit,' ortada 
bir Avrupa Birliği konusu dahi yoktu. Tabiî, işte, hep, 30 yıldır üye olacağız iddiasındayız; ama, 
böyle bir tartışma yoktu Türkiye'de ve Türkiye'de insanlar özgürlüklerin genişlemesi, Türkiye'de in
sanlar demokratik hakların mümkün olduğunca geniş bir alana yayılması için mücadele etmektey
di, tartışmaktaydı, yazı yazmaktaydı. 
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Şunu doğru koyalım: Biz bunları savunmaktaysak, bu yasayı savunmaktaysak, bu değişime ar
ka çıkmaktaysak ve biz Avrupa Birliği konusunu Türkiye'nin menfaati olarak görmekteysek, bu 
yasaların gerçekleşmesi için komisyonda çalışmaktaysak, burada çalışmaktaysak, bu "Avrupa Bir
liği istedi de, ondan dolayı" değildir. Biz bunu Türkiye için yapmaktayız; biz bu özgürlükleri Tür
kiye için, halkımız için istemekteyiz ve biz bu özgürlükleri, bu genişlemeyi, çocuklarımızın 
geleceği için öngörmekteyiz. 

Bugün, Meclisimizin çalışmasıyla -hemen belirteyim- bütün partilerimizin; şu son dönemde, 
bundan önceki dönemde, hükümette yer almış partilerimizin katkısıyla bir noktaya geldik ve biz, 
bulunduğumuz noktada bu alacağımız, oylayacağımız değişimle Avrupa Birliğine girecek de 
değiliz; yani, böyle her şeyi de çözen, halleden bir değişimi gerçekleştiriyor değiliz; ama, önemli 
bir adım atacağız ve şunu iyi bilelim: Bu kürsüden daha önce birkaç kez belirttiğim gibi, biz, ancak 
Türkiye içerisinde uzlaşabilirsek, Avrupa Birliğini Türkiye'nin bir uzlaşma platformuna dönüş-
türebilirsek, bunu bir siyaset kavgası, bunu kendi iç çekişmemiz olmaktan uzaklaştırabilirsek, işte 
o zaman Avrupa Birliği yolunda Türkiye adım atar. Yoksa, biz bu konuyu birbirimizi köşeye sıkış
tırmak için, suçlamak için, ayrışmak, bölünmek için kullanmaya kalkar isek, o zaman, hiçbir nok
taya, hiçbir yere varamayız. 

Parlamentomuzun, bütün partilerimizin, hükümetlerimizin katkısıyla geldiğimiz nokta, Avrupa 
Birliği yolunda önemli bir adımı atabilmektir. Bu önemli adımı cesaretle atmamız lazım. Korkuyla, 
kendi korkularımızla, kendimize güvensizlikle, kendi tarihimize güvensizlikle, kendi insanımıza 
güvensizlikle Türkiye hiçbir yere gidemez. (YTP sıralarından alkışlar) 

insanımıza güveneceğiz; korkularımızdan başka korkacak hiçbir şeyimiz olmadığını bileceğiz. 
Birbirimize güveneceğiz; şu parti veyahut başka parti, hepimiz Türkiye'nin iyiliğini istemekteyiz. 
Başka başka düşünebiliriz; mümkündür; ama, hangimiz çıkıp da "ben Türkiye'nin iyiliğini is
tiyorum, ötekiler Türkiye'nin iyiliğini istemiyor, onun için böyle düşünüyor..." Bunu deme hak
kımız yoktur. Türkiye'nin iyiliğini farklı açılardan görebiliriz; Türkiye'nin iyiliğinin, doğrunun ne 
olduğu konusunda karşıt düşüncelerimiz olabilir; ama, hepimiz memleketimizin, milletimizin 
iyiliği için, güzelliği için, esenliği için, refahı için böyle konuşmaktayız ve bu düşüncelerimizi 
savunmaktayız. Biz, cesaretle adım atalım, kendimize güvenelim, tarihimizi bilelim; güvenelim ve 
bilelim ki, Türkiyemiz o büyük Dünya Savaşından çıkmış, bütün tersaneleri işgal edilmiş, vatan 
toprağına girilmiş -12 000 000 muydu 13 000 000 muydu; onun hâlâ tartışması devam eder- or
dunun silahı elinden alınmış öyle bir Türkiye'yi, öyle bir memleketi yedi düvel birleşti bölemedi de, 
bu kadar bilgi birikimine, eğitim birikimine, demokrasi birikimine,, kendi coğrafyasının en güçlü 
askerî kuvvetlerine sahip günümüzün 70 000 000'luk Türkiyesini gelip de bölecekler! Bu, kimsenin 
haddine düşmemiştir; bunu hepimizin de iyi bilmesi lazım! (YTP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, kısaca, toparlamak istiyorum: Doğru bir adım atmanın eşiğindeyiz. 
Elbette, her doğru adım gibi, her ciddî adım gibi bunun da yaratabileceği bazı sıkıntılar 
olabilir. Burada, hepimizin büyük bir iyi niyetle düşündüğünü istismar etmek, istismar yol
larını aramak isteyenler olabilir; ama, kendimize güvenelim ve bilelim ki, biz bunları yaptırt
mayız, bunun istismarına müsaade etmeyiz. Her şeyden önce kendimize güvenelim ve Avrupa 
Birliği doğrultusundaki bu önemli adımı Türkiyemiz için, çocuklarımız için cesaretle, elbir
liğiyle atalım. 
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Saygılar sunuyorum; sağ olun, var olun. (YTP sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyoruz Sayın Cem'e. 
Efendim, söz sırası, Anavatan Partisinde. 
Rize Milletvekili Sayın Mesut Yılmaz, buyursunlar efendim. (ANAP sıralarından ayakta alkış

lar) 
Sayın Genel Başkan, süreniz 20 dakika efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tarihî bir oturum yapıyoruz. Bu oturumda ve bunu izleyen 

oturumlarda devletimiz ve milletimiz için hayatî kararlar almak durumundayız. Alacağımız bu 
kararlar, ülkemizin siyasî, ekonomik ve sosyal geleceğini şekillendirecek. 

Bize göre, bugün için devletimizin önündeki en önemli konu, Avrupa Birliğine tam üyelik için 
müzakere sürecini başlatmaktır. Asıl hedefimiz ise, bu müzakere sürecinin sonunda, Avrupa Bir
liğine tam üye olmaktır; ama, hepimiz biliyoruz ki, bu, öyle kolayca gerçekleşebilecek bir hedef 
değildir. Bunun için ulaşmamız gereken demokratik standartlar vardır; düşünce, ifade, inanç ve kül
türel hürriyetlerden temel insan haklarına kadar her alanda özgürlükleri genişletmemiz gerekiyor. 

Bunun için ulaşmamız gereken ekonomik standartlar vardır; enflasyonu, faizleri ve kur dal
galanma marjını tek haneli rakamlara indirmemiz gerekiyor. 

Bunun için ulaşmamız gereken sosyal standartlar vardır; sosyal güvenlik zincirini genişlet
memiz, işsizlik sigortasını yerleştirmemiz, çocuklarımızı ve kadınlarımızı güvence altına almamız 
gerekiyor. Aslında, bu standartlara ulaşmak, insanımızın, hayatın her alanında, çok uzun bir zaman
dan beri özlemini çektiğimiz düzeye getirilmesi demektir. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Avrupa Birliğinin 15 üyesi vardır; 10 tane de bu yılın sonunda, 
aralık ayında, üyeliğe kabul edilmeyi bekleyen ülke bulunmaktadır. Tabiî, bu rakama, şu anda tam 
üyelik müzakereleri devam eden Bulgaristan'ı ve Romanya'yı da ilave etmemiz lazım. Ayrıca, Av
rupa Birliğine üye olmak isteyen; ancak, coğrafi durumları sebebiyle veya başka birtakım engeller 
yüzünden buna imkân bulamayan pek çok sayıda ülkeyi saymamız gerek. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, sorulması gereken soru şudur: Acaba, bu kadar ülke Avrupa Bir
liğine girmeyi neden ısrarla istemektedir? Avrupa Birliği eğer toprak bütünlüğünden ekonomik 
sömürüye kadar her alanda devletleri kökünden sarsacak bir olaysa, bunca ülke niçin ısrarla bu 
statüyü elde etmek için çalışmaktadırlar? Acaba, bunca ülke Avrupa Birliği üyeliği için neden onca 
fedakârlığa, bu kadar sıkıntıya katlanmaktadır? Unutmayalım, daha düne kadar Doğu Bloku içinde 
yer alan ülkeler, yani, komünist rejimle yönetilen ülkeler, sadece Avrupa Birliği üyeliğini elde 
edebilmek için on yıl gibi çok kısa bir zamanda kendilerini baştan aşağı, kökten değiştirmeyi göze 
aldılar. Bulgaristan ve Romanya gibi, Türk azınlığın yaşadığı ülkeler, topraklarının bölüneceğini 
düşünerek mi acaba orada yaşayan soydaşlarımıza, eskisine göre çok daha geniş özgürlükleri ver
diler? İngiltere gibi, Fransa gibi, İtalya gibi, İspanya gibi, etnik ve inanç temelli sorunlarla boğuşan 
ülkeler, acaba, niçin, o kadar riski göze alarak Avrupa Birliğinin kriterlerini hayata geçirdiler? 

Bir başka örnek: Avrupa'nın bugünkü ekonomik ve sosyal refah ortalamasının ve hatta, Avrupa 
Birliğinin ortalama bireysel özgürlüklerinin çok daha üstünde bir düzeye sahip olan İskandinav ül
keleri, bu söylediğim alanlarda hiçbir beklentileri olmadığı halde, neden Avrupa Birliği üyeliğine 
yöneldiler? 
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Değerli arkadaşlarım, bu soruların cevaplarını doğru bir şekilde bulduğumuzda, Avrupa Birliği 
üyeliğiyle ilgili olarak ortaya atılan iddiaların yanlış ve temelsiz olduğunu görürüz. Acaba, Avrupa 
Birliği üyeliği bu kadar ülke için hiçbir olumsuzluk içermiyor da sadece Türkiye için mi tehlike teş
kil ediyor; böyle bir şey mümkün olabilir mi? Eğer, olaya akıl, insaf ve vicdan ölçüleri içinde 
bakılırsa, bunun böyle olmadığını herkes teslim edecektir. 

Avrupa Birliği üyeliğini sihirli bir değnek gibi değil; ama, lanetli bir asa gibi de değil, her alan
da ihtiyacımız olan atılımları gerçekleştirmemize yardımcı olacak bir itici motor gibi görmeliyiz. 
Bu yaklaşımı ülkemizde hâkim kıldığımız gün, Avrupa Birliği üzerine uzun zamandan beri devam 
eden tartışmalar sağlıklı bir zemine oturacaktır. 

Değerli milletvekilleri, gerçekleri görmezden gelerek veya gözlerimizi kapayıp gerçekleri yok 
sayarak onlardan kurtulamayız. Ülkemizde yaşayan her kesimin kendine göre ciddî sıkıntıları var. 
Türkiye'nin hangi bölgesine giderseniz gidin, hangi kesimle bir araya gelirseniz gelin, insanımızın, 
kelimenin tam anlamıyla dert küpü haline geldiğini göreceksiniz. Biraz deştiğiniz zaman, bütün bu 
sıkıntıların, aslında, bütün vatandaşlarımızın ortak sıkıntılarının birkaç grupta toplanacak ortak 
konular olduğunu görürsünüz. İnsanlarımız, elbette ki ekonomik sıkıntılarından mustariptirler; 
bunun içinde işsizlik vardır, bunun içinde yoksulluk vardır, bunun içinde sefalet vardır, bunun için
de gelir dağılımında adaletsizlik vardır; ama, bunun yanında, aynı zamanda, atalet vardır; bunun 
içinde zengin kaynakların fakir bekçisi olmak vardır. 

İnsanımız, aynı zamanda sosyal sıkıntılarından da mustariptir; bunun içinde de geniş kesim
lerin hiçbir sosyal güvencesinin olmaması vardır, bunun içinde maaş, hastane ve hatta ekmek kuy
rukları vardır. Bunun içinde okutamadığımız,eğitim veremediğimiz milyonlarca gencimiz vardır. 

İnsanımız, bireysel ve kültürel haklarını kullanırken karşılaştıkları sınırlamalardan da mus
tariptir; bunun içinde de temel insan haklarına ilişkin ihlâller vardır, bunun içinde düşünce ve ifade 
özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar vardır, bunun içinde anasından öğrendiği dilin hor görülmesi var
dır. 

Yani, hangi alana ve hangi kesime elinizi atarsanız atın, uzun yıllar çözülemediği için kangren 
haline gelmiş, bıkkınlık verecek boyuta ulaşmış sorunlar vardır. 

Değerli milletvekilleri, hiçbir devletin kendi vatandaşını böylesine yoksul, mutsuz ve umutsuz 
kılmaya hakkı yoktur. (ANAP sıralarından alkışlar) Hele hele, yaradılanı Yaradan'dan ötürü seven; 
insanı, eşrefi mahlûkattan sayan, hâkim değil hadim devlet geleneğine sahip Türk Milletinin buna 
hiçbir zaman layık olmadığını, buna hiç müstahak olmadığına inanıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Avrupa Birliği üyeliği konusundaki gelişmelerin ülkemizde bu kadar heyecan uyandırmasının, 
toplumda bu kadar güçlü destek bulmasının en önemli sebebi, bu saydığım sıkıntılardır. Türk insanı, 
bütün aleyhte propagandalara rağmen, yapılan korkutmalara rağmen "bölünürüz, savrüluruz" kor
kutmalarına rağmen, engin sağduyusu ve sezgisiyle, Avrupa Birliği kriterleri diye ortaya konulan 
çerçevenin, aslında, kendi sıkıntılarına çözüm olabilecek formülleri içerdiğini görmüştür. Onun 
için, Türk insanını, Avrupa Birliği yolundan çevirmeye yönelik gizli ve açık çabaların hiçbir sonuç 
vermesi mümkün değildir. Türk insanını, Avrupa Birliği yolundan döndürmenin tek yolu, ona, bu 
sıkıntılarına, çok daha köklü ve süratli çözümler getirecek başka alternatifleri ortaya koymaktır. 
Maalesef, ne halihazırda ne de yakın ve orta gelecekte böyle bir alternatif gözükmemektedir. 
Dolayısıyla, Türk Milletinin temsilcileri olarak Yüce Meclisin çatısı altında yer alan bizlere düşen 
görev, insanımızın sağduyusu ve sezgisiyle yöneldiği bu hedefi gerçekleştirmektir. (ANAP 
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sıralarından alkışlar) Esasen, Avrupa Birliği üyeliği, bu çerçevede bir siyasî proje haline gelmiştir. 
Bu projeye ne kadar çok destek verir, ne kadar büyük katkı sağlarsak, milletimiz ve tarih önünde o 
kadar sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağımıza inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Birliğine üyelik süreci, Türkiye'nin, 200 yıllık, devletimizi tah
kim etme ve milletimizi güçlü kılma çabalarının ulaştığı nihai noktadır. Türkiye, esasen, coğrafya 
ve siyasî yapı olarak zaten içerisinde yer aldığı Batı'yı, bir medeniyet olarak kendisi tercih etmiştir. 
Biz, harici baskılarla hareket etmeden, dışarıdan yapılan baskılarla hareket etmeden yeni bir 
medeniyet dünyasına kendi isteğiyle dahil olan dünyadaki ender uluslardan birisiyiz. 1683'te 
Viyana bozgunuyla başlayan çöküş sürecini durdurmak için, bir medeniyeti bırakıp bir başka 
medeniyeti benimsedik. Devletimizi ve toplumumuzu, bu uğurda tepeden tırnağa değiştirmeye 
koyulduk. Vakai hayriyeden tanzimata, meşrutiyetten cumhuriyete kadar atılan bütün adımlarla tek 
bir hedefe yöneldik; o da, Batı medeniyeti içerisinde yer alarak devletimizi yaşatmak, onu yok ol
maktan kurtarmak. Türkiye'nin ikiyüz yıllık tercihinin doğruluğu, bu tercihi yapmayan veya bu ter
cihi yapamayan çevremizdeki başka ülkelere bakıldığı zaman kolayca anlaşılacaktır. Başta Büyük 
Atatürk olmak üzere, bu yolda canla başla çalışan tüm devlet adamlarımıza ve tüm nesillere şükran 
borçluyuz. 

Değerli milletvekilleri, bugün geldiğimiz aşamada, Avrupa Birliği üyeliği, Türkiye için, zaten 
ait olunan bir dünyaya dahil ve mensup olmak meselesidir. Türkiye, Doğu - Batı ikilemini aslında 
çoktan aşmıştır; şairin dediği gibi "Doğu Doğu'dur, Batı da Batı'dır" ve Türkiye, kesinlikle ve mut
lak suretle Batı'dadır. Şimdi, geriye dönüp, ikiyüz yıldan beri hiçbir şey olmamış, sanki bütün tarih 
boşuna kat edilmiş gibi Avrupa Birliğine karşı çıkılmasını anlayabilmek mümkün değildir. Hangi 
gerekçeyle olursa olsun bu yoldan dönüş, bu yoldan sapış anlamına gelecek çabaları hoş karşılamak 
da mümkün değildir. Hem Avrupa Birliğine üyeliği istiyor gözüküp hem de bu yolu çıkmaza sok
mak için elinden geleni yapmayı kabul etmek de mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Türk tarihinin en büyük dönüşüm projesi olan cumhuriyet, Avrupa'yla 
entegrasyonu amaçlayan büyük bir projedir. Cumhuriyetimizin özü, siyasî birlik ve ekonomik geliş
me temelinde çağdaş bir millî devlet olmaktır. Cumhuriyetimiz, 1946'dan sonra, demokratik bir 
hüviyet kazanarak bu alanda büyük başarılara ulaşmıştır. Bununla birlikte, siyasî birliğin tesisinde 
tam anlamıyla hedefe ulaştığımız söylenemez. Bunun esas nedeni nedir; bunun esas nedeni, vatan
daşlık kurumunun Türkiye'de henüz yerleşip geliştirilememiş olmasıdır. Eğer bunun aksi doğru ol
saydı, bugün, hâlâ, etnik veya mezhep temelli ayrışma veya -bu kürsüden biraz önce söylendiği gibi-
bölünme endişesini veya tehlikesini yaşamazdık. Eğer aksi doğru olsaydı, küçük bir eşkiya grubunun 
başlattığı bir hareket, koca bir devleti, onbeş yıl boyunca ve hâlâ uğraştıramazdı. Eğer bunun aksi 
doğru olsaydı, 14-15 yaşındaki dinî eğitim alan kız çocuklarımızın başörtüsünü, laikliğe yönelik 
büyük bir tehdit olarak algılayıp paniğe kapılmazdık. (ANAP, AK Parti ve SP sıralarından alkışlar) 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, bunlara inanıyor musun?! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Hiç
birimiz, bu kaygılara sebep olan olguları, bu kaygıları yaratan şeyleri, sadece dış kaynaklara, dış 
mihraklara bağlamak basitliğine kaçmamalıyız. Elbette ki, bir yönüyle, dışarıdan tasallut edenlerin 
varlığı bir gerçektir; ama, bu tasallut her zaman olacaktır; ancak, diğer yönüyle, bu sorunların 
kökeni içeridedir ve asıl çözmemiz gereken sorun da buradadır. Bu sorunlar, Atatürk ve İnönü 
döneminde de vardı, bugün de vardır ve bu sorunların kaynağı, toplumsal yapımızda ve yönetim an-
layışımızdadır. 
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Cumhuriyetin "siyasî birlik" idealinin başarıya ulaşması, Türkiye'nin Avrupa ile entegras
yonunda nihaî safhayı tamamlamasıyla mümkündür. Endişemiz odur ki -bu endişeyi duyan arkadaş
larım için söylüyorum- Avrupa Birliğinin dışında kalan bir Türkiye, millî çıkarlarını, çok daha zor 
koruyacaktır, hatta, mevcut bütünlüğünü dahi muhafaza etmekte zorlanacaktır; çünkü, Türkiye, Av
rupa Birliğinin dışında kaldığı takdirde, Ortadoğu'nun karanlık meçhulüne savrulmuş olacaktır. Av
rupa Birliği kriterlerine sahip olmak, Türkiye'yi, bırakınız bölmeyi, tesis etmekte zorlandığı millî 
birlik yönünde önemli ve güvenilir bir zemine kavuşturacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bugün, bütün siyasî partiler, Avrupa Birliği uyum çalışmalarıyla ilgili, 
kendisinin haklı olduğunu ispatlamak peşindedir. Şunu baştan kabul etmeliyiz ki, her partinin ken
dine göre haklı olduğu noktalar muhakkak vardır. Her siyasî partinin olayları ve gelişmeleri kendi 
açısından değerlendirmesi kadar da tabiî bir şey olamaz. Yine, her bir siyasî parti, kendi görüşünün 
doğruluğunu ispatlamak için, bu alandaki gelişmeleri kendi ölçüleri doğrultusunda yorumlama hak
kına da sahiptir. Bütün bu söylediklerime hak vermemek, bunları yadırgamak mümkün değil; ama 
değerli arkadaşlarım, bütün bunların sonucunda, bu pakette yer alan düzenlemelere hayır demek 
veya çekimser kalmak, kayıtsız kalmak, bu endişeleri duyan partilerimizin o endişelerini gidermeye 
yardımcı olmayacaktır, o siyasî partilere oy vermiş insanlarının haklarını korumaya da yardımcı ol
mayacaktır. Bana göre, bütün partilerimizin ortak çıkarı, Meclisteki ve Meclis dışındaki bütün siyasî 
partilerimize oy veren vatandaşlarımızın ortak çıkarı bu paketin yasalaşmasındadır. Bu paketin 
yasalaşmasının neden bütün partilerimizin ve neden bütün bu partilerimize oy vermiş olan vatan
daşlarımızın çıkarma olduğu da apaçık ortadadır. Çünkü bu paketin yasalaşması Avrupa Birliğiyle 
müzakere sürecini başlatacak ve üyelik yolundaki en önemli engelin ortadan kalkmasını sağ
layacaktır. Bu nedenle, Yüce Meclisteki Avrupa Birliği uyum çalışmalarını kimin daha inatçı ol
duğunu gösteren bir savaşa çevirmek doğru değildir. 

Değerli milletvekilleri, bugün Ankara'nın göbeğindeki Kızılay'da, herhangi bir kitapçıya gidin, 
Türkiye üzerine yazılmış çok sayıda yeni kitap göreceksiniz. Bu kitapların yazarları ya Türkiye'ye 
dıştan bakan Türk dostu yazarlardır ya Türk diplomatlarıdır ya da Türk bilim adamlarıdır. Bu kitap
ların hemen hepsinde, ülkemizin demokrasi ve insan hakları konusundaki eksikliklerin uzun uzun 
işlendiğini göreceksiniz, onlara atıflar yapıldığını göreceksiniz. Bu eksikliklerin Batı dünyasında 
nasıl karşılandığına ilişkin değerlendirmeler, hepimizi sarsacak niteliktedir. Bu kitaplara göz gez
diren herkes, Türk Devletinin, Batı dünyasına ait bütün platformlarda, bugüne kadar neden sıkıntı 
çektiği konusunda bir fikir sahibi olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bunlar, bizim gerçeklerimizdir, bu eksiklikler bizim eksikliklerimizde. 
Bunlardan utanmak, bunları gizlemek doğru değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI A. MESUT YILMAZ (Devamla) - 2 

dakika süre rica ediyorum... 

BAŞKAN - İstirham ediyorum efendim, buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Eğer, 
ortada bir problem olduğunu kabul etmezsek, sorunlarımızı çözemeyiz. Problemleri gizlemek ve in
kâr etmek, belki, kısa dönemde işimize gelebilir; ama, ortada bir problem yokmuş gibi, ilânihaye 
yolumuza devam edemeyiz. Bu konuda atılan adımları engelleyerek de hiçbir yere varamayız. 
Sıkıntı verse bile, bu konudaki bütün eksikliklerimizi bu kürsüde açık açık konuşmak, tartışmak 
zorundayız. İnanıyorum ki, çıkarlarımız bazen çatışsa bile, her zaman bir uzlaşma yolunu 

- 4 9 0 -



T.B.M.M. B: 124 1.8.2002 0 : 1 

bulabiliriz. Unutmayalım ki, bu ülke hepimizin ülkesi, bu ülkede yaşayan insanlar hepimizin insan
ları. Bize düşen, bütün bu eksikliklerimizi gidererek, insanımızı daha huzurlu ve mutlu yaşatmak
tır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle üyelik perspektifine dayalı ilişkileri 1959 
yılına dayanmaktadır. Bu yoldaki ilk girişimi yapan, merhum Adnan Menderes'in Hükümeti olmuş
tur; ama, bu konudaki anlaşmayı, Ankara Anlaşmasını ilk imzalayan, merhum İsmet inönü'nün 
Hükümetidir. 9 uncu Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, 1960'ların ikinci yarısında, Av
rupa Birliğiyle ilişkilerin ilerlemesinde önemli katkıda bulunmuştur. Büyük dönüşüm yaşatarak, 
Türkiye'yi dünyayla bütünleşme yolunda harekete geçiren 8 inci Cumhurbaşkanımız merhum Tur
gut Özal'ın, benim de içinde yer aldığım hükümeti, zorlu bir ara dönemin sıkıntılarını aşarak, Av
rupa Birliğine tam üyelik müracaatında bulunmuş ve Türkiye'nin üyelik perspektifini kesinleştir
miştir. Doğru Yol Partisinin Genel Başkanı Sayın Tansu Çiller'in Hükümeti, gümrük birliği sürecini 
başlatarak, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini daha ileri bir safhaya getirmiştir. (DYP sıralarından 
alkışlar) Nihayet, Sayın Ecevit'in Başbakanlığını yaptığı, bizim de içinde bulunduğumuz bu 
hükümet, 57 nci hükümet, ülkemizi Avrupa Birliği genişleme sürecine dahil edip, uyum çalışmaları 
için gerekli Ulusal Programı hazırlayarak önemli bir katkıda bulunmuştur. 

Bunu şunun için söylüyorum: Avrupa Birliği üyeliği hedefi, rahmetli Menderes'in, rahmetli 
İnönü'nün, rahmetli Özal'ın, Sayın Demirel'in, Sayın Çiller'in ve Sayın Ecevit'in projesidir; hepsinin 
ortak projesidir. (ANAP, DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Bu proje, elbette ki, bir siyasî partinin tekelinde değildir; bu proje, millete mal olmuştur. Çatısı 
altında bulunmaktan şeref duyduğumuz bu Yüce Meclis, Türkiye'nin, demokrasinin evrensel stan
dartlarına layık bir ülke olduğunu bütün dünyaya göstermek durumundadır. Türkiye'nin son kırk 
yılda defalarca teşebbüs ettiği; ama, ya toplumsal kamplaşmalar nedeniyle ya da demokratik 
mekanizmaların devredışı kalması nedeniyle gerçekleştiremediği dönüşüm, bu defa tamamlanma 
aşamasına gelmiştir. 

Bugün karşımızda, ne kardeşi kardeşe düşman eden sosyal, siyasal sorunlar vardır ne de 
demokratik mekanizmaların işlemesine engel olan herhangi bir gelişme söz konusudur. Türkiye'nin 
bu tarihî dönüşümü gerçekleştirmesi için bugün bütün şartlar mevcuttur. İş, sadece siz sayın millet
vekillerinin irade beyanına kalmıştır. Kamuoyu önünde yapılan deklarasyonlara, millete verilen 
sözlere binaen, bu Meclisin, söz konusu dönüşümü gerçekleştirecek iradeyi ortaya koyacağına 
inanıyorum. 

Şayet, Avrupa Birliği uyum yasaları kabul edilirse, bugün burada bulunan her bir milletvekili 
arkadaşım, ülkemizin, bu yüzyılının tarihinin yazımına iştirak etmiş, ortak olmuş olacaktır. Ül
kesine ve milletine hizmeti her şeyin önünde gören bir bundan daha büyük bir şeref 
düşünemiyorum. Bu projeye taraftar olanlarla karşı olanların kimlerin karşısında kimlerin yanında 
oldukları, tarihte kimlerle birlikte anılacakları da şimdiden bellidir. Tarih tablosunda, millete ve 
devlete hizmet edenler bir tarafta, millet ve devleti yolundan çıkararak, ona zarar verenler diğer 
tarafta yer alacaktır ve iyiler, iyilikleriyle kötüler de kötülükleriyle anılacaktır. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, hepimizin kabul etmesi gereken bir gerçek var; bu Parlamento, bizim 
Parlamentomuz, 21 inci Dönem Parlamentosu, hem yakın tarihin en çalışkan Parlamentosudur; 
ama, hem de en çok yıpranmış olan parlamentosudur. 
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Siyaset kurumunun ve siyasetçinin yıpranmışlığı, siyasî yelpazedeki dağınıklıkla orantılı 
olarak artmıştır; çünkü, siyasî dağınıklık siyasî iradede zafiyete yol açmıştır. Siyasî irade zaafı, tek
nik olarak neC kadar büyük performansı ortaya koyarsanız koyun, toplumu ortak hedefler etrafında 
toplama ve motive etme yönünde siyasetin gücünü azaltmaktadır. 

BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız. 6 dakika oldu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI A. MESUT YILMAZ (Devamla) -

Hemen toparlıyorum. 
Siyaset kurumunun böylesine kötü bir duruma düşmesinde, belki, siyasetçilerin eksikleri var

dır, yanlışları vardır; ama, siyasetdışı unsurların da bu süreci körükledikleri açıktır. Avrupa Birliği 
üyeliği, siyaset kurumunu ve siyasetçiyi içerisine düştüğü bu açmazdan kurtarmak için de önemli 
bir fırsattır. 

Toplum, kendiliğinden ortak bir hedef etrafında konsensüs sağlamıştır. Sivil toplum kuruluş
ları, ülkemizin bu hedefe ulaşması konusunda yapılan her çalışmaya destek vermektedir. Siyaset 
kurumuna ve siyasetçiye düşen, kısa sürede genişleyen ve olgunlaşan bu zemini doğru değerlendir
mek, ele geçen fırsatı heba etmemektir. 

Anadolumuzda bir söz var "suyunu, tuzunu hesap edersen çorbayı içemezsin" derler. Avrupa 
Birliği konusunda atılacak her adımı, olabilecek 

en olumsuz, en kötü sonuçlarıyla düşünürseniz kilitlenir kalırsınız. Hiçbir komplekse kapıl
madan itiraf etmeliyiz ki, milletimiz, Avrupa Birliği üyeliği konusunda, siyaset kurumundan da 
siyasetçilerden de çok daha ileri bir noktadadır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Eğer, biz, bugün, burada, hâlâ bu paketteki konulan tartışıyorsak, bu söylediğimin bundan açık 
ispatı olamaz. 21 inci Dönem milletvekilleri olarak, verdiğimiz mücadelelerin, yaptığımız işlerin, 
gösterdiğimiz çabaların, millet önünde ve tarih önünde eğer hak ettiği değeri bulmasını istiyorsak, 
Avrupa Birliği üyeliğine giden yolu hemen ve ardına kadar açmalıyız. Milletimiz bizden bunu bek
liyor. Bugün, bütün gözler Yüce Meclisin üzerindedir. Ben inanıyorum ki, Yüce Meclisimiz, bu 
sınavdan yüzünün akıyla çıkacaktır. 

Bu inançla, hepinize en derin saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından ayak
ta alkışlar, DSP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi, söz sırası, Saadet Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mustafa 

Kamalak'ta. 
Buyurun efendim. (SP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Adaleti sağlayalım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hazreti Ömer'in adaleti var burada, hiç korkmayın. 
Zatıâlileriniz, dün, o adaletimi gördünüz. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - 28 dakika... 
BAŞKAN - Sayın Kamalak, siz buyurun efendim. 
SP GRUBU ADINA MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, değerli 

milletvekilleri; partimin, Saadet Partisinin, kısaca "Avrupa Birliği uyum paketi" diye bilinen, 890 
sıra sayılı kanun teklifi üzerindeki görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum; konuşmama 
başlarken hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Saadet Partisi olarak, prensip itibariyle Avrupa Birliğine evet diyoruz. 
Avrupa Birliğini ideal bulduğumuz için değil, tüm dertlere deva gördüğümüz için değil; Tür
kiye'deki baskılar dayanılmaz aşamaya geldiği için, millî irade sürekli olarak dışlandığı için, 
yönetimlerde milletin dediği değil de, belirli çevrelerin, hukuk tanımazların sözü dinlendiği için Av
rupa Birliğine evet diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, merhum Akif diyor ki: 

"Hayal ile yoktur benim alışverişim, 

Ne söylemişsem, görüp de söylemişim." 

O münasebetle, biliyorum, Türkiye'de, millî iradenin değil de egemen güçlerin, hukuk tanımaz
ların, etkin çevrelerin dediği olmakta, icra makamında genel olarak bunların sözü geçmektedir 
dedim; bu, önemli bir iddiadır. O halde, bu iddiayı belgelerle ortaya koymamız gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu hükümet bilindiği gibi, 56 ncı hükümetin devamıdır; 56 ncı hükümet 
de, 55 inci hükümetin devamıdır. O halde, hadiseye, bir bütün halinde bakmak lazım. Acaba, 54 ün
cü hükümeti, millî irade mi kurdu, yoksa millî iradeye rağmen belirli çevreler mi kurdu? Elimdeki 
kitapta "belirli çevreler kurdu" deniliyor. Kitabın adı "Bir Asker Bir Diplomat." Sayfa 258." Mesut 
Yılmaz'ın Başbakan olarak seçilmesi." Soruyor muhabir: " 'Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma 
görevini Tansu Çiller'e vermeye mecbur değil; Hükümeti Mesut Yılmaz'a kurdururuz dedik ve 
görev Yılmaz'a verildi. Mesut Yılmaz'ı, hükümeti kurmak için biz seçtik; bizim istediğimiz şekilde 
hareket edecektir, bizim dediğimizden çıkamaz' demişti. Televizyon haberlerinde, Mesut Yılmaz'ın 
'sekiz yıllık eğitim kararını bizim hükümetimiz almadı, uymak zorunda da değiliz' yolunda bir 
beyanını verdiler. Ben, haberi, misafirime tebessümle bakarak dinledim; ama, Yılmaz, bu beyanın 
arkasını getirmedi. Aksine 'kararı biz almadık; ama, elbette uygulayacağız' dedi. Komutan ar
kadaşım haklıymış." 

Sanıyorum, birileri var ki... Sayın Yılmaz'ın Çay-TV'deki konuşmasını hepiniz bilirsiniz; ama, 
uygulama bütünüyle farklı. Sayın Yılmaz, Çay-TV'deki konuşmasında -imam-hatiplerdi söz konusu 
olan- ne diyordu: "Halk bu okullara teveccüh ettiğine göre, şu halde, buna dikkat etmek lazım, buna 
itibar etmek lazım" diyordu. Peki, imam-hatipler ne oldu?! 

Biz diyoruz ki, evet, Avrupa Birliğine girmemiz lazım. Bu ülkeyi yönetme mevkiine gelen 
kişilerin, böyle, emir ve talimata mecbur kalmaması için Avrupa Birliğine evet diyoruz; yoksa, çare 
olarak gördüğümüzden değil. 

Değerli arkadaşlarım, ne oldu; yani, 55 inci hükümet, 56 ncı hükümet ve 57 nci hükümet... Tür
kiye'nin geldiği nokta burada. Peki, bulunduğumuz nokta neresi? Bu hükümetin, bulunduğumuz 
noktayla ilgili, isterseniz, şöyle, başarı grafiğine, karnesine bir bakalım. Aldığımız rakamlar, işte, 
karnesi hükümetimizin... Türkiye Cumhuriyeti 57 nci hükümetinin karnesidir bu. (MHP sıraların
dan "nerede çıktı?" sesleri) 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - MHP de var mı? 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla)-Gelecek... 

Rakamların alındığı yer, nerede çıktığı değil, kimin söylediği ve gerçek önemlidir. Tablodaki 
ekonomik rakamlar, Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Sinan Aygün'ün 20 Mayıs 2002 tarihli 
televizyon konuşmasından alınmıştır. "Yalan" diyebiliyor musunuz bu rakamlara?! (MHP sıraların
dan "Millî Gazete mi" sesleri) Evet, gazete, Millî Gazete. Gelecek şimdi, diğerleri de gelecek. Bu 
rakamlara "hayır" diyebiliyor musunuz?.. Peki, geliyorum o zaman; belgelere geliyoruz. 
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KORAY AYDIN (Ankara) - Gazete haberiyle konuşulur mu hocam?! Siz bilim adamısınız... 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Efendim, bilimde, her doküman, her veri gerçeği ifade 
eder, yanlışını burada söylersiniz. Eğer, bu rakamlar yanlış idiyse, bu zamana kadar söylenmesi 
lazımdı. Yirmi banka batmış; yalan mı?! (SP sıralarından "doğru" sesleri) Devri hükümetinizde... 
Yalan mı?!. Tamamı 28 Şubatçı; yani, millî... (MHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, karşılıklı konuşmayın. İstirham ederim... Rahatsız olmayın efendim. 
Hatip fikrini söylüyor. Siz de çıkıp fikrinizi söyleyeceksiniz. 

AYHAN ÇEVÎK (Van) - Gazete reklamı yapma. 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, gazete reklamı yapmıyoruz, ger
çekleri dile getiriyoruz. Hükümetin karnesi,.. 

BAŞKAN - Sayın Kamalak, siz de Genel Kurula hitap ederseniz minnettar kalacağım efendim. 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Sayın Başkanım, zaten, Genel Kurula hitap ediyorum. 
(SP sıralarından "cevap veriyor Sayın Başkan" sesleri) 

BAŞKAN - Bir şey demedik efendim... Sözünü kestik mi?! 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - "Faizler vergiyi yuttu..." Yalan mı sayın hükümet?! 

"Sanayici isyan halinde..." Yalan mı?! (SP sıralarından "Doğru" sesleri, alkışlar) Yalan mı?! 
(SP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Bu kadar doğru yeter hocam... 

AHMET ÇAKAR (İstanbul) - Avrupa Birliğini konuş hocam, Avrupa Birliğini... 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Bunun için Avrupa Birliğine "evet" diyoruz. 

AHMET ÇAKAR (İstanbul) - Avrupa mı kurtaracak bizi?!. 

BAŞKAN - Sayın Çakar, lütfen... 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Yani, böylesine başarısız olan iktidarların işbaşında 

bulunmaması için Avrupa Birliğine "evet" diyoruz. 
Eğer, Avrupa Birliğine girecek olursak, millî irade iktidar olur; millet yanıltılmaz, kandırılmaz; 

onun için Avrupa Birliğine "evet" diyoruz. (SP sıralarından alkışlar) 

"Alo'dan kaçış..." Bir yıl içerisinde birbuçuk milyon vatandaşımız ev telefonunu görüşmeye 
kapatmıştır; yalan mı?! (SP sıralarından "doğru" sesleri" 

AHMET ÇAKAR (İstanbul) - Adil düzende Avrupa Birliği mi açacak bu telefonları?! 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Ve "yazık bu millete..." 

BASRİ COŞKUN (Malatya) - Gazete kupürleri!.. 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Çeşitli gazeteler; belli bir gazete değil. Gazetelerin is
mini vermek gerekiyor mu?! 

Bu millete yazık olmasın diye Avrupa Birliğine "evet" diyoruz. Bu millete yazık olmasın diye 
Avrupa Birliğine "evet" diyoruz. 

Bakın, şu an, yapılan hesaplara göre, Türkiye Cumhuriyetinde, Devletinde 1 dakikada 89 mil
yar lira vergi toplanıyor; buna karşılık ödenen borç ve faiz 113 milyar lira. Değerli arkadaşlarım, bu 
faizi devlet öderken, birilerinin de cebine gidiyor herhalde, küçük bir azınlığın cebine gidiyor. Bu 
sömürü çarkının kırılması için Avrupa Birliğine "evet" diyoruz. 
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Krizin maliyeti 53 milyar dolar. Bu tür krizler olmasın diye Avrupa Birliğine "evet" diyoruz. 

"Krizin korkunç yüzü... Hükümetin ortak karnesi..." Evet, hükümetin ortak karnesi... Altını 
okumaya dilim varmıyor. 

"Öğrencim bahşiş verdi, ağladım..." 

Evet, 28 Şubata alkış tutan gazetelerdi bunlar ve sonuç... 

MEHMET TELEK (Afyon) - Şimdi de aynı şeyi söylüyorsun. 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Ve sonuç... Demin "alo" dan kaçıyordu Türk insanı. 

"Green Türkler..." İşte eseriniz iktidar ortaklan, eseriniz!.. 1 700 000 Türk, Amerikan vatandaş
lığına geçmek için resmen müracaat etmiştir. İşte eseriniz! Sadece "alo"dan, Türkiye'den mi kaçış; 
her şeyini kaybeden insan, son tahlilde inançlarını da kaybeder. Ve "İslamdan İsa'ya dönenler." 
Sayenizde. Ve sayenizde "İslamdan İsa'ya dönenler". Yer istiyor musunuz; Tempo Dergisi. 

KORAY AYDIN (Ankara) - Onun için mi Avrupa Birliği hocam?! 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Bunun için Avrupa Birliği. 
Ve "Memlekete iyiliğin bu mu Ecevit?!" Bakıyoruz, Millî Gazete değil bunlar; Türkiye'nin ger

çekleri... Türkiye'nin gerçekleri. Haa, şunu diyeceksiniz, şunu diyeceksiniz: Suç Ecevit'in. Öyle 
mi?! Ve diyor ki: "Sallanan Ecevit'i Bahçeli tutuyor." Yalan mı?! 

AYHAN ÇEVİK (Van) - Türkiye'yi de Bahçeli tutuyor. 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Peki, bu güzel insanlar, MHP'ye oy veren seçmenler 

doğrudan Ecevit'e oy. verseydi daha iyi etmez miydi? (MHP sıralarından gürültüler) Etmez miydi?! 
Yani, ne oldu?! (MHP sıralarından gürültüler) İşinize gelmediği zaman olmuyor, öyle mi?! 

AYHAN ÇEVİK (Van) - Bahçeli, Türkiye'nin direğidir. 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Elbette!.. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Bahçeli sizi de kurtardı. 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Ve son tahlil: "Saygısız Amerikalı." Ne diyor Amerikalı: 
"Tek ticaret, ihracat metanız askerinizdir." 

Ve "ABD'nin kafa-kol programı." Bunu da, emin olun, okumaya utanıyorum. Hürriyet 
Gazetesinde. 

Değerli dostlarım, şimdi, Türkiye, bu durumlara müstahak olmadığı için, çok daha iyi yerlere, 
çok daha iyi durumlara layık olduğu için, daha doğrusu, millî iradenin üzerindeki baskı kaldırılsın 
diye Avrupa Birliğine "evet" diyoruz; hukuk devleti için Avrupa Birliğine "evet" diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlayacaksınız, Meclis açıldığı zaman, burada, belli bir partimiz 
"dışarı, dışarı, dışarı" diye tempo tutuyordu. Dışarıda millet var!.. Dışarıda millet var!.. Şimdi hep 
beraber gidiyoruz milletin huzuruna! Hakem, millet ne diyecek bakalım; o zaman göreceğiz. Yani, 
Meclisin İçtüzüğü, Anayasa mesabesinde olan İçtüzüğü "bayanlar tayyör giyerler" dediği halde, 
millî iradeyle buraya gelmiş olan bir milletvekili, milletin iradesine rağmen dışarı atıldı. Bu durum
lara son vermek için Avrupa Birliğine "evet" diyoruz. 

Bu arada, milletin gerçek iradesinin Meclise yansıması için, kandırmaların önlenmesi için Av
rupa Birliğine "evet" diyoruz. 

Sanıyorum, bir iki iktidar ortağımızın karnesine temas ettim. Bu arada, şunu da söyleyeyim: 
Bakın, o milletvekili dışarı atılırken, ortada, hiç, ama hiçbir hukukî dayanak yoktu, uygulama 
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bütünüyle keyfi idi, hukukdışı idi. Anadolu'da "bu zulmü biz durdururuz" diyenler "başörtüsü zul
münü biz sona erdiririz" diyenler "ürkeklere değil, erkeklere oy verin" diyenler "imam-hatip prob
lemini biz çözeriz, başörtüsü problemini biz çözeriz" diyenler, işe milletvekillerinin başını çözmek
le başladılar! (SP sıralarından alkışlar) 

AHMET ÇAKAR (İstanbul) - Bu konuşmalar size hiç yakışıyor mu?! 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Siz sandığa gömüldüğünüz zaman hepsi çözülecek!.. 

BAŞKAN - Efendim, istirham ederim; karşılıklı konuşmayınız... 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Biz, millete teslim olmuşuz; kahrın da hoş, lütfün da hoş; 
ama, milletin iradesine, hükmüne razıyız biz. O kimi şey yapacağını bilir. (MHP sıralarından gürül
tüler) 

Sizin sayenizde dostlar, sizin sayenizde!.. Türkiye 4 üncüsü, bugün, dışarıda istediği yere 
giremiyor; yanlış mı?!. 

MEHMET TELEK (Afyon) - Siz getirdiniz bu hale. 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Öyle mi?! 

Bakın, siz çözmek için gelmediniz mi?! Ne için duruyorsunuz burada?! 

AYHAN ÇEVİK (Van) - Niye şimdiye kadar çözmediniz?! 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Bakın, puan vahşeti... 

Arkadaşlar, bu, bir inanç meselesidir; bunu Saadet Partisi çözer ancak! (SP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bu, yürek işidir, inanç işidir! Siz çözemezsiniz! Siz milleti kandırırsınız 
ancak! (MHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Puan vahşeti... Bu, sizin devri iktidarınızda oluyor. 

AYHAN ÇEVİK (Van) - Niye çözmediniz?! 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sen ancak çadıra gidersin, çadıra... 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Bakın, imam-hatipler ilk defa polis akademisine 
giremiyor sizin sayenizde. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Çadırda çözersin... 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Ve kaymakam sizin sayenizde sekiz tane Kur'an kursunu 

kapatabiliyor, sizin sayenizde. 

Ve binlerce, binlerce imam-hatip okulu öğrencisi, başörtüsünden dolayı -Sayın Yılmaz'ın ifade 
ettiği gibi- 12-13 yaşındaki yavrular sizin döneminizde sınıfta kalıyor, binlercesi... 

Ve sizin iktidarınız döneminde, 71 yaşındaki nine, sağlık karnesindeki fotoğrafında başı 
kapalıdır diye hastanede tedavi edilmiyor, can veriyor; sizin iktidarınızda. (SP sıralarından alkışlar, 
MHP sıralarından gürültüler) İşte resmî belgesi... 

BAŞKAN - Sayın Kamalak, Medine Bircan'a naçizane kulunuz sahip çıktı. Merhume üzerine 
siyaset yapmayın. O yanlışı biz düzelttik efendim. 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Sayın Başkanım, bakın, ben, burada, belgeyle 
konuşuyorum. 
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BAŞKAN - Hayır; çünkü, anamın adı Medine olduğu için, o konuda çok hassas davrandık, 
yanlışlık düzeltildi; onu arz ederim. Onun için müdahale ettim, çok özür dilerim. Hassas bir konu 
olduğu için... 

AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - O, hükümetin değil, sizin şahsî girişiminizle oldu. 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Ve bunu ben söylemiyorum sadece. 

Ve "ülkücünün itirafı..." Bakın, Kahramanmaraş Milletvekili Edip özbaş "biz zorbalığa, zulme 
payanda yapıldık" diyor. Yalan mı?! 

Değerli arkadaşlarım, bunlara son vermek amacıyla, millî iradeyi iktidara taşımak amacıyla, 
bütün düşüncelerimize rağmen, ideal olmadığı halde, Avrupa Birliğine "evet" diyoruz; yoksa, ideal 
olduğu için değil. İdeal görüş, millî görüştür. (SP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) İdeal görüş 
o. İdeal görüş odur, milletimizin kurtuluş reçetesi de odur. 

Değerli arkadaşlarım, sizin devri iktidarınızda, Başbakan çıkıyor, belirli partileri sistem dışı 
yahut devletdışı ilan ediyor. Böyle şey olur mu?! Bakın, bakın, işte bu tür zulümlere, bu tür haksız
lıklara, bu tür mesnetsiz konuşmalara son vermek amacıyla Avrupa Birliğine "evet" diyoruz. 

Eğer, bir başbakan yahut iktidardaki herhangi bir parti, gerçekten, bir partiyi yahut belirli par
tileri tehlikeli görüyorsa Siyasî Partiler Kanununun 100 üncü maddesini işletir; uluorta, gelişigüzel, 
keyfî konuşamaz. Türkiye Cumhuriyeti, uyulmasa da, Anayasasına göre bir hukuk devletidir. 
Hukuk konuşur. Eğer, gerçekten, bir yahut bazı partiler sistemdışı İse, rejimdışı ise, bunun yolu bel
lidir; yani, tahrik yapılmaz, şuna buna çamur atılamaz. Bu münasebetle Avrupa birliğine "evet" 
diyoruz. "Evet" diyoruz da, istismara da karşıyız. Avrupa Birliğine "evet" ama, istismara "hayır." 
Nedir istismar; bakın, şu başörtüsü konusunda, imam-hatipler konusunda, Kur'an kursları konusun
da halkı istismar ettiniz! 

MÜKERREM LEVENT (Niğde) - İstismar eden sizsiniz! 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - İstismar ettiniz... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Şehitleri, şehitleri... 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Siz, belirli bir şahsı asacağım diye, şehit katillerini affet

tiniz dostlar, affettiniz! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Şimdi sen affediyorsun! 
BAŞKAN - Efendim, istirham ederim... 

Bir dakika, Sayın Kamalak, konuşma süreniz bitti, sürenizi uzatacağım. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - 8 dakika... 

BAŞKAN - Rütbesine göre uzatıyorum, rütbesine göre. 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Değerli dostlar, biz, Saadet Partisi olarak, bu bozuk-
düzende, zulmün her türüne ve bu arada idamın her türüne karşıyız; ama, şu gelen pakette, yine bir 
partimiz, sırf idamı istismar etmek için, belli bir kişiyi asacağı vaadiyle halk huzuruna çıkıyor. Şun
dan emin olun, o kişinin hayatı, Cumhurbaşkanının hayatından çok daha güvencededir. Onu mu 
asacaksın; asın, görelim hadi! Orada istismara müsaade etmeyeceğiz; bunu bilesiniz. 
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Değerli arkadaşlarım, paketle ilgili olarak, kısmen, bu münasebetle "evet" diyoruz, kısmen de 
"hayır." Niye kısmen hayır; istismara müsaade etmeyeceğimiz için, zamanlama yanlış olduğu için 
belirli maddelere "hayır" diyeceğiz. O maddelerin neler olduğu, maddeler üzerinde konuşulurken 
özel olarak dile getirilecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, herhalde gruplar adına başka söz isteyen yok; kimse istemedi. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Var efendim. 
BAŞKAN - Bilmiyorum, gelmedi efendim. 
MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Var Sayın Başkan. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Erzurum) - Var... 
BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... 
Hatip mikrofonundan sesler çok boğuk çıkıyor; Sayın Kamalak'ın konuşmalarının yarısını an

layamadık; müsaade eder misiniz, 5 dakika ara vereyim, düzeltsinler efendim. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Tekrarlayalım Sayın Başkan; anlaşılmadıysa tekrarlasın. 
BAŞKAN - Birleşime 5 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 16.47 

m 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Mustafa Murat SÖKMENOĞLU 

KÂTİP ÜYELER rBurhan ORHAN (Bursa), Sebahattin KARAKELLE (Erzincan) 

© — : 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 124 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/.- Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Mil
letvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa, İçişleri, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sağlık, Aile, Çalış
ma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonu Raporları (2/1020) (S. Sayısı: 890) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Sayın Bakanlar yerlerini aldılar. 
Efendim, yine kimse yok... 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Konuşmacımız burada değil; başka konuşmacı varsa, gelsin. 

BAŞKAN - Efendim, başka konuşmacı yok ise... 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Şandır hazırlar. 

BAŞKAN - Efendim, ara verdim, teknik arızayı giderdim. Gruplar adına başka konuşmacı yok 
mu efendim? 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Bülent Bey gelecek. 

BAŞKAN - Valla, bugün niye naz ediyorsunuz, anlamadım. Doğru Yol Partisi de vermedi, 
verecek herhalde. Herkes diyor ki... 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Herkes birbirini bekliyor efendim. 

BAŞKAN - Efendim, ben, bu arada, yine centilmenlik yapayım. Gruplar adına başka söz 
talebinden evvel, şahıslarla ilgili kurayı çekeyim de, gruplar kendi aralarında kâğıtları göndermiş 
olsun. Bizim işimiz Meclisi çalıştırmak; çalıştırmamak olsa, şimdi maddelerine geçerim, haberiniz 
olsun! 

Efendim, Sayın Aslan Polat, Sayın Mehmet Bekâroğlu, Sayın Veysel Candan, Sayın Lütfü 
Esengün'ün isimleri arasında kura çekeceğim; aynı anda, aynı saatte müracaat ettikleri için. 

Bakalım kim... Buyurun... Hadi bakalım!.. Şimdi, diyecekler ki, iltimas etti... Vallahi, ben et
medim, kısmeti var; Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat... 

İkinci ismi çekiyorum: Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün. 

İkinci kere müsamaha etmem efendim. Başka kura da yok! Geçerim maddelerine... 

Lütfen, gruplar bildirsinler... 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Grup Başkanı, Manisa Milletvekili Sayın Bülent 
Arınç; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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AK PARTİ GRUBU ADINA BÜLENT ARrNÇ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; hepinizi hürmetle selamlıyorum. Çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. 

Bildiğiniz gibi, dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük bir oy çoğunluğuyla, 3 Kasım 2002 
tarihinde erken seçime gitme kararı verdi. Bu, Parlamentomuz adına iftihar edilecek bir durumdur. 
449 arkadaşımız, ülkenin erken seçime gitmesinde yarar buldu ve seçim kararı aldı. Halkımız için, 
ülkemiz için,.demokrasimiz için, Parlamentomuz için hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, biz, bu seçimlere hükümetin isteğiyle gitmiyoruz. Hükümet ortağı siyasî 
partiler, bugüne kadar her açıklamalarında "bu hükümet, Nisan 2004'e kadar devam edecek" dediler. 
Hatta, zaman zaman Sayın Başbakan, tarihleri 2002 veya 2003 olarak söyleyince, hemen yanındaki 
ortaklar atıldı "hayır, sürçülisan edildi, Nisan 2004 demek istedi" buyurdular. Ancak, sonunda bir 
gelişme oldu. Bu gelişmeye Parlamento sahip çıktı ve önümüzdeki Kasım ayında; yani, takriben 
yüz gün sonra ülke seçime gidecek. 

Neden seçime gidiyoruz; elbette, durup dururken değil. Hükümet, çok başarılı idiyse, bugünkü 
çoğunluğuyla dahi, seçimi istemeden götürebilirdi, hatta bir parti bölünmemiş olsaydı, Nisan 2004'e 
kadar gensorularla veya bir başka denetim mekanizmasıyla onu yerinden oynatmak mümkün ol
mazdı. Ancak, şartlar bunu gerektirdi; çünkü, Anadolu'da sokağa çıkan herkes, milyonlarca insan 
bu hükümetin yönetiminden memnun olmadığını, ülkenin başsız kaldığını, yöneticisiz kaldığını, 
devlet çarklarının dönmediğini, Başbakanın sağlığıyla ilgili gelişmelerin bir büyük sorun haline gel
diğini, hükümet ortakları arasında ihtilaf bulunduğunu, en azından Avrupa Birliğiyle ilgili olarak 
hükümet ortağı partilerin birbirlerini atıp tuttuklarını ve bir tarafta da hükümet içerisindeki uyum
suzluğun, zaten bir türlü düze çıkmamış olan ekonomiyi derinden etkilediğini ve yeni bir kriz bek
lentilerini gündeme getirdi. Bir taraftan da hükümet -karşısında 276 oy yok belki ama- kendi sayısal 
çoğunluğunu kaybetti. Dolayısıyla, bu şartlar bu ülkeyi seçime götürüyor, hükümet ortaklan da 
sonunda buna razı oldular. O zaman, bunu özellikle şunun için söylüyorum: Bazı arkadaşlarımız 
burada konuşma yaparken "hükümetimiz çok başarılıydı, uyum ve uzlaşma içinde çalışıyordu, üs
telik 400'e yakın da kanun çıkarmıştı, neler neler yapmıştık da, tam daha güzellerini yapacakken 
seçime gidiyoruz" demesinler. Mecburen seçime gidiyorsunuz; çünkü, başarısız oldunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, çok önemli bir konuyu görüşüyoruz; adına Avrupa Birliğiyle il
gili uyum yasaları denilen bir çerçeve kanun teklifi var önümüzde, 13 maddesi var, geçici maddeleri 
var, bu kanun teklifinin görüşülmesi gündeme alındı. Bir partimizin dışında, ki, o da bugün burada 
görüşlerini ifade ediyor; bu yasaların bu dönemde çıkmaması veya en azından içeriğine karşı olduk
larını ifade ettiler... Her siyasî partinin, her konuda düşüncesini ortaya koyması elbette önemlidir; 
doğruyu yanlışı burada tartışırız, sonunda elbirliğiyle bir karar veririz. Ancak, baştan itibaren bir en
dişemi dile getirmek istiyorum: Tartışmacı bir üslupla, hırçın ve kavgacı bir üslupla, hatta, belki de 
bugünkü çalışmalarımızı sabote etmek düşüncesiyle konuşmalar yapılıyor; yapılmamalı; doğrusu, 
herkes görüşünü açıkça ifade etmeli, sonunda Genel Kurul karar vermeli. Burada birbirimizi suç
lamak, hele hele bunları geçmişte yapmış da sadece bugün yapıyorsak, inandırıcı olmak vasfını da 
kaybedeceğimiz için, bu, Genel Kurulun adabına yakışmayan bir davranış olur. 

Bu konuda şunu da söylemem gerekir: Avrupa Birliği yasaları çıkarsa yaşadık, bu bizim için 
bir cennettir; çıkmazsa mahvolduk, bu, Türkiye'nin sonudur; eğer böyle iki kutup ortaya çıkmışsa -
ki, ben böyle olduğuna da inanmıyorum- bu, elbette fevkalade yanlıştır. Bu yasalar bugün çıkmaz
sa, bu, Türkiye'nin sonu değil, Türkiye'nin mahvolması da değil; ama, Türkiye'nin yararına görülen 
bazı konuların, gecikmiş de olsa ele alınmasında ve bunların çıkarılmasında yarar görebiliriz; asıl, 
bunu bugün tartışmalıyız. 
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Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla, bu ve bundan sonraki konuşmalarımız, tartışmalarımız el
bette yapıcı bir üslupla olmalı; bütün Türkiye bizi izliyor, bütün dünya takip ediyor. Elbette, 
önümüz seçimdir, seçime giderken bu üslubu meydanlara da taşımamak ve halkımızın gerçek bir 
mukayese yapacağına inanarak onun hakemliğine razı olmak, aslında, demokrasilerde meşruiyetin 
de en önemli kaynağıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu hükümet, gerçekten, her çıkan sözcünün ifade ettiği gibi, başbakan 
yardımcılarının da söylediği gibi "hep, uyum ve uzlaşınm en güzel örneklerini verdi ve bunun 
sayesinde şu şu yapısal değişiklikler de yapıldı" dediler; ama, bugün görüyorum ki, bu hükümet or
taklarından birinin sözcüsü, diğerlerine karşı çok aşırı suçlamalar gündeme getiriyor, onları eleş
tiriyor. Bunların hepsi tutanaklarda var. Yeni bir tartışma başlatmak istemiyorum, ama, bu uyum ve 
uzlaşı nereye gitti?! Düne kadar vardı da, seçim kararı alındıktan sonra eğer bunlar yapılacak olur
sa, buna, Anadolu'da, çok güzel bir tabirle isim koyarlar "öküz öldü, ortaklık bozuldu" derler. Eğer 
bu duruma gelmişsek, en azından birbirimize karşı saygımızı kaybetmeyelim; en azından birlikte 
olunan dönemlere ait yapılanların sorumluluklarını hep beraber omuzlayalım ve sırtlayalım; çünkü, 
Anayasa gereği böyledir. Hükümet ortak sorumluluğu gerektirir; başbakan yardımcısı ile çevre 
bakanının sorumluluğu arasında bir gram veya bir virgül kadar bile fark yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu dönem içerisinde, üç sene içerisinde halkımızın fakirleştiğini, yoksul-
laştığını, elindeki millî gelirinin düştüğünü, Türkiye'nin küçüldüğünü, buruştuğunu, büzüldüğünü 
görüyoruz. Eksi 10'lara varan bir küçülmenin, bu hükümet döneminde gerçekleştiğini, elbette, 
hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir yılda 420 000 esnafın kepenk kapattığını, fakirliğin ve yoksulluğun 

"sokaklara taştığını, bir ekmeğin, bir kilo bulgurun dağıtıldığı yerlerde, insanların yerlerde sürüklen
diğini biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, işsizliğin arttığını biliyoruz. Son birbuçuk yılda 1 500 000 insanın 
çalışırken işsiz kaldığını çok iyi biliyoruz. Bunlar gözümüzün önündeyken, bunların izalesi için 
çalışmak milliyetçilikti, vatanseverlikti, yurtseverlikti; bunların olduğu bir ülkede insanlar bu duy
gularını kaybetmemişlerse, vatanseverlikti, yurtseverlikti. Bunların olduğu bir ülkede, insanlar bu 
duygularını kaybetmemişlerse, asıl yapılması gereken, halkın fakirleşmesine karşı tedbir almaktı. -

Herkesin karşı çıktığı RTÜK tasarısını, burada, sabahlara kadar takip ederken, milliyetçilik ve 
vatanseverlik, hele hele demokrasi hiç akıllara gelmemişse, af yasaları çıkarken; Anayasa Mah
kemesinin defalarca bozmasına rağmen bizim çoğunluğumuz var, istediğimizi yaparız anlayışı hâkim 
olmuşken, Tütün Kanunu çıkarılıp tütüncü perişan edilmiş, Şeker Kanunu çıkarılmış, şeker pancarı 
eken müstahsiller perişan edilmişken; çiftçi, tamamen yoksulluğa ve maalesef, açlığa mahkûm edil
mişken, asıl o zaman milliyetçiliği, asıl o zaman vatanın bölünmez bütünlüğünü düşünmeliydik. 

Elbette, fakirlik ve yoksulluk da ülkede bölücülüğe açılan yoldur, suç işlemeye açılan yoldur. 
Ülkede, vatandaşlarımızı birbirine bağlayan, devlet ile millet arasındaki irtibatı ortadan kaldıran en 
büyük suçtur. Dick Morris'in sözlerine karşı, asıl o zaman milliyetçiler cevap vermeliydi. Sayın 
Başkanımızın uyarmasıyla, o gün Mecliste yaptığımız konuşmaları hatırlayınız. "Biz IMFye para 
verdik, o da bizim paramızla Türkiye'yi satın aldı" diyen bir densize karşı, buradan bütün arkadaş
larımız tepkilerini koymuştu; ama, bu, yanlış mıydı, doğru muydu; bu söz, gerçek miydi, değil miy
di?! Herkes elini vicdanına koysun, o zaman, sıkı sıkıya sahip olduğumuz milliyetçilik ve vatan
severliğin, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü hatırlamanın zamanı değil miydi değerli arkadaş
larım?! IMF istedi diye, Dünya Bankası istiyor diye 15 günde 15 kanun çıkarılırken, milliyetçilik 
nerede kaldı?! IMF'den biraz daha para gelmesi için burada yapmadığımız kalmamışken, milliyet
çilik nereye gitmişti?! 
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Değerli arkadaşlarım, Demircili Mehmet Efe vardır benim bölgemde,, efsanevî kahraman. Çok 
güzel bir söz söylemiş "silkeler ya ilimle yönetilir ya zulümle. Benim ilmim yok, onun için ben 
zulümle yönetiyorum" demiş. Demircili Mehmet Efe dürüsttü. Keşke bu dürüstlüğü hükümetler de 
gösterebilseydi. Enflasyonu yeneceğim diye, fakirliği kaldıracağım diye, vergi adaletsizliğini, sos
yal gelirdeki adaletsizliği gidereceğim diye işbaşına gelip, ülkeyi çıkmazın içine sokanların, dibe 
vurduranların, ülkeyi fakirleştirenlerin, en az Demircili Mehmet Efe kadar dürüst ve samimî olması 
lazımdı. (AK Parti sıralarından [alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, üç yıldan bu yana ülkemizde gördüğümüz manzara budur ve demok
raside, işte sandığa gidiyoruz. Ben inanıyorum ki, millet en doğrusunu yapacak, en haklısını 
yapacak, içimizden veya bir başka partiden hangisini tercih ettiğini açıkça ortaya koyacaktır. 

Anayasa Komisyonundaydım, bir arkadaş konuşma yaptı, çok garibime gitti doğrusu, "ya bu 
seçimin sonunda istenmeyen milletvekilleri Parlamentoya girerse halimiz ne olacak" dedi. Seçime 
karşı çıkan bir milletvekili arkadaşımızdı, argümanlarını sayıyordu, içlerinden bir tanesi de buydu: 
"Ya istenmeyen milletvekilleri gelirse halimiz ne olacak." Milletin seçtiğine "hayır" diyen mi var, 
millet iradesinin karşısında durmayı kendisine görev bilenler mi var; yani, partiler ve milletvekil
leri için, siz Türk Standartları Enstitüsünden onay mı alacaksınız bundan sonra?! (AK Parti 
sıralarından alkışlar) "Bunlar TSE damgalı partilerdir, bunlar TSE damgalı milletvekilleridir, ancak 
bunlar Parlamentoya girebilir" diye bir sakil düşüncenin esiri olan arkadaşlarımızın bulunması 
bereket ki, sadece bir kişiyle sınırlı kaldı. 

Değerli arkadaşlarım, seçime gidiyoruz, Allah hayırlısını nasip etsin. İçimizden kim gelecek
se, Allah'ın takdir ettiğini hiçbir şey bozamaz; ama, milletin önüne dürüst olarak gidelim, eminim 
ki, o, kendisine söz verip de yapmayanları çok iyi bilir; bulunduğu köyde ve kasabada kabadayılık 
yaparken, Ankara'da başı önünde dolaşanları çok iyi bilir. Eminim ki, halk, kendisine ne vaat eder
ken ne yapmış olanlara ancak seçimde dersini verecektir. Hepimiz bu dersi alacağız, inşallah ül
kemiz için, milletimiz için en hayırlı sonuç olur. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bugün konuştuğumuz konu Avrupa Birliğiyle ilgili bir konudur. 
Avrupa Birliğine girmesinde Türkiye'nin yararı vardır. Bunu ben söylemiyorum, bunu biraz evvel 
Sayın Yılmaz da ifade ettiler, ne olur aynı şeyleri tekrar tekrar tartışmayalım. Bu benim meselem 
değil, bu MHP'nin meselesi değil,'bu DSP'nin meselesi hiç değil; 1958,1959'dan beri Türkiye Cum
huriyeti Devleti ve gelen bütün hükümetler Avrupa Birliğine, ta, o zamanlar Avrupa Ekonomik Top
luluğuna girmek istemişler, müktesebata uymuşlar, anlaşmalar imzalamışlar; ama, bütün bunların 
sonunda bugün geldiğimiz nokta, bazı işlerde gecikilmiş olmasıdır. Bu gecikmenin sorumlusu da, 
sadece biz değiliz; kırkiki seneden beri Türkiye'de hükümet olmuş hangi partiler ve hükümetler var
sa ve bugüne geldiğimizde de gecikmeler yaşanıyorsa, bunların hepsinin sorumlusu onlardır. 
Dolayısıyla, "biz, bugün bunu mutlaka çıkarmalıyız, çıkmadığı takdirde de öldük, bittik, bu işin 
sorumlusu buradakilerdir" demeye,de, doğrusu, gönlüm hiç el vermiyor. Biz, bunu yapmak veya 
yapmamak noktasında, elbette, karar vereceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bugün, Avrupa Birliği noktası, bir temel dönülmez noktadır. 
Buradaki bütün arkadaşlarımızın düşüncesinin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın menfaatini 
gözeterek, Avrupa Birliğine girme noktasında çaba göstermesidir. "Efendim, biz, şerefli ve onurlu 
bir girme istiyoruz" diyenler, bunu, hepimiz için söylemeliler; yoksa, biri böyle derken, diğerlerinin 
"hayır, eli mahkûm şekilde girmek istiyoruz" gibi bir çalışması mı var?! Bu, birbirimize inanmamak 
olur; bugüne kadar gelmiş gitmiş hükümetlerin hepsini inkâr etmek olur. Hayır, Avrupa Birliğine 
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girme noktası, Türkiye'nin ekonomik ve malî standardının yükselmesi, Türkiye'de demokrasi ve 
hukuk standardının yükselmesi için bir fırsattır değerli arkadaşlarım. Bunu iyi değerlendirmeliyiz, 
hatta öyle değerlendirmeliyiz ki -Sayin İsmail Köse'nin biraz önce burada yaptığı konuşmaya 
bakarak söylüyorum- değerli dostlar ve arkadaşlar, bu hükümet döneminde Avrupa Birliğine aday 
ülke olduk, 1999 Helsinki'de. Ondan sonra, karşı taraf, Katılım Ortaklığı Belgesini, biz de Ulusal 
Programımızı ilan ettik. Bu Ulusal Program bu Meclisten geçmedi, hükümet tarafından hazırlandı, 
24 Mart 2001 tarihinde de Resmî Gazetede yayımlandı. Sayın Yılmaz, bu kadar önemli bir konuyu, 
bu Mecliste, sadece 10 dakika konuştu. Bizim, buna katkımız bundan ibarettir. Ulusal Programda 
benim AK Parti olarak imzam yok. Ben, belki bu Programda olanlara itiraz etsem, bana hiç kimse 
itiraz edemez; ama, bu Ulusal Programın altında MHP'nin imzası var, ANAP'ın imzası var, DSP'nin 
imzası var. Altına imza attığınız şeyden bugün nasıl şikâyet edebiliyorsunuz?! Altına imza attığınız 
şeyden, bugün başka arkadaşlarınızı bölücülükle nasıl suçlayabilirsiniz?! Altına imza attığınız şey
den, bugün seçim gözüktü diye, nasıl vazgeçebilirsiniz değerli arkadaşlarım?! (AK Parti sıraların
dan alkışlar) Bunu yaptığınız zaman samimî olabilir misiniz? Bunu yaptığınız zaman dürüst bir dav-. 
ranış ohır mu değerli arkadaşlarım? Hayır... Bu Ulusal Programda, elbette, bu hükümetin imzası var, 
sorumluluğu var, onun gereğini yerine getirmek, elbette, hükümetin başta gelen vazifesidir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun kriterleri de belirlenmiş. Bu kriterleri biz yapmadığımız gibi, Av
rupa Birliği de sadece Türkiye için yapmadı. 77'lerde, 87lerde girseydik bu kriterler yoktu. O 
zaman vazgeçilmedi, bundan sonra gelenlere de uyacağız denildi. Hepimiz, hepiniz kabul ettiniz. 
Bugün bundan nasıl başınızı çevirebilirsiniz?! Kopenhag Kriterlerinde deniliyor ki, demokratik 
hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, kültürel haklar vesaire; öbürü diyor ki, gayri safî millî hâsıla 
böyle olursa şöyle olur, borçlar böyle olursa şöyle olur... Bizi davet eden Avrupa Birliği değil ar
kadaşlar, biz Avrupa Birliğine girmek istemişiz. 

Siz, bugün, bir siyasî partiye kaydolmak isteyen üyenin, bir derneğe kaydolmak isteyen üyenin, 
bir spor kulübüne kaydolmak isteyen üyenin önündeki formu imzalamasına ne gözle bakıyorsunuz? 
Tüzüğünüzü okudum, şartlarınızı kabul ettim, şu kadar aidat vereceğim... Üstelik, iki tane de tez
kiye eden adam lazım değil mi? Sizin de, Avrupa Birliğine girme noktasında, hepimizin, ben bu 
kriterlere uyacağım diye siz söylediğiniz için, onlar da uyarsanız, buyurun gelin, konuşalım diyor
lar. Yani, bu noktada, gücünüz yetiyorsa, paydos, bu iş bitti diyebilirsiniz; ama, gücünüz yetmiyor
sa ve yanlışsa, o zaman, bu kriterler nereden çıktı demeye hiçbirimizin hakkı yok arkadaşlar. Bu 
kriterler vardı, uyacağız dediniz ve bugüne kadar da pek çok kurumda değişiklik yaptınız, biz bun
lara girmek istiyoruz dediğiniz için. 

Bunun için biz geçen ekim ayında anayasa değişikliği yapmadık mı; yaptık. Amaç neydi; sivil
leşme ve demokratikleşme. Amaç neydi; bireysel hak ve özgürlüklere biraz daha fazla imkân 
tanımak. Bütün bunları yapan Meclis, şimdi, bu noktaya geldiği zaman, kavga çıkaralım da bu iş 
yarıda kalsın düşünemez, bunu hiçbir arkadaşımız düşünmemeli, düşünmesi yanlış olur; ama, Sayın 
Yılmaz, birbuçuk seneden bu yana, yani, Ulusal Programın ilan edildiği günden bu yana ihmalde 
bulunmuştur; samimî olup olmadığını, kalbini yarıp bakmadığım için bir şey demiyorum; ama, ben, 
birbuçuk seneden bu yana bu işten özel olarak sorumlu bir kişi olacağım, Anadolu tabiriyle, yatıp 
uyuyacağım bugüne kadar, yumurta kapıya gelince, hadi bakalım bunların çıkarın diyeceğim; böy
le şey olmaz; bu, yanlış. Üç seneden beri hükümet yok mu? Üç seneden beri aday ülke olmadık mı 
biz? Üç seneden beri, bunların çıkarılması için önümüze hangi teklifi getirdiniz, hangi tasarıyı getir
diniz? Sağlığı yerinde olmayan bir Sayın Başbakanı burada RTÜK tasarısında sabaha kadar nöbet 
tuttururken, niye Avrupa Birliğiyle ilgili yasaları buraya getirip, konuşma imkânı vermediniz?! (AK 

- 5 0 3 -



T.B.M.M. B: 124 1.8.2002 0 : 2 

Parti ve DYP sıralarından alkışlar) Bu, çok yanlıştı ve samimiyet testinde sınıfta kaldığınızı söy
leyelim. Ama, iş, bugün bunu konuşmaktır. O yüzden, samimî olup olmadıkları, gecikmiş olup ol
madıkları bir kenara, şunu söyleyelim ki, bugün yapacağımız iş önemlidir, burada hangi maddeyi 
doğru buluyorsak, çıkarmak önemlidir; ama, bunun aksi, Türkiye'nin ve dünyanın sonu değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklif, idam cezasıyla ilgili bir düzenleme yapıyor, 159'u yeniden tan
zim ediyor, göçmen kaçakçılığının önlenmesini, insan ticaretinin, özellikle kadın ve çocukların 
ticaretinin önlenmesini bir maddeyle getiriyor, Dernekler Kanununu düzenliyor, azınlıklara ait bir
takım cemaat vakıflarının Lozan Antlaşması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun olarak, 
Bakanlar Kurulu izniyle, taşınmaz mal edinmelerini temin ediyor, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununda değişiklik yapıyor, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinden verilen kararları iade-i 
muhakeme sebebi yapıyor, vesaire, vesaire. 

Şimdi, bir tek şeyin üzerinde duracağım, maddelerde de arkadaşlarımız konuşacaklar. Bize 
ölüm cezasının kaldırılmasıyla ilgili bu teklif geldiği zaman, hem Sayın Cumhurbaşkanının önünde 
yaptığımız taahhüdü hem de halkımıza açıkladığımız sözü ifade ettik ve dedik ki, maksat üzüm 
yemekse, bağcı dövmek değilse, bu paketi bütün halinde getirmeniz sakıncalı olabilir; çünkü, buna, 
haklı olarak itirazlar var, hangisinin doğru-yanlış olduğuna Meclis karar verir; ama, iyi düzen
lemeler ile itiraz konusu olan bir düzenlemeyi yan yana getirirseniz, bu, Meclisten kolay kolay çık
maz. Bizi dinlemediler "hayır, hepsi çıkacak, ya hep, ya hiç" dediler. Şimdi, Genel Kuruldayız, 
karar yeri burasıdır. 

Sayın Başkan, sürem geçti; ama, çok uzatmayacağım -çok teşekkür ediyorum, kesmediniz de 
zaten- birkaç cümleyle maksadımı ifade edeyim. 

Ölüm cezasının kaldırılması konusu, geldiğimiz noktada, bir zaruret ifade etmektedir. Ne şekil
de kaldırılacağı ayrı bir konu; ama, devam eden süreç içerisinde... Ben, bir ceza avukatıydım ve 
caydırıcılık vasfı taşıyan cezaların hukukumuzda bulunmasından yanayım; çünkü, suçlar, çok kötü 
biçimde işlenebilir, vicdanlar bunu hiçbir zaman affetmez, bunun karşılığı da ağır bir ceza olmalıdır, 
ölüm veya bir başka şekilde; ama, Türkiye, Ceza Kanununu 1926'da getirdi, 1984'e kadar 400 tane 
idam oldu; ama, 1984 yılından bugüne kadar, 18 yıldan beri, Adalet Komisyonunda bekleyen dos
yaların hiçbirisi infaz edilmedi, 18 senedir bir tek hüküm infaz edilmedi. Bakın, bugün bile 64 dos
ya bekliyor Adalet Komisyonunda. Bunların 76 hükümlüsü terör suçundan mahkûm olmuştur, 125 
ve buna benzer suçlar. 46'sı adi suçlardan mahkûm olmuştur. Sadece Abdullah öcalan'ı veya terör
le ilgili olarak terörbaşı diye hedef gösterdiğimiz kişiyi bu işin içerisinde düşünmeyin, aynı mad
deden mahkûm olmuş 76 kişi var ve 18 seneden beri bu cezalar infaz edilmiyor; hatta, 1 yıldan bu 
yana Adalet Komisyonunda, Abdullah Öcalan'ın sağ kolu olduğu söylenen Semdin Sakık'ın dosyası 
var. Bunlar, Adalet Komisyonundan aşağıya inmiyor. Neden; çünkü, 18 seneden beri, Türkiye "ben, 
idam cezasını infaz etmeyeceğim" demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde açılan davalara Tür
kiye savunma göndermiş ve demiş ki: "Bakmayın benim hukukumda idam var; ama, ben morator
yum ilan ettim, infaz etmeyeceğim." Arkasından, yine, sizin üçlü hükümetin altında imzası olan 
Ulusal Programda siz söylemişsizin; diyorsunuz ki: "Biz, bugüne kadar idam cezasının infaz edil
memesi gereğine, bundan sonra da riayet edeceğiz." Bunu söyleyen MHP, bunu söyleyen ANAP, 
bunu söyleyen DSP. Arkasından da "orta vadede, idamı, hiçbir kayıt olmadan kaldıracağım" demiş
siniz. Yani, bakın değerli arkadaşlarım... 

CAHİT TEKELİOĞLU (Mersin) - Öyle bir şey yok!.. 
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BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Hayır... Böyle bir şey yoksa, gelir söylersiniz. Ben, sizin görüş
lerinize elbette saygı duyacağım; ama, ben, bu işi bilen bir insanım, dersime çalıştım geldim. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) Ben, bu konuyu, seçim meydanlarında istismar konusu yapılmasın diye... 
Bugüne kadar yapıldı. Kim yaptıysa... Ben yaptıysam, en kötü işi yapmışımdır; ama, yapmayacağız; 
artık, Türkiye bunu istemiyor, Türkiye bu çatışmadan kurtulmak istiyor. Bölgede, ülkemizde 
terörün durması karşısında, Silahlı Kuvvetlerimiz de, Parlamentomuz da, yaraların sarılmasının 
ekonomik ve insanî boyutla ancak mümkün olacağını söylüyor (AK Parti sıralarından alkışlar) ama, 
bunları görmeden, asacağız, keseceğizlerle Türkiye'de bir yere gidemezsiniz; üstelik asamazsınız 
da, asmanız da mümkün değil; geldiğimiz nokta bu. 

Değerli arkadaşlarım, arkasından 6 numaralı Protokolden sonra 13 numaralı Protokol çıkıyor; 
o da imzalanmak üzere. Bütün Avrupa Konseyi ülkeleri, savaş, yakın savaş ve terörü de idam 
cezasının dışına çıkarmak istiyorlar. 

Yani, şunu söylemek istiyorum: Eğer, Avrupa Birliği normlarına uyacaksak, eğer, ülkede bu 
ölüm cezalarının ne olacağı konusundaki yaygın endişe ve tereddütler giderilecek, sosyal barışın da, 
bundan sonra, başka tedbirlerle sağlanabileceğini düşünürsek, geldiğimiz nokta ölüm cezasının kal
dırılmasıdır. 

Ancak, ölüm cezasının kaldırılmasında iki itirazımız var, bu şekilde gelmesinde: 
Bir: Biz, ölüm cezalarını üç istisna dışında, Ekim 200l'de kaldırdık. Hükümet getirdi, hep 

beraber de oy verdik. 
Şimdi, o üç istisnayı Anayasaya koymuşken, bunu bir kanunî düzenlemeyle, savaş ve yakın 

savaşı muhafaza ederek, terör suçları dahil olmak üzere kaldırmak, Anayasayla yapılan bir düzen
lemeyi kanunla yapmak demektir; normlar birbirini tutmuyor. En azından, bu düzenlemenin de 
Anayasada yapılması gerekir. 

İkincisi, bu ülkede, adalete olan duygu zayıflamıştır, Parlamentoya olan, hükümetlere olan 
duygu zayıflamıştır. Adını, şartla salıverilme, af, erteleme, bilmem ne, ne koyarsanız koyun; binler
ce insan, cani, haydut, ırz düşmanı, şu bu, hepsi dışarı çıktılar... 

BAŞKAN - Sayın Başkan, toparlar mısınız. 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 
Diyorlar ki: Siz, eğer, ölüm cezasını bu şekilde kaldırırsanız, bunlar, yarın, üç dört sene sonra 

dışarı çıkarlar, yine, bu ülkede -sadece terör suçları için değil, idam cezasını istihdaf eden bütün suç
lar için- adalet kalmaz. O yüzden, biz, ölüm cezasının kaldırılmasıyla, aynı zamanda, Anayasaya, 
bunun karşılığının ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis olarak girmesini ve sıkı infaz rejimi uygulan
masını istiyoruz. 

Bugünkü düzenleme günü kurtarmaktır, gerçeği saklamaktır. Ağırlaştırılmış müebbet ağır 
hapis cezası bile yok ve maalesef, ta 1984'e dönecek 6 numaralı protokole dönüş var ki, bunu, bu 
seviyede kabul etmemiz mümkün değildir. 

Elbette, olumlu bulduğumuz maddeler var, bunlara olumlu oy kullanacağız; ama, 1 inci mad
denin bu kapsamdan çıkarılmasının ve ayrıca düzenlenmesinin daha yararlı olacağını düşünüyorum. 

Milletimize hayırlı olsun. 
Hepinize derin saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi, söz sırası Doğru Yol Partisi Grubunda. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın Ayvaz Gökdemir; buyurun efen

dim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA AYVAZ GÖKDEMİR (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 
Bu çatı altında, belki, son konuşmalarımızı yapıyoruz; bu dönemin son konuşmaları olduğu da 

muhakkaktır. 
Bendeniz, her zaman olduğu gibi, yanıltmaya dayalı, basit partizanlığa dayalı hiçbir şey söy

leyecek değilim, inanmadığım hiçbir şeyi de Yüce Meclise arz etmek durumunda değilim. Yanlışım 
olabilir; ama, yanıltma kastım, yanlış söyleme kastım yoktur. Grubumun da tasvibiyle, tavrımız 
budur. Birbirimizi ciddiye alarak dinlemeliyiz -bunu bir temenni olarak arz ediyorum- birbirimiz
den istifade etmeye bakmalıyız. 

Benden önceki hatiplerin de işaret ettikleri gibi, Avrupa Birliği politikası, millî bir politikadır. 
1959'dan 2002'ye gelmişiz, bütün hükümetler Avrupa Birliğine taraftarlık ifade etmişler. Hatta, as
keri hükümetlerden de, Avrupa Birliğinin muhatap saymadığı antidemokratik idarelerden de, Av
rupa Birliğine zıtlık ifade eden hiçbir idare mevcut değildir. 

Bu kadar hükümetin, gelmiş geçmiş bütün iktidarların hain vesaire olduğunu düşünmek, vatanı 
sattığını düşünmek mümkün değildir. Böyle düşünen, böyle söyleyen kimse de yok; sadece, millî 
politika olduğunu arz etmek için söylüyorum. Dolayısıyla, bugün de, herhangi bir partimiz çıkmış 
da "Avrupa Birliğine karşıyım" demiş değil. Öyleyse, bunun millî bir politika olduğunu kabul 
edelim; bu bir. 

İkincisi: Özel maksat sahipleri olabilir, özel menfaat gruplarının, dışarının, içerinin, şunun 
bunun adamları olabilir, grupları olabilir, var da, kısmen fark ediyoruz bunları, görüyoruz; ama, biz, 
hepimiz, Türk Milletinin vekilleriyiz, Türk Milletini temsil ediyoruz, iktidar ve muhalefet olarak 
Türk Devletini idare ediyoruz. Yemin etmişiz mevcut Anayasaya ve Türk Milletine sadakate. 
Dolayısıyla, bizim bütün temennilerimiz, bütün tekliflerimiz, bütün ifadelerimiz, sadece ve sadece 
Türk Milletinin hayrı için olabilir. Yanlış söyleme hakkımız da vardır, yanılma hakkımız da vardır; 
ama, muhakkak surette, biz -birbirimizi öyle kabul etmeliyiz- Türk Milleti için, Türk Milletinin 
hayrı, iyiliği için konuşan insanlarız. Bunun aksini söyleyen varsa, o kendisi zaten söyler ve belli 
olur. Birbirimizi böyle kabul ettiğimiz takdirde rahatlayacağız demektir. 

Avrupa Birliği meselesinde de iki tavır var: Birisi, hararetle Avrupa Birliğine taraftarlık; diğeri, 
bazı mülahazalar, bazı mütalaalar öne sürmek. Avrupa Birliğine taraftar olan niçin istiyor; Türkiye 
zengin olsun, Türkiye büyük olsun, Türkiye birinci sınıf devletler arasında olsun, ekonomisini 
düzeltsin, hukukunu düzeltsin, demokrasisi birinci sınıf olsun, sosyal hayatını düzeltsin; bunun için 
istiyor. Bunu istemeyecek, aklı başında bir insan var mı? Bunun aksini tasavvur etmek mümkün 
mü? 

Bazı tereddütler ortaya konuluyor. Bu görüş, Avrupa Birliğine bu sebeple, yani, millî bir sebep
le, yani, milliyetçilikle, yani, millet ve devlet aşkıyla taraftar olmak, hepimizin görüşüdür. Birkısım 
tereddütler ortaya atılıyor. 

Şimdi, her meselenin çok çeşitli boyutları var. En basit bir meseleyi biz ele alıyoruz, bu 
meselenin çeşitli yönlerini ortaya getiriyoruz, aman ha yanılmayalım diyoruz. 
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Avrupa Birliği meselesi de, elbette, çok ciddî bir meseledir. Bütün tarihimiz boyunca 
yaşadığımız en önemli karar aşamalarından birisindeyiz biz. Yani, bu, saltanattan cumhuriyete geçiş 
gibi, Tanzimatın ilanı gibi, yeniçeriliğin lağvı gibi, o kadar ehemmiyetli bir karardır. Böyle bir karar 
noktasındayken bir millet, akla kara gibi, ayırıp da, bu doğru, bu yanlış demek durumunda değiliz. 
Öyleyse, birtakım tereddütleri ortaya getiren arkadaşlarımızı da itham etmek durumunda değiliz; 
hele hele, bu tereddütler birtakım vehimlerden doğmuyorsa. O tereddütler de hepimizin tereddüt
leridir. Birbirimizi ikna etmek durumundayız. Senin isteğin benim isteğim, senin tereddütün benim 
tereddütüm; öyleyse, gel, bu tereddütü giderelim ve bu amaçta birleşelim demek ve birbirimizi ik
na etmek durumundayız. Yani, birtakım insanlar, aman, Türk Milletinin başına bela gelmesin, kaza 
gelmesin, bize hile yapmasınlar diyorsa, karşı karşıya olduğumuz birtakım aktif meseleleri öne 
alarak, bu meselelerde oyuna gelmeyelim diyorsa, bunu nazarı itibara almayacak bir Türk devlet 
adamı düşünülebilir mi, vatansever bir Türk düşünülebilir mi; düşünülemez. 

Şimdi, burada, hatalardan birisi, meselenin aceleye getirilmesidir; ikincisi, kamplaşma, kutup
laşmanın şiddetle tahrik edilmesidir, meselenin ak ve kara haline getirilmesidir. Avrupa Birliği cen
net, girdik kurtulduk; bunun dışı cehennem, mahvolduk; onuncu sınıf bir Ortadoğu ülkesi olur 
kalırız... Mesele, böylesine tecrit edilebilecek meselelerden değildir. Bir defa, Avrupa Birliğine gir
menin garantisi kimse de değildir. Yani, her şeyi yapalım, millî hayatımız için yapalım, istendiği 
için yapalım; ama, yaparsak alacak mı, almayacak mı?.. Benim iradem tek irade değil burada, baş
kasının da iradesi var. Ama, biz durmayacağız, biz devam edeceğiz; millî hayatımızı iyileştirmek 
için, Avrupa Birliğinde olmak için elbette biz gayretlerimize devam edeceğiz, o endişeleri de nazarı 
itibara alacağız. 

Bölücülük tehlikesi... Yaşamadı mı Türkiye bunu, bütün tarihi boyunca yaşamadı mı?! 

Gittiğimiz âlem... İyi bilinmesi gereken hususlardan birisi şudur; biz, dost bir âleme git
miyoruz. Bütün tarihimiz boyunca Avrupalılarla dövüşe dövüşe var olduk. Sevr onların projesiydi. 
Bu kompleksi bırak diyemez kimse. Sevr, bir hakikattir, millî mücadelenin temelidir. (MHP 
sıralarından alkışlar) Ama, oraya saplanıp kılmamak, medeniyette onlarla müşterek yürümek... 
Evet, bu da Türkiye'nin tercihidir. 

Avrupalılar, Avrupa Topluluğu, bir evliyalar topluluğu değildir; bizim olmadığımız gibi... Her
kes bizi istiyor değil orada. Değerli hatipler işaret ettiler; bizi Avrupa Birliğine davet eden filan yok, 
bizi istemeyenler var. Belki az bir ekseriyetle, isteyenler fazla gibi görünüyor. Kafasında hâlâ Sevr'i 
tutan Avrupalılar var. Fırsat bu fırsattır diye Türkiye'ye birtakım olmadık istekleri dayatmak is
teyenler olabilir; ama, bizim soracağımız temel sual şudur: Biz, Avrupa karşısında hep yalnız kal
dık. Kırım Muharebesinde, 1854'te, bir ittifak oldu, astarı yüzünden pahalı geldi. Ondan sonra 
NATO'ya girdik. NATO'ya da bizi buyur etmediler. Avrupalıların pek çoğu da muhalif idi. 
Amerikalılara dayandık, Kore'de dövüştük, kanımızı akıttık ve bu hakla biz NATO'ya girdik ve 
tarihimiz boyunca belki de en doğru işi yaptık, o anlaşmadan kârlı çıktık. 

Biz bunlarla elli sene silahdaşlık ettik, omuzdaşlık ettik; elli senenin sonunda bir pazar teşekkül et
ti. Bu pazarda bize dirsek göstermeleri onlann ayıbıdır. Şimdi, bu pazara biz de girelim, biz de mal 
alalım, biz de satalım, biz de istifade edelim diyoruz. Dün, karılarımızı, çocuklarımızı, vatanı bek
lediğimiz gibi kendisini de beklediğimiz Avrupalılardan aynı iyi niyeti, iyi yüzü görmediğimiz açıktır. 

Avrupa'dan bize birtakım aksi tekliflerin, temennilerin gelmesi çok tabiîdir. Milletlerarası 
münasebetler açıktır; kimse kimsenin sonuna kadar dostu veya düşmanı değildir; yolumuza halı 
seren de yok; biz oraya gidiyoruz. Yani, aykırı, aksi birtakım tekliflerle, temennilerle karşılaş-
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tığımızda, ürkmenin, küsmenin bir âlemi yok. Biz, küsmek durumunda değiliz; biz hak arayıcıyız, 
Avrupa önünde biz hak arayıcıyız, hakkımızı arayacağız. Onlara, elli yıllık silahdaşlığımızı hatır
latarak "benim silahlarımın gölgesinde, benim ucuz işçilerimi çalıştırarak sanayi yaptın, ticaret yap
tın, zengin oldun, bugütr beni dışlıyor olamazsın" demek durumundayız. 

Bizim hükümetimiz gümrük birliğine girerken... Kimse gümrük birliğinin tek başına âşığı 
değildir. Bugün, gümrük birliğinin Türkiye'ye verdiği zararı hesaplayıp ortaya koyan birkısım ar
kadaşlar da var, kârlı çıktık diyenler de var; ama, bizim hükümetimiz, gümrük birliğine girerken, 
Avrupa Birliğine girmeyi tacil etmek istiyordu, bir an evvel girmek istiyordu, ileri bir adım atmak 
istiyordu ondan dolayı girdi; Türkiye'yi batırmak için değil, Türkiye daha iyi olsun diye... Bu sebep
le istedik. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, şu gelinen noktada, biz muhalefetiz, iktidara dönüp "kardeşim, dün
yanın neresinde muhalefet, iktidarın kanununu çıkarıyor, bunu bana bir söyleyin" dediğimizde, 
verecekleri bir cevap yoktur. (DYP sıralarından alkışlar) Hiçbir yerde muhalefet iktidarın kanununu 
çıkarmaz. Bu kanunlar lüzumlu idiyse -ki, lüzumludur- niye zamanında çıkarmadınız?! Bize de 
dönüp deniliyor ki "mütalaada bulunma, mülahazada bulunma, ardıyla, ötesiyle, bütünüyle ilgili bir 
şey söyleme, gel oyunu ver; senin mütalaan! filan istemiyorum, sadece oyunu istiyorum; vatan
severliğini göster." Peki, göstereyim de, sen de benim kadar vatansever değil misin canım; niye 
zamanında getirmedin, niye şimdi sıkboğaz ediyorsun?! (DYP sıralarından alkışlar) Yanlış olan 
budur. 

AHMET İYİMAYA(Amasya)-Koltuktatlı!.. 
AYVAZ GÖKDEMÎR (Devamla) - İki -veya üç- Avrupa Birliği her şeyin ilacıdır gibi takdim 

yanlıştır; zihinleri bulandırmayalım. Başörtüsü mü?.. Avrupa Birliğine girdiğin zaman yok. Yahu bu 
senin problemin, çözsene onu; Avrupa Birliği mi çözecek? Şimdi, vatan sathında birsürü insan tah
ta bavulunu hazırlamış bekliyor. Avrupa Birliğine gireceğiz, Avrupa'ya gidecek, altı ay çalışacak, 
euro milyoneri olup dönecek Türkiye'ye; hayal bu! Peki, bu insanların hayalleriyle oynamaya kim
senin hakkı var mı? Hiç kimse kimsenin problemini çözmez. Avrupa Birliğiyle müzakerelere baş
layacağız. Bu müzakereler çok çetin olacaktır. Avrupa Birliğine gireceğiz. O giriş çok çetin olacak
tır, çok çetrefil olacaktır. 

İyi dediğimiz her şey neye bağlı; bizim devlet adamlarımızın, ister siyasî ister diplomat olsun, 
dirayetine bağlı, akıllı olmasına bağlı, dersini iyi çalışmasına, hazırlıklı olmasına bağlı. Aksi takdir
de, kimse kimseyi zengin etmez, kimse kendi vatandaşından parayı alıp bir başkasına vermez; ama, 
ortaya konulan standartların bir kısmı var ki, bunlar iyi standartlardır, dnlar istemese de bizim yap
mamız gereken, millî hayatımızı inşa etmek için, düzeltmek için yapmamız gereken standartlardır. 

Bazı meseleler de vardır ki, bize dayatılan meselelerdir. Bunların bir kısmını da bize çok uy
masa da, bir kâr-zarar hesabı yaparak, toplamında, nihayetinde eğer kârlı çıkıyorsak, bağrımıza taş 
basarak kabullenmek zorundayız. Getirenler de o mantık içerisinde getiriyor; ister söylesin, ister 
söylemesin... Kendi başına kalsa, o meseleyi getirip başını belaya sokmak istemez; ama, Avrupa is
tiyor diye getiriyor. , 

Şimdi, ben, şahsen, idam cezasına karşı bir adamım. Terörde, harpte, darpta filan değil, adi suç
larda karşıyım. Ben idamın' her şekline karşıyım diyen adam, inancına ihanet ediyor. Allah'tan daha 
mı adilsin sen?! (MHP sıralarından alkışlar) Buna rağmen, eğer Avrupa Birliğine gireceksen, o 
kulüpte idam yok kardeşim. Bunu kabullenmek zorundasın. Bunu kabullenerek o kapıya gidecek
sin. Ne hatırına; işte, oraya girmenin meydana getireceği şeyler hatırına. 
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Şimdi, biz Avrupa Birliğine girsek de girmesek de meselelerimiz müşterektir sayın milletvekil
leri. Kıbrıs mı dedin, karşında Avrupa var; Ege mi dedin, kara sahanlığı, kıta sahanlığı, hava sahası 
mı dedin, Avrupa var; Ermenistan mı dedin, o var; ekonomik alışveriş mi dedin, o var... Rakamları 
var bunların ortada, herkes biliyor. Oraya girsek de bu var, girmesek de bu var. Şimdi, bugüne kadar 
uğradığımız belalar, bizim başımıza Avrupa Birliğine girdiğimizden dolayı mı geldi? Bölücülük 
belasına bütün tarihimiz boyunca gelişen bölücülük belasına ve son uğradığımız, onbeş yıldır bize 
çok pahalıya mal olan belaya Avrupa Birliğinde olduğumuz için mi uğradık? Bütün Türkiye aleyh
tarı projelerin arkasında Avrupa yok mu? Son PKK projesi bir Avrupa projesi değil mi? Utandır
mamız gereken devletler orada değil mi? Utandırabildik mi? Utanan, özür dileyen var mı? 

Şimdi, Yunanistan orada, Güney Kıbrıs da girecek... Herkes çok ciddî düşünsün. Biz dışında 
mı olalım, içinde mi olalım? Dışında olmak mı Türkiye için faydalı, içinde olmak mı faydalı? El
bette, gücümüz yetiyorsa, içinde olmalıyız, o camianın içinden konuşmalı, hakkımızı, hukukumuzu 
oradan aramalıyız. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bir de şunu bilmek lazım: Biz, nüfus olarak, zaten Avrupa'dayız; 4 000 000 nüfusumuz Av
rupa'da, orada yaşıyor. Bunlar, en donanımlı Türk vatandaşları da değil, otuz seneyi geçmiş, en 
donanımsızları göndermişiz; ama, eşit insanlar haline gelmeyi başarmışlar; işçi gitmişler, işveren ol
muşlar. Oranın içindeyiz biz. 

Şimdi, Türkiye'yi yiğitler, korkaklar diye bölmek durumunda da değiliz. Herhangi bir sanayici, 
herhangi bir işadamı, herhangi bir tüccar diyorsa ki, ben Avrupa pazarında aldanmam, benim kor
kacak neyim var!.. Bunu diyen insanlar vatan sathındalar. Bizim güdeceğimiz şey, eşitliktir. Millî 
kültür hassasiyeti, millî hâkimiyet hassasiyeti, millî sınır ve milliyetçilik hassasiyeti bakımından, 
biz, İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve diğer üyelerden daha ileride olmak gibi 
bir iddianın sahibi olamayız. Ben, İngiltere kadar, Fransa kadar, İtalya, Almanya kadar milliyetçi, 
millî kültürcü, millî hâkimiyetçi olmaya çoktan razıyım. Biz, bu kavramların birçoğunu da onlar
dan öğrenmiş durumdayız. Onlar kültüründen vaz mı geçmiş, millî varlıklarından vaz mı geçmiş, 
globalleşmeye kültürlerini filan feda mı etmiş; etmemiş, kendi tedbirini almış, devam ediyor. Biz 
de, aynı şekilde, bütün hassasiyetlerimizi koruyacağız; ama, Türk Milleti öksüz oğlan değildir. Bu 
kürsüden, bir başka vesileyle de ifade etmiştim. Her gelenin bir tokat vuracağı, her önüne çıkanın 
hesap soracağı bir Türk Milleti yok. Başı dik, dünyanın en şerefli milletleri kadar şerefli bir Türk 
Milleti var; Avrupa'nın içinde de Olsa, dışında da olsa. (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Avrupa Birliğine girmek millî bir politikadır; biz bunun taraftarıyız, adımlarını da 
zamanında atmışız; ama, girip girmemek onlara bağlı. Bir milletin önüne tek alternatif olarak bir 
husus konulamaz. Buraya girersen yaşarsın, buraya girmezsen ölürsün; bu yanlış; girersem 
girerim!.. Niçin istiyorum; büyümek için istiyorum, gelişmek için istiyorum, zengin olmak için is
tiyorum. Girmezsem bu hedeflerden vaz mı geçeceğim; hayır. Bu topraklarda 928 senedir, 1074'ten 
beri hangi şartlarda var olduysam, öylece, hiçbir iddiamdan gerilemeden, büyümeyi hedefleyerek, 
gelişmeyi hedefleyerek, birinci sınıf olmayı hedefleyerek elbette devam edeceğim. 

Burada, tereddüt yaratan birkısım beyanlar var, tereddütleri körükleyen beyanlar var; tereddüt
lere kızmadan evvel, onlara bakmak lazım. 

Şimdi, "bayrak mayrak" gibi bir ifade sorumlu birinin ağzından kamuoyuna intikal etmiş ise 
bunlar hâlâ saptanmış- "PKK'yı parti olarak istiyorum" gibi bir ifade birinin ağzından gazetelere 
intikal etmişse, "şehitlerin yaşama hakkı ile Öcalan'ın yaşama hakkı aynıdır" diyen bir ifade bir 
sorumlunun ağzından kamuoyuna intikal etmişse, bunlar karşısındaki tereddütü haksız saymak 
mümkün müdür?! (DYP ve MHP sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlar, bu konu, bir siyaset konusu yapılmamalı; ama, yapıldı ve yapılıyor, 
yapılacak. Bu bir millî konu; bunu herkes idrak ediyor da, bunun üzerinden bir şey yapmaya da 
çalışılıyor. Meselenin "idam" gibi bir tarafı var, "lisan" gibi bir tarafı var. 

İdam meselesinde de, lisan meselesinde de -bazı hatipler ifade etti- fiiliyat olarak hepsi ik
tidarın meselesi. Yıldönümü geldiğinde Başbakan çıkıyor, en hurda kanunlarını okuyor "biz bunu 
çıkardık"diyor. Şu ana kadar çıkanlar da, şu ana kadar imzalananlar da sizin sorumluluğunuzda; biz 
de bunu böyle demek durumundayız. İmzayı attıktan sonra, her şeyi kabullendikten sonra geri dön
mek, biraz da millete hakaret değil midir, milleti izansız saymak değil midir?! (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 3,5 seneyi 3 ayla telafi etmeyi düşünmek, kendi adına bir yanılma değil 
midir ?! 3,5 seneyi yaşayan bu millet değil mi?! Nasıl dönüp geri geleceksiniz?! 

Şimdi, lisan meselesi, bu işin en kritik meselesidir. Biz, son seksen sene hariç, millî hayatımızı 
büyük imparatorluklar halinde yaşadık -imparatorluk demek, farklı dil demek, farklı din demek, 
farklı töre ve kültür demek- ve bizim, dünyada temas etmediğimiz dil ve kültür yoktur, Uzak As
ya'dan Ortadoğu'ya ve Avrupa ortalarına kadar. Türkçe'den farklı dil, din, töre, kültür bizi asla kor
kutmaz. Biz, bu insanlarla, birlikte, ahenk içinde yaşamanın tecrübesine sahibiz. 

Bugün de Lozan mantığı içindeyiz. Lozan'ın mantığı şudur: Türkiye'de bütün Müslümanlar bir 
millettir, Hıristiyanlar azınlıktır, onlara azınlık statüsü verilecektir. Verilmiştir ve nihayet, anayasal 
gelişmeler sonunda, Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür demişiz, 
onu da aşmışız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, kötü niyet beslemeyen herkes bizim vatan
daşımızdır, kardeşimizdir, başımızın tacıdır. Hiç kimsenin dilinden rahatsız değiliz. (DYP sıraların
dan alkışlar) Nasıl rahatsız olalım ki?!. Bir imparatorluk idare ettik; ama, biz bir imparatorluk 
bakiyesiyiz, bizim içimizde her cinsten insan var. Ne fark eder... Kültür tarihimize baktığımızda da 
aynı şeyi görürüz. Eserleriyle iftihar ettiğimiz insanları, menşeleri bakımından, dinleri bakımından, 
anadilleri bakımından mahkûm etmek mümkün mü? Ben eminim ki, bugün de Türkiye'de kimseyi, 
farklı dil, farklı din, farklı kültür ve töre rahatsız etmiyor. Hepimizin rahatsız olması gereken şey 
şudur: Farklı kültürü, farklı dili farklı milliyet iddiasına mesnet yaparak "ben ayrı bayrak istiyorum, 
ayrı devlet istiyorum, ayrı toprak istiyorum" diyen varsa, o haindir! (DYP sıralarından alkışlar) Bizi 
rahatsız eden, herkesi de rahatsız eden budur. 

Ne yapacağız şimdi; bağlanmış, makul hadlerine bağlanmış... Bu hususta bir dayatmayla da 
karşı karşıyayız. Bir şey daha söyleyeyim. Bu dayatma tavrı, Türk Milleti tarafından hoş karşılan
mıyor, zorumuza gidiyor, ağırımıza gidiyor. Devlet adamlarımızı -ister diplomat, ister siyasî- Batı 
karşısında, dünya karşısında dik görmek istiyoruz, el ovuştururken görmek istemiyoruz; eşit 
seviyede konuşurken görmek istiyoruz, yalvarırken görmek istemiyoruz. (DYP sıralarından alkış
lar) Bunun ağır pahası var. Bunun için de, elin herkese açık olmayacak. Türk Milletinin yüreğindeki 
yiğitlik kadar fedakâr olacağız. Kendi ihtiyacını kendin karşılayacaksın; her ihtiyaç için birine el 
açıyorsan, yeteri kadar da yiğit olamazsın. Bir derde düştüğün zaman, bir krize düştüğün zaman pes 
etmeyeceksin; bu kriz benim krizimdir, bunun altından çıkmak da benim vazifemdir diyeceksin; 
dışarıdan adam ithal etmeyeceksin, dışarıya el açmayacaksın; Türk Milletini çıkarıp ortaya 
getireceksin. (DYP sıralarından alkışlar) Aksi takdirde, dik olamazsın; ama, bu başı eğiklik, bu el 
ovuşturma, Türk Milletinin çok gücüne gidiyor, bunu herkes bilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, birbirimizi incitmeden, birbirimizi hainler-vatanseverler, dilin sahipleri-
karşıtları, yeniliği, zenginliği isteyenler-istemeyenler diye tasnif etmeden, birlik halinde bu 
meselenin üstesinden gelmeliyiz. 
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BAŞKAN - Sayın Gökdemir, toparlar mısınız efendim; 4,5 dakika geçti. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Emredersiniz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Estağfurullah, rica ediyorum efendim. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Kamuoyu bekliyor... Kamuoyuna bir şey söylemek is

tiyorum. Hiç kimse meslekî haklarından fedakârlık etmez; kıdem tazminatını, emekliliğini hesap 
ederken, herkes, bir gününü hesap eder; senelerini tereddüt etmeden feda eden, yalnız bu millet
vekilleri vardır. Her zaman, ne zaman icap etmişse, yapılan -bu dönemde de yapılmıştır bu- bu 
fedakârlığın da ayrıca yazılması lazım. Şimdi, biz, birlik halinde bu kanunları çıkarıp, diğer hesap
larımızı millet önünde görmek ve görüşmek üzere gitmek durumundayız. 

Şundan hiç şüphe etmeyiniz; Türk Milletini, kendi zaafı dışında, hiçbir dış düşmanlık yıkamaz. 
(DYP sıralarından alkışlar) Türk Milletini yıkmak için sevk edilen bir kanun da yoktur, olamaz; on
ların da garantileri var. İçişleri Bakanlığına sor, Dışişleri Bakanlığına sor, hükümetin karar versin... 
Benim hiç endişe edeceğim bir şey yok. Benim Dışişleri Bakanlığım gitmişse -tenzih ederim- İçiş
leri Bakanlığım gitmişse -tenzih ederim- benim hükümetim, karar verici hükümetim gitmişse, ben 
zaten mahvolmuşum; Avrupa Birliğine girmişim ne olur, girmemişim ne olur! Burada bir tereddüt 
yok. 

Türk tarihinin en devamlı fikri, üçbin yıl boyunca devam eden fikir, devletin ebediyeti fikridir. 
Osmanlı, buna "devleti ebet müddet" der. Ben, buna, uzak ve yakın atalarım kadar iman etmiş bir 
adamım. Gök kubbe üstümüze yıkılsa, biz, onu kaldırır ve bu milleti, bu devleti yeniden var ederiz. 
Kıyamete kadar, insanlık yok olmadıkça, Türk Milleti ve Türk Devleti de yok olmayacaktır. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Avrupa Birliği, Türk Milletinin önündeki hedeflerden sadece birisidir. Girsek de olur, girmesek 
de olur; ama, kozlarımızı oynayacağız, delillerimizi ortaya koyacağız, o kapıyı zorlayacağız. Bizim, 
bu husustaki teşebbüslerde, Türk Milleti adına hiçbir tereddütümüz yoktur. Türk Milleti rahat ol
malıdır; bölünmeyecektir, bölünmeyecektir... 

BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) - Görüşünü söyle, görüşün ne... 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Devamla) - Dil hakkında, söylüyorum: Ben dil öğrenmek istiyorum, 

herhangi bir dil öğrenmek istiyorum... Öğren; bunda beni rahatsız edecek bir şey yok. Sen, bu öğ
rendiğin dili ayrı milliyet iddiasına mesnet mi yapacaksın, ayrı devlet mi olmak isteyeceksin; senin 
kelleni alırım! 

Benim diyeceğim bundan ibarettir. 
Saygılar sunuyorum. (DYP, ANAP, DSP, YTP, AK Parti ve SP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gökdemir. 
Efendim, söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisinde. 
Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Şandır; buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADİNA MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 

Avrupa Birliği Uyum Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu raporu üzerinde, Milliyetçi Hareket Par
tisinin görüşlerini ifade etmek için söz aldım, öncelikle, Muhterem Heyetinizi, şahsım ve Grubum 
adına saygıyla selamlıyorum. 
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Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkemiz ve geleceğimiz açısından çok önemli bir 
konuda karar oluşturmaya çalışmaktadır. Konu çok önemlidir. Konunun görüşüldüğü bu zaman 
dilimi de çok önemlidir. Çünkü, Türkiye'nin üye olabilmek için yaklaşık kırküç yıldan bu yana 
kapısında beklediği, bekletildiği Avrupa Birliğine üyelik sürecinde bir dönüm noktasına gelinmiş 
bulunulmaktadır. îddia sahiplerine göre ya bugün vereceğimiz kararla, ya bu kapıyı sonuna kadar 
açacağız ya da rüya bitecek, tren kaçmış olacak. Belki de birileri bize karanlık odada kara kedi arat-
tırmaktalar. Bugün milletimizin huzurunda bu karanlık aydınlanacak, gerçekler ortaya çıkacak diye 
umuyorum. Temenni ederim ki, ülkemiz bu dönemeci kazasız belasız geçer ve yıllarca gösterilen 
gayretler ve fedakârlıklar boşa gitmemiş olur. 

Değerli milletvekilleri, bu görüşmelerde yapacağımız konuşmalar, ortaya koyacağımız yak
laşımlar tarihe geçecektir. Gelecek nesillerin sorularına cevap verdiğinizi unutmayınız. Tarihin ve 
milletimizin gözü kulağı üzerimizdedir. 

Burada değerli konuşmacıları dinledim, önemli şeyler söylediler; ancak, hiçbir konuşmacı, 
bugüne gelişin sebebinde, kendinden başlayarak bir özeleştiri yapmadı. Müsaade ederseniz, bu 
özeleştiriye imkân verelim; çünkü, milletimiz bizi izliyor, birbirimize konuşmanın anlamı yok, mil
letimize konuşuyoruz, milletin geleceğiyle ilgili çok önemli bir konuda birlikte karar oluşturacağız; 
onun için, yapamadıklarımızı, niye yapamadığımızı, burada, milletimizin huzurunda ifade edemez
sek, bundan sonraki dönem için söyleyeceklerimizin çok fazla bir anlamı kalmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu teklifte, Avrupa uyum yasaları olarak, 10 adet kanunun 43 mad
desinde değişiklik yapılmaktadır. Yapılan değişikliklerin Türk Milletinin geleceğinde meydana 
getireceği etkileri, değişimleri ve dönüşümleri doğru anlamak ve halkımıza doğru anlatmak mec
buriyetindeyiz. Bugün burada herkes, topluma karşı samimî ve dürüst olmak mecburiyetinde. 

1959 yılından 11 Aralık 1999 Helsinki Zirvesinde tam üyelik adaylığı statüsüne kadar dış 
kapısında beklediğimiz Avrupa Birliği acep nedir, gerçeği nedir, ne için kurulmuştur, neyi amaç
lamaktadır, neden kırk yıldan bu yana üyelik müzakeresine bile başlayamadık? 1987 ve 1999 yıl
larında bizi üye adaylığına bile kabul etmeyen Avrupa Birliğinin gerekçeleri acaba nelerdi? Mal-
ta'ya, Güney Kıbrıs Rum kesimine ve daha bağımsızlığına henüz kavuşan doğu bloku ülkelerine 
tam üyelik perspektifini açan Avrupa Birliğinin, Türkiye'nin önüne, sürekli olarak, Kıbrıs, Ege ve 
azınlıklar sorununu koymasını nasıl izah edeceğiz? Bunun anlamı dün neydi, bugün ne denilmek is
tenilmektedir? Türkiye'yi bugüne kadar yöneten siyasî iktidarların -şu ana kadar konuşanların 
tamamı- Avrupa Birliğine karşı, bu konularda, neden bugüne kadar bir cevapları olmamış, bugün 
verecekleri bir cevapları var mıdır? Türkiye'ye reva görülen bu haksız sorgulamayı ve bir anlamda 
aşağılanmayı Türk Halkına birileri ne zaman anlatacaktır? Türk Halkından sakladığımız bazı ger
çekler mi var? Lütfen samimiyet... Milletin huzurunda konuştuğunuzu unutmayınız. 

Müsaade ederseniz, milletim adına sorayım: Hani, dün, Avrupa, Batı kulübüydü?! (MHP 
sıralarından alkışlar) Hani, Hıristiyan kulübüydü?! Avrupa Birliği taraftarlarını din adına ne kadar 
suçluyordunuz; unuttunuz mu? Değişen siz misiniz, yoksa değişen Avrupa mı? (MHP sıralarından 
alkışlar) Yoksa, eski huyunuz mu depreşti? 

1978'de Avrupa Birliğini reddeden Sayın Başbakanımız, Sayın Ecevit, bizi bağışlasın, o gün 
mü doğruydu, yoksa bugün mü yanlış? (MHP sıralarından alkışlar) Bugün, Avrupa Birliğini destek
leyerek doğru yaptığına inanıyorsa, 1978'de Avrupa Birliğine müracaat etmeyi reddetmesinin bu ül
keye verdiği maliyeti kim ödeyecek? (MHP sıralarından alkışlar) Bunun hesabını, bu millete, o 
günün Cumhuriyet Halk Partisi ve sol kadroları, onların bugünkü devamı olan aydınlar, mutlaka an
laşılır biçimde vermek mecburiyetindeler. 
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Yine, beni bağışlasın, Sayın Yılmaz'a bir çift sözüm var. Aralık 1994'te Sayın Mesut Yılmaz 
Anamuhalefet Lideridir, Başbakan Sayın Tansu Çiller'dir, 1995 yılı bütçesi konuşulmaktadır; Sayın 
Mesut Yılmaz, kürsüden Sayın Çiller'e -tutanaklardan aldım- şöyle sesleniyor: "Siz, kendi siyasî 
hesaplarınızla ülkenin menfaatlarını birbirine karıştırdınız ve bir de Batı'ya şirin gözükme sevdasına 
kapıldınız. Bakın, bu sevdadan vazgeçin; yani, siz, Batı'nın 'aman Türkiye bölünmesin' diye bir der
dinin olduğunu mu zannediyorsunuz?!" (MHP sıralarından alkışlar) "Eğer hâlâ bu gaflette olanlar 
varsa, onlar, Bosna'da olup bitenlere bir göz atsınlar"diyordu. Ne diyeyim?!.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI A. MESUT YILMAZ (Rize) - Yine ay
nı şeyi söylüyorum. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Mesut Yılmaz'a günaydın diyelim, gafletten uyandılar 
mı?! (MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan Yardımcımız devam ediyor: "Batı'nın gözünde saygınlık kazanmanın yolu, 
kendi değerlerimize sahip çıkabilmekten, o değerleri kendi başımıza koruyabilmekten geçer; bun
ların başında da ülke bütünlüğü gelir." Hani, millî güvenlik sendromu diye bir hastalıkla suçluyor-
dunuz milleti?! (MHP sıralarından alkışlar) 

Yine, Sayın Mesut Yılmaz devam ediyor: "Sizin yapmanız gereken, Batı'dan kulağımıza söy
lenenleri gelip bize tekrarlamak değil, bizim söylediklerimizi Batı'ya anlatmaktır." Doğru söylüyor
sunuz. (MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Ne güzel söylemiş. Söylenilen doğru. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla)- Bugün de biz size bunları söylüyoruz sayın Avrupa Birliği 
taraftarları. 

Allahaşkına, Sayın Başbakan Yardımcım, bu millet size nasıl güvensin, nasıl inansın?! ' 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, siz üç yıl niye güvendiniz?! (MHP sıralarından 

gürültüler) 

MUSTAFA ZORLU (İsparta) - Size sormadık! 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Milliyetçi Hareket Partisini Avrupa Birliği karşıtlığıyla... 
YAKUP BUDAK (Adana) - Sayın Şandır, güvenoyu vermediniz mi?! 
BAŞKAN - Sayın Polat, istirham ederim... Bir dakika efendim... Çok önemli şeyler söylüyor 

hatip. Bir dakika efendim... (SP sıralarından gürültüler) 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, biz de önemli şeyler söylüyoruz. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Milliyetçi Hareket Partisini Avrupa Birliği karşıtlığıyla suç

larken hiç mi vicdanınız sızlamıyor?! 

CAHİT TEKELİOĞLU (Mersin) - Nerede o vicdan?! 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Bu milleti bu kadar aşağılamaya, bu milletin hafızasına bu 
kadar saygısızlığa hakkınız yok. (MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan Yardımcımız bir başka demecinde şunu da söylüyor: "Biz, Türkiye için 
gerekeni yine Türkiye için yaparız, başkaları istediği için değil; başkaları eğer bizden, millî 
onurumuzla, çıkarlarımızla, bizi biz yapan değerlerle bağdaşmayan şeyler isterlerse ve bunları, 
bizim kötülüğümüzü isteyen ülkelerin -Yunanistan'ı kastediyor- baskısı altında yaparlarsa, bunları 
kabul etmemiz mümkün değildir." 
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Ee, bugün bunu biz de söylüyoruz. Bu sözleri açıkyüreklilikle ifade ettiğine de inanıyorum 
Sayın Yılmaz'ın. Bu sözleri bugün biz de söylüyoruz, altına imzamızı atıyoruz. Şimdi size 
soruyorum: Biz, şimdi, Avrupa Birliği politikalarında hassasiyetlerimizi bu cümlelerle ifade eder
ken, size göre, Avrupa Birliği karşıtı ve statükocu oluyoruz öyle mi?! Buna hakkınız yok. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

Ama, 1999'dan sonra değiştiniz ve Avrupa Birliğine, Brüksel'e, Diyarbakır üzerinden gitmeye 
karar verdiniz!.. Hayırlı olsun, Allah işinizi rast getirsin. (MHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu sözleri, inanınız, üzülerek söyledim; yani, ne Sayın Başbakanımıza 
ne de Sayın Başbakan Yardımcımıza, zinhar, gülden ağır söz söylemek gibi bir kastım yoktur; ama, 
milletin önünde konuşuyoruz. Bunları hatırlamazsak; bunları Sayın Yılmaz söylemiş olsaydı, bun
ları biz söylemezdik; ama, dün öyle, bugün böyle olmaz. 

Şimdi, buradan soruyorum, milletim adına soruyorum: Bu yaklaşımla, Avrupa Birliği bizi cid
diye alacak mı zannediyorsunuz? Bu yaklaşımla, bu politikalarla, tanzim edilen bu politikalarla, Av
rupa Birliğine girebilmek mümkün mü? 

Tabiî, bu konuda, Sayın Tansu Çiller'in "gümrük birliğinden sonra iki yılda Avrupalı olacağız" 
beyanını da unutmamak lazım. (MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın İsmail Cem, 1970'li yıllarda "Türkiye'nin Geri Kalmışlığı Tarihinde" ortaya koyduğu 
sebepleri bugün yok mu sayıyor? Bu kitabı, öncelikle Sayın Cem'in okumasını istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, aziz milletim; Milliyetçi Hareket Partisi olarak itiraz ettiğimiz, işte bu 
yaklaşımdır. Türkiye'ye, Türk Milletine yazık ediyoruz; ülkemizin zamanını israf ediyoruz. Bugün 
görüşmekte olduğumuz kanun teklifi de, maalesef, böyle bir yaklaşımın ürünüdür; maalesef!.. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz -çok açıkyüreklilikle ve net olarak ifade ediyorum- Avrupa 
Birliğine tam üye olmayı çok önemsiyoruz; cumhuriyetimizden sonra, Türk Milletinin gerçekleştir
meye en çok yaklaştığı bir dönüşüm projesi olarak ifade ediyoruz. Kırk yıldır tam üye adayı bile 
olamayışımızı içimize sindiremiyoruz, bunu kabullenemiyoruz. Sorgulamamızın sebebi budur. 
Niye başaramadık?.. 

Bu konuda yapılması gerekenleri yapmak ve bunu, Avrupa Birliği tarafına da açık ve net bir 
şekilde ifade etmek kararlılığı, Milliyetçi Hareket Partisinin de üyesi bulunduğu 57 nci cumhuriyet 
hükümeti döneminde başarılmıştır. Helsinki Zirvesinde tam üye adaylığı, bu hükümet zamanında 
gerçekleşmiştir. Katılım Ortaklığı Belgesi, bu hükümet zamanında temin edilmiştir. Buna cevaben 
oluşturulan Ulusal Program, bu hükümet ve bu hükümetin üç ortağı tarafından -toplumsal bir 
mutabakat da temin edilerek- gerçekleştirilmiştir. Bunları azımsayamayız. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Peki, ne oldu?.. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Ulusal Program, Türkiye'nin Avrupa Birliğine karşı siyasî 
taahhüt belgesidir ve hükümet partilerinin ortak siyasî iradesidir. 

TURHAN GÜVEN (Mersin) - Ö zaman, gereğini yapın. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Milliyetçi Hareket Partisi olarak, hazırlanmasında büyük 

emek ve katkılarımızın olduğu Ulusal Programın her satırına, her virgülüne, sonuna kadar sadığız. 
Burada, bazı hatipler suçladılar "Ulusal Programa imza attınız, şimdi yan çiziyorsunuz" diye. Din
leyin, anlatacağım... 

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Doğru söylüyorlar. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Doğru söylemiyorsunuz, 
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ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Ulusal Programı okumadınız herhalde. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Hükümet içindeki uygulamalarda ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde çıkarılan uyum yasalarında gayret ve katkımız, biz inanıyor ve iddia ediyoruz ki, burada 
bulunan herkesten daha fazladır. 

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - IMF mektubunu da okumadan imzaladınız. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Ulusal Programdaki taahhütlerimiz, kapsam ve zamanlama 
itibariyle, Avrupa Birliği tarafından da kabul edilmiştir. Bu Ulusal Program doğrultusunda, bu Mec
lis, gerçekten, cumhuriyet hükümeti dönemlerimizin tamamında yapılanlardan fazlasını yapmıştır, 
değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmiştir hep birlikte. Dolayısıyla, Milliyetçi Hareket Partisini, Av
rupa Birliğine karşıt, Ulusal Programın dışında, ayak direyen biri diye gösteremezsiniz. 

Ne olmuştur; müsaade edin, sabır gösterin, bunu arz edeyim. 2002 yılı başından bu yana, üç 
konuda, idam cezasının kanunlarımızdan kaldırılması, anadilde televizyon yayını ve anadilde 
eğitim konularında, Ulusal Programdaki mutabakatın kapsam ve zamanlaması dışında bir düzen
leme, maalesef, ülkenin önüne, olmazsa olmaz bir şart olarak getirilip konulmuştur. Üzülerek ifade 
ediyorum, buna, iktidar ortaklarımız da katılmıştır. Bu üç konuda Milliyetçi Hareket Partisinin 
birinci itirazı budur. Ulusal Program, hükümet ortağı üç partinin ortak sorumluluğundadır; burayı 
birlikte tanzim ettik. . 

Bakınız, buradan okuyayım size; Ulusal Programda, ölüm cezasıyla ilgili düzenleme şudur; 
burada diyoruz ki: "1984 yılından bu yana yaşam hakkının özüne dokunulmaması yönünde benim
sediği uygulamaya saygılı olacağız." 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Daha ne oldu peki?! 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - İki: "Türk ceza hukukundan ölüm cezasının kaldırılması 
hususu, şekil ve kapsamı itibariyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından orta vadede ele 
alınacaktır" diyoruz. Buna uyduk; Parlamentomuz, tüm partilerimiz de buna uydular; orta vadenin 
sonu beklenilmeden, idam cezalarının kanunlarımızdan kaldırılması hususunu Türkiye Büyük Mil
let Meclisi görüştü, anayasal düzeyde görüştü, oybirliğiyle de kabul ettik. Ne yaptık orada; orada 
dedik ki, idam cezasını, savaş, yakın savaş halleri ve terör suçları dışında kaldırdık. Düzenleme bu; 
altında imzamızın olduğu, sizin de imzanızın olduğu husus bu. Kim sözünden döndü; yani, idam 
cezasının kaldırılması konusunda sözünden dönen kim? (MHP sıralarından alkışlar) Bu millet sizi 
seyrediyor. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Apo'nun dosyasını buraya yollamayan kim? 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Bu millet sizi seyrediyor. 

Bakın, anadilde yayın ve eğitim meselesini Ulusal Programda nasıl tanzim ettik; işte burada; 
2.1.9 nolu madde: "Kültürel Yaşam ve Bireysel Özgürlükler" 

"Türkiye Cumhuriyetinin resmî ve eğitim dili Türkçe'dir. 

Ancak bu, vatandaşlarının günlük yaşamlarında farklı dil, lehçe ve ağızların serbest kullanıl
masına engel teşkil etmez. Bu serbestlik, ayrılıkçı ve bölücü amaçlarla kullanılamaz." Şimdi ne 
değişti allahaşkına, ne değişti; bu mutabakatımız dururken, iktidar partilerimizin de katılımıyla -
değerli ortaklarımızın, birlikte çok önemli işler başardığımız bu iktidarımızın- ne değişti de, Tür
kiye'nin önüne, idam cezasının hemen ve tümüyle kaldırılmasını, Kürtçe'ye televizyon yayını, Kürt
çe'ye eğitim ve öğrenim hakkının verilmesini talep ettiniz? Buna ne hakkınız var?! Var mı böyle bir 
şey?! 
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BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) - Dağdaki eşkıyaya öğretmenlik yaptıracaklar. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Dolayısıyla, değerli milletvekilleri, gerçekleri milletten sak-

layamazsınız. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Çok önemli bir konu görüşüyoruz. Hiç kimseye hakaret kas

tım yok; ama, millete gerçekleri anlatalım; arzum bu. 
Şimdi, tabiî, bunun cevabı verilmezse olmaz; bunlar çıkmadığı takdirde, Türkiye'nin önüne, 

ak-kara ikileminde, cennet-cehennem ikileminde bir seçenek koyamazsınız; bunun adı, Türkiye'yi 
tehdit etmektir, Türk Milletini tehdit etmektir. Evet, Avrupa Birliği, bu milletin, millî politika haline 
gelmiş, modernleşme projesi diye de tanımlanmış önemli bir kararıdır, iradesidir; ama "bu üç konu 
olmazsa, tren kaçar" demenizin hiçbir tutarlı anlamı yoktur. 

Ulusal Programda ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde idam cezası tanzim edilirken, terör 
Türkiye için tehlikeydi de, bugün değil midir?! Bölücü terörün silahlı ve siyasî hedefleri ve tehdit
leri, kendi beyanları ve devlet bilgileriyle devam ederken, bölücü teröre Avrupa'nın desteği her an
lamda devam ederken, PKK'yı zor bela koydurduk listeye; birlikte yaşamadık mı?! Hâlâ, Güney
doğu Anadolu'da, Avrupa malı mayınları PKK döşerken, ne değişti de terör suçlarından idamı 
hemen ve bütünüyle kaldıralım diye Türkiye'nin önüne bir dayatma getirdiniz?! Buna hakkımız 
yok. Bu açıklanmalı değerli milletvekilleri; bunu bu Parlamento açıklamalı. Bunu biz açık
lamadığımız takdirde, bu nedenin cevabını vermediğimiz takdirde, Türk Milleti, acaba bu gayretin 
ve niyetin arkasında haince hesaplar mı yatıyor diye düşünecek ve bizleri ve bu işin arkasında 
duranları suçlayacaktır. İsmini telaffuz etmek istemiyorum. İşte o zaman, bu millet, sizi asla affet
meyecektir. 

Aslında, 30 000 şehidimizin katilini, ülkemizin toprakları üzerinde bir başka devlet kurmak 
amacıyla siyasî ve silahlı bir örgüt kurarak Avrupa ülkelerinin desteğinde isyan eden bu şakiyi, Tür
küyle Kürdüyle 30 000 insanımızın katilini, Türk adaletinin, Türk Devletinin, Türk Milletinin elin
den hiç kimse kurtaramayacaktır. (MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, devlete isyan eden herkesi, her yerde ve tarihin her döneminde nasıl 
cezalandırdılarsa, Türkiye'de de bu şaki öyle cezalandırılacaktır; bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 
(MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin geleceğini bir isyancıya bağlayamayız. Üç tane çapulcunun 
tehdidine göre, 21 inci Yüzyılın başlangıcında, korkuların bizi kuşatmasına müsaade edemeyiz. 
Türk Milleti, Türk Devleti büyüktür, güçlüdür; yaraları sarmak için sabırlıdır, tahammüllüdür; ken
disini kalleşçe arkadan kurşunlayanları, hançerleyenleri affetmiştir, tarihte bunun çok örneği vardır; 
ancak, ne yapacaksa, buna kendisi karar verir, kendisi yapar; kendi tespit ettiği usulde ve kendi tes
pit ettiği zamanda yapar. Bunu, Avrupa Birliğinin dayatması olarak bu milletin önüne koyarsanız, 
yanlış yaparız. 

Milliyetçi Hareket Partisinin itirazı, işte bu ruh halinedir, bu teslimiyetçiliğedir. Avrupa Bir
liğiyle onurlu bir birliktelik yapacaksak, yeni bir döneme başlıyorsak, bu dayatmalarınızın Türk 
Halkında oluşturacağı travmayı niye hesaba katmıyorsunuz? MHP olarak -tekrar ediyorum- biz, 
Ulusal Programda birlikte kararlaştırdığımız taahhüdümüze bağlıyız. 
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Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun teklifinde bazı gerçeklerin milletten 
saklandığını düşünüyorum. Bu teklif, yine demin ifade ettiğim gibi, teslimiyetçi, olmazsa olmaz, 
şartçı bir ruh haliyle hazırlanmıştır. Şimdi, buradan birlikte düşünmeye davet ediyorum. İdamı 
müebbede dönüştürüyorsunuz; ağırlaştırılmış müebbet, ömür boyu hapis... Ve bir partimizin isteği 
doğrultusunda, anayasal güvence; hukuken mümkün müdür?! Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 
böyle bir düzenlemeyi kabul edebilir mi?! Evrensel hukuk, ne der bu işe?! Yani, öncelikle, Türk 
Ceza Yasasının 2 nci maddesinde ve Birleşmiş Milletler Medenî Haklar Sözleşmesinde, bir suç
lunun kesinleşmiş cezasının lehinde bir düzenlemeyle lehinde kullanılmasını, siz daha sonradan bir 
düzenlemeyle ağırlaştırabilir misiniz; bu mümkün mü? Şimdi, hazırlanan teklifin son kısımlarına 
yazmışlar: "Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi dikkate alınacaktır." Milletin gözünden kaçacak 
mı zannediyorsunuz?! Yani, nedir o; sanığın lehine olan hususu sonradan değiştiremezsiniz; yani, 
ağırlaştırılmış müebbet koyamazsınız, ömür boyu hapis koyamazsınız, hele anayasal güvencenin de 
hiçbir anlamı yoktur. Sonuç ne olur; sonuç, onbeş yıl sonra, o şaki aranızda olur. Bu işe destek 
verenlere mübarek olsun! Buna fırsat vermeyeceğiz. (MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, endişemi ifade etmek için söylüyorum. İdam cezasını bu aşamada kal
dırmakla, bu süreçte kaldırmakla, bu üslupla kaldırmakla, bölücü terörü ödüllendirmiş olursunuz. 

RAMAZAN GÜL (İsparta) - Ödüllendiren sizsiniz!.. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Artık herkes, bağımsızlık için isyan etmeye cesaret bulur. Bu 

yetmiyor, bir şey daha söylüyorsunuz... 
BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız lütfen... 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Hayhay efendim. 
Türkçenin dışındaki lehçe ve ağızların, eğitim ve televizyon yayınlarında da kullanılmasını oy

larınızla kabul ediyorsunuz. Dil üzerinden bir topluluk yaratmak... Anadolu'yu bilenler bilir; iki 
komşu kasabanın bile birbirleriyle anlaşamadıkları Kürtçenin, yayın ve eğitimle bir millet dili ol
ması doğru bir şey midir?! 

Biz, Kürdüyle Türküyle Türk Milletiyiz. (MHP sıralarından alkışlar) Bu vatanda yaşıyoruz, bu 
vatanda yaşayacağız. Arkadaşımın söylediğine bütünüyle katılıyorum; dün de beraberdik, yarın da 
beraber olacağız. (MHP sıralarından alkışlar) Bunu hiçbir şekilde kimsenin parçalamaya, bu ahen
gi bozmaya hakkı yoktur, gücü yetmeyecektir. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız... 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sözlerimi bitiriyorum efendim. 
Onun için, bu mesele yanlış tanzim edilmektedir. Bugün Kürtçe bilenler kursta mı öğrendi al-

lahaşkına?! Hangi kursta öğrendi?! Kürtçe konuşmanın, Kürtçe öğrenmenin bu ülkede ne yasağı 
var?! Kürtçe konuşulmasından kim ne rahatsızlık duyuyor?! Bu milletin ağzının tadını bozmayın. 
Bu milletin huzurunu kaçırmayın. (MHP sıralarından alkışlar) Bu milletin, sizden aş ve iş talebi var
dır. Bu milletin huzurunu kaçırmayın. 

Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi noktai nazarından söylüyorum, Avrupa Bir
liği bu milletin vazgeçemeyeceği bir hedeftir, bir iddiasıdır ve mutlaka gerçekleştireceğiz; ama, bu 
teslimiyetçi ruh, bu Parlamentoya yakışmamaktadır, hiçbirinize yakışmamaktadır. İtiraz ettiğimiz 
hadise budur. Geliniz, Sayın Mesut Yılmaz'ın buyurdukları gibi, kendimizi Avrupa'ya anlatalım, 
Avrupa'yı Türkiye'ye anlatmayalım. (MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bizim has
sasiyetimiz budur. 
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Bu hassasiyetle görüşlerimi arz ettim; hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi söz sırası, Demokratik Sol Partide. 
İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
DSP GRUBU ADINA MASUM TÜRKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sözlerime başlamadan önce, Demokratik Sol Parti Grubu ve şahsım adına, saygılarımı sunuyorum. 
Değerli milletvekilleri, dün, erken seçime gitme kararı aldık; bugün, bu 21 inci Dönem olarak, 

belki de, görüşeceğimiz yasaların sonuncusunu görüşüyoruz. 
21 inci Dönemde biz milletvekilleri olarak ne yaptık; baktığımız zaman, Türkiye Cum

huriyetinin 100 üncü yıldönümüne uzanacak bir perspektif içinde Türkiye'nin geleceğinin hangi 
noktalarda olduğunu birlikte saptadık. Bu hazırlanan tasarının kanunlaşmasında yalnız iktidar par
tilerinin değil muhalefet partilerinin de istemleri doğrultusunda, 21 inci Dönemde Parlamento çatısı 
altındaki bütün milletvekillerinin uzlaştığı bir hedef belirledik. Bu hedefin yanı sıra ne oldu; ister 
kabul edin ister etmeyin, Resmî Gazetede yayımlanmış ve Resmî Gazetede yayımlandığı için de, 
sağda solda bunu, yalnız, hükümet hazırladı diyemeyeceğimiz Ulusal Programı, 57 nci hükümet 
hazırlayıp önümüzdeki hedefleri belirlemiştir. Bu iki söyleme baktığımız zaman, 21 inci Dönemde 
gerçekleştirdiğimiz geleceğe yönelik stratejiden bütün partiler öncelikli olarak sorumluyuz. Ulusal 
Programdan da önce koalisyonu oluşturan partiler, sonra yayımlandığı günden bugüne kadar, bu 
kürsüde özellikle bu programda değişiklik yapılması konusunda bir serzenişte, bir talepte bulun
mayanlar da, artık, bu Ulusal Programın ortağıdırlar. 

Değerli milletvekilleri, böylesine bir dönemi geride bırakırken bugün görüştüğümüz Avrupa 
Birliği meselesinde çok ince noktalarda birbirimize serzenişte bulunmak yerine, gelin, ulusumuzun 
tarihine birlikte göz atalım. Ulusumuzun tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri göç kabul etmeye 
başlıyor. Dönemin padişahları, yönetimi, Türk asıllıların gitmesini yasaklıyorlar. Osmanlının 
tebaasındaki Ermeni, Rum, Musevi her türlü kişiler gidebiliyor; ama, Türk gitmiyor; gitmeyince 
bunun sıkıntısını nasıl çekiyoruz; bugün burada gelip -ya da gazetelerde okuyoruz, televizyonlarda 
söyleniyor- "Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletlerinde lobisi yoktur" diyoruz; çünkü, biz, özbeöz 
Türk olan vatandaşlarımızın oraya yerleşmesiyle ilgili olarak Osmanlı Döneminde gereğini yerine 
getirmemişiz. 

İkinci bir proje daha gelmiş; yine, tartışmışız. Biliyorsunuz, tarihimizde, bunu, yeniçeri 
ocağının değişiminden alın Tanzimata kadar varan bir noktada, Fransa İhtilali sonrasını, Türkiye'nin 
geçmişindeki yöneticileri okuyamamıştır; Fransa İhtilali sonrası yavaş yavaş milliyetçi akımların 
gelişeceğini okuyamamıştır. Bu nedenle, koskoca Osmanlı İmparatorluğu -bazı kesimler çıkıp, o 
yönetime özeniyor- o yönetim, teşhisini zamanında yapmamış, bir federal cumhuriyetler topluluğu 
haline gelmeyi düşünmemiştir. Yani, sonradan kurulan Amerika Birleşik Devletleri, Federal Alman
ya gibi olguların, o zamanki Osmanlı olmaması için bir neden yoktur. Neden; çünkü, yöneten sınıfın 
birbiriyle tartışmasından, ayrıntıları öne çıkarıp kamuoyunu böyle oluşturmasından dolayı, koskoca 
Osmanlı İmparatorluğundan kala kala Anadolu ve Trakya kalmıştır. 

- 5 1 8 -



T.B.M.M. B: 124 1.8.2002 0 : 2 
I 

Değerli milletvekilleri, üçüncü bir aşama; yine, kaybettik; sanayileşme aşaması. Dünya 
sanayileşirken, Osmanlı zamanında, biz sanayileşmekten uzak kaldık. Bugün, Türkiye, üreten bir 
ülke durumuna hâlâ gelememişse, o gün, üreten değil, yine tüketen bir yapıda olmasından kaynak
lanıyor. 

Değerli arkadaşlar, işte, burada tartıştığımız Avrupa Birliği projesi. Belki de, geçmişimizde ec
dadımızın göremediğini, burada hep birlikte görüyoruz. İktidarıyla ve muhalefetiyle, Avrupa Birliği 
projesini kaçırmak istemiyoruz. Diyoruz ki, Avrupa Birliği projesi, bir devlet projesidir. 

Değerli arkadaşlar, bir devlet projesi, bir millî proje olunca, burada alınacak kararlar, Avrupa 
Birliğiyle ilgili atılacak adımlar, yalnız o dönemin iktidarının değil, gelecek dönemin iktidarlarının 
da davranışlarını belirleyecektir. İşte, biz, 21 inci Dönem, nasıl ki, cumhuriyetin 100 üncü yılı için 
neler yapılabileceğini kararlaştırabilmişsek, şimdi gelin, Avrupa Birliğine de bu şekilde bakalım. 

Değerli milletvekilleri, bugün, burada, olağanüstü toplanarak görüştüğümüz, Avrupa Birliği 
yasaları değil. Bunu, biz, özellikle milletvekilleri kullanmalıyız; yani, biz, burada, AB yasaları yap
mıyoruz. Biz, burada, yetmiş yıldır olgunlaşma aşamasında olan Türk demokrasisinin evrensel stan
dartlara çıkarılması mücadelesini yapıyoruz. Yıllardır süren bu tartışma, Türk Halkımızın bu stan
dartlara ulaşıp ulaşmadığı tartışmasıdır. Bugün burada tartıştığımız ve yasalaşmasını istediğimiz 
düzenlemeleri, Avrupa Birliği istediği için değil, vatandaşlarımızın yetmiş yıldır, demokrasiye geç
tiğimiz günden beri yoksun bırakıldığı hakları, gecikmiş olarak vatandaşlarımıza sağlama tartış
masıdır; ya bu tartışmanın yanında yer alacağız ya bu tartışmanın karşısında duracağız. Buradaki 
yol ayırımı, yetmiş yıldır sağlanamamış hakların yine geciktirilmesi için mücadele edeceğiz ya da 
erkene alacağız. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Avrupa Konseyine katılan ve buradaki 
çeşitli partilere mensup arkadaşlarımız anlattılar; Helsinki Zirvesi sonrasında, konseydeki diğer ül
kelere ait üyelerin, bizim arkadaşlarımıza önyargılı bakışları değişmiş, yaklaşımları daha saygın, 
daha sıcak olmaya başlamış. Bu söylediklerimi, her partinin, Avrupa Konseyine mensup olan ar
kadaşından öğrenme olanağı vardır. O tarihte, bunu, ben, özellikle çeşitli arkadaşlarla konuşarak not 
etmiştim. Bugün, yine, değerli arkadaşım Sayın Atilla Mutman'la konuştum; sen, orada mevcutsun, 
aynı zamanda, oradaki sosyalist grubun başkanvekilisin, bu doğru mudur dedim. Kendisi, aynı şeyi 
söyledi. Sizler de, kendi grubunuzun üyelerine sorduğunuz zaman, bunu göreceksiniz; ancak, yine, 
Konseydeki aynı üyeler, bugün tartışmakta olduğumuz konulardaki eleştirileri milletvekillerimize 
yöneltmişler ve milletvekillerimiz de bu eleştirilere yine muhatap olmaya devam etmişlerdir. 

Bugünkü yasal düzenlemeleri gerçekleştirirsek, inanıyorum ki, tüm uluslararası kurumlarda ve 
bizlerin bireysel ilişkilerinde, yabancıların bizlere bakış açısı daha saygın olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bugün, burada, idamı tartışıyoruz. Demokratik Sol Parti, geçtiğimiz dönem
lerde, sürekli -bizden önceki arkadaşlarımız- idamın kaldırılması için önerge vermiştir. Biz, Demok
ratik Sol Parti olarak, her koşulda idama karşı bir partiyiz. Bu dönem, özellikle iktidarda olmamız,. 
ortaklarımızla birlikte yasal düzenlemelerin gelmesi nedeniyle, geçtiğimiz dönemdeki öner
gelerimizin gündeme gelmemiş olması, bunun arkaya bırakıldığı manasında değildir. Biz, sürekli, 
idama karşı olduğumuzu açıkça belirtmeliyiz. Nitekim, Parlamentomuz, 1984 yılından bu yana, bu 
konuya uymuştur, bir nevi moratoryum ilan etmiştir. 

Bazı arkadaşlar burada tartışıyor. Deniliyor ki, özellikle, burada, şimdi seçime gidiyoruz; tar
tışma konusunu Apo yapacaklar, Apo yapılacaktır. Burada, Apo'nun idam edilip edilmemesinden 
çok, Avrupa Birliğini, bir nevi siyasî malzeme olarak, referanduma sunacağız. Apo'ya gelene kadar, 
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şu anda, Parlamentomuzda, terör suçundan dolayı dosyası gelmiş, idam bekleyenler var. 21 inci 
Dönem, onları da idam êtmemiştir, idamıyla ilgili burada tartışmamıştır. Bu gerçeği hiçbirimiz 
unutmamalıyız. Yani, sorunu, bir kişinin şahsında toplayıp "bakın, biz böyle yapacağız" diye getirir
sek, bize de "onunla yardımcısının dosyası Parlamentoya gelmişti, neden onu gündeme getir
mediniz" diye sorarlar. 

Değerli arkadaşlar, burada bir konuyu daha hatırlatmak istiyorum. Yine, Avrupa Konseyinde 
Bosna-Hersek'in katılımdan sonra 44'e yakın ülke var. Bu 44 ülkenin -Türkiye dışında- genellikle 
normal suçlardan, hiçbir şeyden dolayı -savaş hali hariç- yasalarında idam yoktur. Savaş hali olan 
ülkeler bile bunu nasıl kaldırabiliriz diye tartıştılar. Şimdi, ben, bunu burada dile getiriyorum; çün
kü, gelecek kuşaklar, bu tür tartışmalara karşı en azından bugünden hazırlıklı olmak zorundalar; en 
azından, bu konuda Avrupa Konseyinde yapılan tartışmalar halen diğer ülkelerin yasalarında mev
cut olduğuna göre, haklı olunup olunmadığı konusunda gelecek dönemde yapacakları ilk iş bunu 
tartışmak olmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, ben, konuşmayı yaparken, burada kabul ettiğimiz tüm yasaları, 
Anayasanın içeriğini çok iyi bilerek konuşuyorum ve diyorum ki, sözümü yine tekrar ediyorum: 44 
ülkede savaş haliyle ilgili aynen bizim Anayasadaki gibi idam hali var, ancak, şu anda, alt komis
yonlarda o konunun tartışılmaya başlandığını uluslararası değerlerdeki gelişmeyi sunmak açısından 
söylüyorum; yani, bugün siyaset yaparken gelecek günlerin tartışma konusunu da bir siyasetçi 
olarak öğrenmemiz, bilmemiz, tanımamız gerektiği düşüncesi nedeniyle söylüyorum. 

Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliğine üye olmak için bu üyeliğin müktesebatına, başka bir 
deyimle gereklerine uygun hale gelme açısından yaşayan hukukumuzu değiştirme noktasında ol
duğumuzu konuşuyoruz. Sözlerime başlarken söylediğimi tekrar ediyorum: Biz, yaşayan 
hukukumuzu Avrupa Birliği müktesebatına uymak için yapmıyoruz; biz, yaşayan hukukumuz için 
toplumumuz için, halkımız için, devletimiz için yapıyoruz. Bunu, iktidarda olan üç parti, iktidar ol
duğu dönem boyunca bu amaçla öne aldı; buradaki bütün yasalarını, uluslararası bütün anlaş
malarını geçirdi. Hoş, bunları biz geçirirken, tek iktidara mal etmiyoruz, eğer muhalefetin katkısı 
da olmasaydı, bu kadar sürede, 21 inci Dönemi biraz evvel Sayın Başbakan Yardımcısının överek 
söylediği, bizim Başbakanımızın, diğer bütün ileri gelen partilerin ve bu Meclisin söyledikleri ger
çekleşemezdi. 

İşte, değerli arkadaşlar, şimdi, gelin, burada tartıştığımız bazı şeylerin de... Allahaşkına, 
düşünen adam biz olalım, ülkenin vizyonunu bu milletvekilleri koysun; yoksa, bir gazetede, 
düşünülmeden konulmuş bir manşet bu kürsüde örnek olmamalıdır. Şimdi, manşeti koyuyorsunuz 
-bugün Avrupa Birliğini tartışıyorsun- vay efendim, 1 500 000 sıraya girmiş, yabancı ülkelere git
mek istiyor ve bunlar eğitimliymiş. Bunu, burada övünerek söylemeliyiz, 1 500 000 insanımız oraya 
gitmek üzere hazır hale gelmiş diye. Neden yapmalıyız; bundan kırkbeş yıl öncesini unutmayın; Al
manya'ya çöpçü olmaya, tuvalet temizlemeye gidenleri davul zurnayla uğurlamıştık, oraya işçi 
olarak gidiyorlardı. Şimdi, orada müdür olacak, beyaz yakalı olacak kişiler gidiyor diye, bu ülke 
boşalıyor diye, gazetelerin, şimdiki koalisyonu, şimdiki iktidarı bugüne getirmek adına, yıpratmak 
adına yaptığı propagandayı büyük bir olaymış gibi burada dikiyoruz. Bunu dikmeden önce şunu 
söylemek lazım: Değerli arkadaşlar, bizim, şu anda, 500 000 işçiyi Almanya'ya -aramızdaki anlaş
ma gereği- öncelikli olarak gönderme hakkımız var; gönderemiyoruz; neden; çünkü, Almanya'nın 
istediği, en azından önlisans eğitimi görmüş, bilgisayar ayarındaki insanlara sahip değiliz. Bu 
nedenle değil midir ki biz, meslek okullarını bitirenlerin üniversite sınavlarına girmeksizin, doğ
rudan doğruya yüksekokula gitmesi kararını aldık. 
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Değerli arkadaşlar, parlamenter olarak hangi partiden olursak olalım, bir gün, ben o Parlamen
todaydım, bu güzel şeyin onurunu taşıyorum diyeceğimiz şeyleri birileri küçültmüşse, siyasî mal
zeme yapıp, burada, milletin önünde, sanki bir nakısaymış gibi göstermemeliyiz. 

Değerli arkadaşlar, konuşmacıları dinlerken Lozan Antlaşmasıyla ilgili olarak söylenenlere 
üzüldüm. Lozan Antlaşmasını anlatırken hep şu söz kullanılıyor: "Bu ülkede Müslüman olmayan
lar, Lozan Antlaşmasına göre azınlık kabul edildiler." Bunu söylersek Türkiye'yi iyi bilmiyoruz. 
Süryaniler, gayrimüslim oldukları halde, Lozan Antlaşmasında vatandaş olarak kabul edilmiş, azın
lık olarak kabul edilmemiştir. İşte, daha başlangıçta, Lozan Antlaşmasını bilmeden yorumlarsanız, 
Lozan Antlaşmasını, burada, başka amaçlarla da kullanma imkânınız doğar, o sözlere olan inanç 
azalır. ' 

Değerli arkadaşlar, bugün burada görüşeceğimiz önemli bir konu, yine yanlış geçti. Şimdi söy
leyeceğim sözleri söyleyenlere tavsiye ediyorum, tutanaklarda değiştirsinler; çünkü, bugün, ilk 
defa, 21 inci Dönemde, bütün partilerden doyurucu konuşmalar dinliyoruz; ilk defa, görüşülen 
kanunların hukuk güvenliğini sağlıyoruz, bunların nasıl yorumlanacağına sözlerimizle ışık 
tutuyoruz. Teklifte getirilen değişiklik, yabancı dil eğitimi değildir, öğrenimidir; öğrenimi ile 
eğitimi farklıdır. Eğitimi dediğiniz zaman, açılacak olan o dershanelerde cebirin, matematiğin, 
geometrinin, coğrafyanın, tarihin de o dilde okutulabileceğini varsayıyorsunuz demektir; oysa 
burada konuşulan ve burada yapılan öğretimdir. 

Değerli arkadaşlar, Meclisin son gününe geldik, gidiyoruz. Hepiniz özgeçmişimi okudunuz. 
Burada, benim gibi 11 Mardinli vardır. Mardin'e "Birleşmiş Milletler gibi" derler; orada Türkü, 
Arabi, Kürdü, Yezidîsi, Müslümanı, Musevisi birlikte yaşarlar ve bu birlikte yaşamda, bugün 
burada tartıştığımız maddelerin uygulandığını, ben, küçük yaşımda Mardin'de görerek yetiştim. 
Yani, burada, konuşulan -bakın, söyleyeyim- öğretim konusunu, örneğin Süryaniceyi, orada, 
kilisede öğretiyorlar. Anne şehre gelmişse, Kürtçeyi çocuğuna kendisi öğretemediği için, kom
şusuna veriyor. Eğer, çocuk, Türkçe bilip de, Arapça bilmiyorsa -mesela, bunlardan bir tanesi, meş
hur yazar Murathan Mungan, döndüğü zaman Arapçayı bilmiyordu- konuşa konuşa öğrensin diye, 
onu komşulara verirler. 

Bu ülkede, bizden önceki dönemlerde tartışıldı; şimdi tekrar tartışmak istemiyorum. Kur'an 
kursları kimin denetiminde olsun?.. Denetimsiz olan Kur'an kurslarının legalize edilip devletin kon
trolünde olması konusu bir noktada çözüme kavuşmuştu. Şimdi, biz, ne yapıyoruz burada; bir tar
tışma olmadan, birileri "ben, kurs açtım, illegal yapıyorum" demeden, Millî Eğitim Bakanlığının 
kontrolünde öğrenimine izin veriyoruz; ama, biz, tutup, aksini iddia edersek, tutanaklara "öğrenim" 
değil de "eğitim" diye geçirirsek, tarih, asıl o zaman bizi affetmez. 

Bu nedenle, yasada teklif edilmemiş "eğitim" kelimesini kullanan bütün parti temsilcisi ar
kadaşlarıma tavsiye ediyorum: Lütfen, Başkanlık Divanıyla konuşun, oradaki "eğitim" 
kelimelerinin tümünü değiştirin; yoksa, siz, onun kapısını açmış oluyorsunuz, vebal sizin boy
nunuzda kalacaktır. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bu teklifte çok önemli bir düzenleme var. Buna itiraz edilebilir. İtiraz edilen 
düzenleme nedir; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ceza verdiği kararlara uygun olarak Yar-
gıtayda tekrar karar alınması halinde, mahkemelerin başlatılmasıdır. Şimdi, bu güzel düzenlemeyi 
alıp da, Ahmet'e, Mehmet'e, X'e, Z'ye bağlarsanız, uzun yıllardır bu ülkede konuşulan adalet refor
muna ilk adımı atılacak bir şeyi kabul etmiyorsunuz demektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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MASUM TÜRKER (Devamla) - Yani, bu ülkede adaletin, sağlığın işlemesini istemiyorsanız, 
çek-senet mafyasının ortaya çıkmasını istemiyorsanız... 

BAŞKAN - Sayın Türker, bir dakika efendim. 

Efendim, toparlar mısınız. 

MASUM TÜRKER (Devamla) - Hayhay efendim. 

BAŞKAN - Tam 9 dakikamız var, Sayın Mesut Yılmaz da söz istedi; onun için, istirham 
edeceğim. Bu oturumda söz vermek mecburiyetindeyim Sayın Yılmaz'a. 

Buyurun. 

MASUM TÜRKER (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlar, bu Avrupa tnsan Hakları Mahkemesiyle ilgili karar, madde gelirken... Ben, 
Adalet Komisyonu üyesi değilim. Dün, özellikle, bu çok tarihî, önemli kararların tartışıldığı komis
yona girip izledim, dinledim, bu konuda da itirazlar olduğunu gördüm. Muhalefet şerhleri var, 
kişisel, şerhlere yansımamış sözler var. Bu konunun aslında iyi olduğunun, Türk adaletinde sağlan
mak istenen reformun sağlanacağının "ben karar verdim, oldubitti" döneminin sona ereceğinin 
bilincinde olmamız gerekir. 

Değerli arkadaşlar, bir başka konuyu dile getirmek istiyorum. Avrupa Birliğini konuştuğumuz 
bu son günde, nedense, birdenbire, başörtüsü, siyaset meydanları günü yaklaştığı için tekrar gün
deme geldi. Bu unutulmasın. Bu Meclis ve bu kürsü, devlete meydan okunacak yer değildir. (DSP 
sıralarından alkışlar) Hiçbir zaman bu konunun siyaset malzemesi yapılmaması lazım gelir; yani, 
Avrupa Birliğine girdik diye, bu serbest kalacak gibi, şu olacak gibi, kendi kendimizi kandır
mayalım. Burada, kararların nasıl olduğunu, hükümetimizin de bazı ortaklarını suçlamayalım. İn
sanların kişisel yaşamıyla ilgili olarak başörtüsü konusuna hükümet programında karışıl-
mayacağının altı dikkatle çizilmiştir. Yani, bu konuyu siyasî malzeme yaptığımız zaman, işte, son 
günümüzde, bu konuda, birilerine devlete meydan okuma yerini gösteriyoruz demektir. 

Değerli arkadaşlar, bir güzel söz var: "Hiçbir şey, zamanı gelen bir düşünce kadar güçlü 
olamaz." Şimdi de güçlü olan düşünce, Avrupa Birliğine kabul edilme düşüncesidir. 

Ben, sözlerime, Değerli Genel Başkanımız Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in, Meclisi açtığımız 
pazartesi günü bizlere hitaben söylediği bir sözü, özellikle tarihe geçsin, tutanaklarda yer alsın diye 
tekrarlayarak son vermek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız bize dedi ki "ister erken seçim kararı 
alınsın, ister alınmasın Avrupa Birliği yasalarının çıkması için elimizden gelen her şeyi bu Meclis
te bugün göstereceğiz." 

Biz, Demokratik Sol Parti olarak, Avrupa Birliği projesine en yakın partiyiz. Bu projenin ger
çekleşmesini diliyoruz. 

BAŞKAN- Erken seçim kararını aldık biliyorsunuz... 
MASUM TÜRKER (Devamla)- Torunlarımızın, bir gün bu tartışmaları okuyup da, özgürlük

leri ve o hakları nasıl elde edeceklerine imkân bulmaları umuduyla, Grubum ve şahsım adına say
gılar sunuyorum. (DSP, MHP, ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Türker. 
Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz, İçtüzüğün 69 uncu maddesini okuyorum: 

"Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfolunan 
hükümet, komisyon, siyasî parti grubu veya milletvekilleri, açıklama yapabilir..." 
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Şimdi, Sayın Yılmaz bize müracaatında "bana ait ifadeler, sayın hatip tarafından benim kastım 
dışında kullanılmıştır" diyor ve bu maddeye göre -69'a göre- Sayın Yılmaz'a söz veriyorum; zabıt
ları da inceledim. 

Sayın Yılmaz, yeni bir sataşmaya zatıâliniz meydan vermezsiniz; teşekkür ediyorum efendim. 
Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

VIII. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/.- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz'ın, MHP Grubu adına konuşan 

Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine at
fetmesi nedeniyle konuşması 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI A. MESUT YILMAZ (Rize)- Sayın Baş
kan, bana söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 

Biraz önce Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Grup Başkanvekili Mehmet Şandır Bey, konuş
masında, bana ait olan ve bana ait olmayan ifadeleri benim konuşmam olarak buraya getirdiler. 
Meclis zabıtlarından okudukları ifadelere hiçbir diyeceğim yok; hepsinin sahibiyim. 1994'te, 
1995'te ne demişsem, bugün de aynısını söylüyorum; arada bir çelişki olduğuna da inanmıyorum. 

Türkiye'nin bölünme kaygısını niye Batı taşısın, Batı'nın niye böyle bir kaygısı olsun; bu kay
gıyı elbette biz taşıyacağız. Türkiye'nin bütünlüğünü korumak Batı'nın görevi değil, Avrupa Bir
liğinin görevi değil, sizin göreviniz, bizim görevimiz; bunda yadırganacak ne var? (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Şimdi, sayın milletvekilleri, asıl söylemek istediğim şu: Sayın Şandır, konuşmasında bana at
fen, Milliyetçi Hareket Partisini Avrupa Birliği karşıtlığıyla suçladığımı söylediler; hiçbir mekânda, 
hiç kimseye böyle bir ifadem yoktur. Benim söylediğim hadise şudur: Hükümet ortağımız Milliyet
çi Hareket Partisiyle, Avrupa Birliğiyle tam üyelik müzakerelerinin başlaması için yerine getir
memiz gereken kriterlerin uygulanması konusunda görüş ayrılığımız var. Onlar, bu kriterlerin Tür
kiye'nin bütünlüğü açısından risk yaratacağına inanıyorlar. Bu, bir görüş ayrılığıdır. Ben, Milliyet
çi Hareket Partisinin Avrupa Birliğine karşı olduğunu nasıl söyleyebilirim?!. Ulusal Programı 
beraber hazırladık; Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı bütün aşamaları, hatta, muhalefet partilerinin 
de katkılarıyla, birlikte gerçekleştirdik. 

Milliyetçi Hareket Partisiyle bu konudaki görüş ayrılığımızın temelinde şu var sayın millet
vekilleri: 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Bazı maddelerdeki... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bazı 

maddelerdeki görüş ayrılığımızın temelinde şu var: Ben, millî konularda sizden daha az hassas biri 
değilim. Eğer, Sayın Şandır, benim 1994'teki Meclis konuşmalarımdan alıntılan buraya getirdiği 
gibi, 1988 senesinde benim Dışişleri Bakanı olarak, sırf "Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinin geliş
mesi, Kıbrıs meselesindeki ilerlemelere bağlıdır" ifadelerine karşı çıktığım için, Avrupa Birliği Or
taklık Konseyi Toptansını terk ettiğimi de herhalde bulacaklardır. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

1997'de Lüksemburg Zirvesinde diğer ülkelere adaylık statüsü verilirken, Türkiye'ye özel 
statülü bir ortaklık ilişkisi teklif edildiği zaman onu elinin tersiyle reddeden hükümetin Başbakanı 
benim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Avrupa Birliğiyle siyasî diyalogu dondurma 
kararı alan hükümetin Başbakanı benim. 

- 523 -



T.B.M.M. B: 124 1.8.2002 0 : 2 

Milliyetçi Hareket Partisiyle anlaşamadığımız husus şu: 1999'da Avrupa Birliğiyle iliş
kilerimizde bir dönüm noktası var. Adamlar, bize 1997'de vermediklerini veriyorlar "artık, bundan 
sonra adaysınız" diyorlar ve bize meydan okuyorlar "biz, size adaylık veriyoruz; ama, siz, bu kriter
leri yerine getiremezsiniz" diyorlar. Biz de diyoruz ki "hayır, biz, bunları yerine getiririz." 

27 tane ülke; 15 tane üye ülke, 12 tane aday ülke nasıl millî bütünlüklerinden, ülkelerinin 
bölünme kaygısından etkilenmeden bu kriterleri yerine getirmişlerse, bunu birbiriyle bağdaştırmayı 
becermişlerse, biz de bunu beceririz diyoruz. Bizim Helsinki'deki iddiamız bu. Şimdi biz bunun 
arayışı içerisindeyiz. Ha, bu getirdiğimiz paketteki bazı maddeleri, o sizin karşı çıktığınız maddeleri 
kötüye kullanmak isteyenler çıkmayacak mı; elbette ki çıkacak. Hangi hürriyeti kötüye kullanmak 
isteyen çıkmadı ki şimdiye kadar?! Ama, bundan dolayı Türkiye'yi medeniyetten koparamayız 
diyoruz, bundan dolayı Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğunu kesemeyiz diyoruz, bunun tedbir
lerini hep beraber alalım, bunu düşünelim. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz doldu... 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sorular... 
BAŞKAN - Müsaade eder misiniz efendim. 
Gruplar adına konuşmalar bitti, sayın hükümet konuşacak... İki Sayın Bakan söz istedi, yalnız, 

İçtüzüğe göre bir sayın bakana söz vereceğim. Soru-cevap kısmında da Sayın Nejat Arseven cevap 
verecekler, böylece, o da ifade imkânı bulmuş olacak. 

Ancak, makineler otomatiktir, ara verdiğimiz zaman isimler silinebilir diye, bu oturumda soru 
için söz isteyenlerin isimlerini okuyorum: Sayın Gül, Sayın Turhan, Sayın Seven, Sayın Göksu, 
Sayın Levent, Sayın Eser, Sayın Ünal, Sayın öztürk, Sayın Bedük, Sayın Ayaydın. 

Sayın milletvekilleri, saat 20.00'de toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.00 

© 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Burhan ORHAN (Bursa), Sebahattin KARAKELLE (Erzincan) 

® 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 124 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

• • /.- Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Mil
letvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tekli/i ve Anayasa, İçişleri, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sağlık, Aile, Çalış
ma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonu Raporları (2/1020)(S. Sayısı: 890) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Gruplar adına konuşmalar bitti. 
Şahsı adına Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat... 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Bekâroğlu konuşacaklar Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bir dakika; var mı orada Sayın Bekaroğlu'nun ismi; var. Peki efendim. 
Daha önce söyleseydiniz, ben de Türk Milletinin önünde mahcup olmazdım; nasıl başkan der

ler yani! 
Rize Milletvekili Sayın Mehmet Bekâroğlu; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte ol

duğumuz 890 sıra sayılı yasa teklifi üzerinde kişisel olarak söz aldım; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklif, Avrupa Birliği uyum yasaları diye anılıyor. Bugün burada 
yapılan görüşmeler hep Avrupa Birliği üzerinde geçti; Avrupa Birliğine girilecek, girilmeyecek, 
nasıl girilecek, hangi şartlarda girilecek ve özellikle de seçmene selam şeklinde geçti. Öyle an
laşılıyor ki, bu konu, 3 Kasımda yapılacak seçimde de milletin önünde tartışılacak. (MHP sıraların
dan gürültüler) 

Başka malzemeniz yok tabiî, bunu konuşacaksınız, hiç şüphem yok. 
Değerli arkadaşlarım, bu yasa teklifi, elbette, demokratikleşme, insan hakları ve özgürlükler 

konusunda ideal bir teklif değil. Türkiye'de demokrasinin gelişmesi, insan haklan ve özgürlükler 
konusunda standardın yükseltilmesi için daha çok şeylerin yapılması gerekiyor; Anayasada önemli 
değişikliklerin yapılması gerekiyor ve birçok yasada değişikliklerin yapılması gerekiyor. 

Şimdi, biz, Avrupa Birliğini bir tarafa bırakalım, bu millet ne istiyor, halkımız ne istiyor, Türk 
Milleti ne istiyor ona bir bakalım. Değerli arkadaşlarım, hamasi nutuklara gerek yok, bu millet, bu 
ülkede yaşayan insanlar, bu cennet vatanda, bu bölünmez coğrafyada, burada, kendi vatanında, 
güven içinde, tok, refah içinde ve özgür yaşamak istiyorlar; yani, insan gibi yaşamak istiyorlar. 
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Siyasetin görevi de, onların adına burada yönetme iddiasında bulunan bizlerin görevi de, yurt
taşlarımıza, Türk Milletine bu şartları temin etmektir; siyaset bunun için vardır, siyasî partiler bunun 
için vardır. Biz, hiçbir ayırım yapmadan, etnik kökenine bakmadan, sınıfına bakmadan, men
subiyetine bakmadan, dinine bakmadan, mezhebine bakmadan, bu ülkede yaşayan herkese ama her
kese güvenlik, herkese refah ve herkese özgürlük temin etmek ve bunun için şartlan iyileştirmek 
zorundayız. Siyaset ve siyasî partiler bunun için vardır; ama, bizde bir yanlış siyaset yapma geleneği 
var; her şey ama her şey siyasete malzeme yapılıyor. 

Şimdi, burada, üç yıldan beri bu ülkeyi yöneten ve bu ülkede yaşayan insanlara, güvenlik, ek
mek ve özgürlük konusunda hiçbir şey ama hiçbir şey veremeyen bir iktidar, özellikle iktidarın bir 
kanadı, bir konuyu, Avrupa Birliğine karşı olmak, taraf olmak gibi bir konuyu seçim malzemesi 
yapacak ve milletin oyunu alacak. Tabiî, bunu yapsınlar, bunu millete götürsünler; karar verecek 
olan millettir. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasi olmadan ekmek olmaz, refah olmaz. Dünyaya şöyle bir bakın, 
hangi ülkelerde demokrasi varsa, insan hakları ve özgürlük standartları yüksekse, o ülkelerin millî 
geliri de yüksek, refahı da yüksektir. Eğer, biz, insanımıza ekmek temin etmek istiyorsak, bu ül
kenin insanları, bu millet, bu topraklarda, karnı tok olarak, kimseye muhtaç olmadan yaşayacaksa, 
bunun en temel şartı demokrasidir. Biz, demokrasi standardını yükseltmek zorundayız. 

Peki, demokrasinin Avrupa Birliğiyle ne ilgisi var; ilgisi var değerli arkadaşlarım. Maalesef, bu 
ülkede, elli seneden beri, siyaset, kendi iç dinamikleriyle, gelişmiş bir demokrasi, insan hakları ve 
özgürlük standardı oluşturamamıştır. Dünya küreselleşmiştir, dünya küçülmüştür. Niçin dünyanın 
küresel imkânlarından istifade etmeyelim, niçin dış dinamiklerden istifade etmeyelim? Kaldı ki, 
burada konuşan, bu kürsüye çıkan herkes, Avrupa Birliği, Türk Milletinin, Türk Devletinin stratejik 
hedefidir dedi. O zaman, niçin Avrupa Birliğinden bu konuda istifade etmeyelim? 

Burada konuşan bir arkadaşımız, bizim Gruba dönerek dedi ki: "Siz, bir zamanlar, Batı kulübü 
demiyor muydunuz, Hıristiyan kulübü demiyor muydunuz?" Doğrudur, böyle diyorduk. Eğer, bu 
konuyu öğrenmek istiyorsanız, bunu diyen Sayın Erbakan'dan, gidip, Avrupa Birliği konusunda da 
ders alabilirsiniz. (SP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Sayın Bekâroğlu, dersini Anayasa Mahkemesinden aldı, bizden al
masına gerek yok. 

MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Gerçekten, bir zamanlar, Avrupa Birliğini, Çelik Bir
liğinden alın, bu tarafa doğru inceleyin, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu ve Avrupa 
Birliğine geçiş sürecinde hangi aşamalar, hangi... 

MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Anayasa Mahkemesi verdi dersini... 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Zaten, bütün umudunuz, hukukun siyasete malzeme 

yapılması, bu şekilde siyasî rakiplerinizin diskalifiye edilmesi ve iktidara gelmeniz, buralara gel
meniz. Bunun bir faydası yoktur. Bakın, üç sene geldiniz, bir daha gelemeyeceksiniz. (SP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, eğer, Avrupa Birliğinin gelişim sürecine bakarsanız, bir zamanlar, Av
rupa Birliğinin, gerçekten, tek kültürlü, monolitik bir yapı olduğunu göreceksiniz; ama, Avrupa Bir
liği, gelişen süreçte, bambaşka bir Avrupa Birliği olmuştur. Şu andaki iddia, Kopenhag kriterlerin
de, açık, net bir şekilde belli; çok kültürlü, çok dinli bir Avrupa yaratılmaya çalışılıyor, Avrupa oluş
turulmaya çalışılıyor ve bu şekilde dünya barışına katkı yapılmaya çalışılıyor. 
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Değerli arkadaşlarım, hiç kimse, kimliğimizi, kendi ilişkilerimizi terk edeceğiz diye endişe et
mesin. Avrupa Birliğine üye olmakla, hiçbir millet, hiçbir devlet, kendi kimliğini, kendi bağımsız
lığını, egemenlik hakkını asla devretmemektedir, sadece, bazı konularda paylaşmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Avrupa Birliğine mutlaka üye olmalıdır. Bu, sadece Türkiye 
için değil, Avrupa Birliği ve dünya barışı için de gereklidir. Bakınız, eğer, Türkiye, kendi kimliğini, 
kişiliğini, Türk dünyası ve İslam dünyasıyla olan ilişkilerini korur, hatta, geliştirerek korur ve bu 
şekilde Avrupa Birliğine üye olursa, hem Türkiye'deki demokrasi ve insan hakları standardı yük
selir hem de çok dinli, çok kültürlü Avrupa'nın kurulmasına çok ciddî bir katkı sağlar. Böyle bir Av
rupa da, dünya barışı için gereklidir; özellikle son yıllarda yaşamış olduğumuz ve yine özellikle 11 
Eylül sonrasında yaşamış olduğumuz, medeniyetler çatışması dediğimiz, dinler çatışması dediğimiz 
istenmeyen durumların ortadan kalkmasında son derece önemli katkısı olacaktır. Biz, bu konuda 
samimiyiz,. Türkiye bu konuda samimî, Saadet Partisi bu konuda samimi; Avrupa samimi mi değil 
mi, onu bu süreçte göreceğiz değerli arkadaşlarım; ama, bunu yapmak için, önceliklerimiz diye tut
turanlayız; çünkü, standartlar bellidir, bu standartları biz koymuyoruz, sadece ve sadece bu standart
ları ülkemizde gerçekleştirmek durumundayız. 

Ben, Milliyetçi Hareket Partisinin Avrupa Birliğine karşı çıkmasını ya da bu şekilde Avrupa 
Birliğine karşı çıkmasını anlıyorum, hak veriyorum. Elbette, bu ülke demokratik bir ülkedir. Elbet
te milletimizin geleceğini ilgilendiren böyle önemli bir konuda herkes istediğini söyleyecek, inan
dığını söyleyecek, endişelerini dile getirecek ve herkesin de Avrupa Birliğine üye olalım ya da Av
rupa Birliğine karşı çıkalım, olmayalım ya da şu şartlarda üye olalım deme hakkı var. Bunu tar
tışacağız ve Milliyetçi Hareket Partisinin bu şekilde davranması en doğal hakkıdır. Burada yanlış 
olan, burada üzüldüğümüz, bu konunun istismar edilmesidir. 

Bakınız, üç senedir Milliyetçi Hareket Partisi Grubu burada bulunuyor. Bugün, ilk defa bu Par
lamentoda bir siyasî parti gibi davranıyorlar, bir konuda kesin tavırlarını ortaya koyuyorlar. Ben an
lıyorum; çünkü, 3 Kasımda seçime gidilecek ve seçim meydanlarında bu konuların dışında, 
maalesef, arkadaşlarımızın, milliyetçi Hareket Partisinin hiçbir malzemesi yoktur. (MHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim toparlayın. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ben, Milliyetçi Hareket Par

tisinin tutumunu takdir ettiğimi söyledim. Burada eleştirdiğim; ben Avrupa Birliğine karşıyım ya da 
bu şekilde Avrupa Birliğine karşı çıkıyorum; ama, benim dışımda taraf olanların tamamı haindir 
düşüncesi, soğuk savaştan kalma, ilkel ve arkaik bir düşüncedir değerli arkadaşlarım. 

Bu Parlamentoda, bu millete ihanet edecek, bu ülkeye ihanet edecek hiçbir siyasî parti ve mil
letvekili yoktur. (SP ve AK Parti sıralarından alkışlar) Arkadaşlarımız, bu söylediklerini, bu kürsüye 
çıkıp düzeltmek mecburiyetindedirler; hem siyasî partilerden hem milletvekillerinden hem de mil
letimizden özür dilemek mecburiyetindedirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla)- Sayın Başkanım, 2 dakika... 
BAŞKAN- Buyurun efendim. Bir toparlayın, istirham ediyorum. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla)- Teşekkür ediyorum, toparlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, öyle anlaşılıyor ki, 3 Kasımda yapılacak seçimlerde Milliyetçi Hareket 

Partisi meydanlara çıkacak, diyecek ki... (MHP sıralarından gürültüler) 
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Değerli arkadaşlarım, ben bu kürsüde konuşuyorum, çıkın cevap verin. 
BAŞKAN- Efendim, sataşmaya mahal vermeden toparlayın lütfen. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla)- Millete diyecek ki: Biz, Avrupa Birliğine karşı 

çıkıyoruz; ama, diğerleri kayıtsız şartsız Avrupa Birliğini istiyorlar. (MHP sıralarından "Yalan bu" 
sesleri) Hayır, yalan değil. Avrupa Birliğini kayıtsız şartsız isteyen, bu noktaya kadar getiren siz
siniz. Sırf iktidarda kalalım diye, inanmadığınız şeyleri yaptınız. Yalan mı?! (SP sıralarından alkış
lar, MHP sıralarından gürültüler) 

ABDURRAHMAN KÜÇÜK (Ankara) - inanmadığın şeyleri söylüyorsun. 
BAŞKAN- Efendim, lütfen... 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım -son cümlelerimi söylüyorum-

meydanlara çıkılacak, böyle söylenecek ve diğerleri hain olarak gösterilecek. Bu, son derece yanlış 
bir şeydir. 

ALİ GEBEŞ (Konya)- Apo'yla siyaset mi yapacaksınız! 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla)- Bu şekilde, üç senede yaptıklarınızı örtemezsiniz. 

Bakınız, bu seçimde, yoksulluk, açlık ve en önemlisi de yolsuzluklar test edilecek. 
ALİ GEBEŞ (Konya)- Belli!.. Belli!.. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla)- Siz, yolsuzluk dolayısıyla koltuğunu kaybeden bakan

larınızın ve bürokratlarınızın hesabını bu şekilde örtemezsiniz. 
BAŞKAN- Efendim, lütfen... 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla)- Millet bunu biliyor ve bu seçimde bunlar test edilecek 

diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SP sıralarından alkışlar, MHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakanım, size söz vermeden evvel, Sayın Şevket Bülent Yahnici, sataşmadan ötürü söz 

istedi. 
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
ASLAN POLAT (Erzurum)- Ne sataşması! 
BAŞKAN- İstirham ederim efendim, 69'u ayan beyan yani. Artık kulağım da mı duymuyor. 

Yani, onun için... 
ASLAN POLAT (Erzurum)- Sayın Başkanım, burada biraz avantaj sağladınız. 
BAŞKAN - Sayın Yahnici, siz de başka bir sataşmaya mahal vermezseniz minnettar kalacağım 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sataşırsa ben de cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
VIII. -AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
2.- Ankara Milletvekili Şevket Bülend Yahnici'nin, Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu'nun 

partisine sataşması nedeniyle konuşması 
ŞEVKET BÜLEND YAHNİCİ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi, bu kürsü mil

letin kürsüsüdür, hepimizin de saygı göstermesi gereken bir kürsüdür. Hepimiz bu Parlamento çatısı 
altında parlamenter sıfatıyla bulunuyoruz ve bağlı bulunduğumuz siyasî partiler de, demokrasinin 
vazgeçilmez unsuru olarak Türk siyasî hayatında kurulu siyasî partilerdir. 
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Bir siyasî partiyle ve siyasî partinin mensuplarıyla ilgili buraya çıkıp, alelusul, olur olmaz, 
yalan yanlış söz söylemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. İçtüzük 69 sebebiyle söylüyorum; 69'da 
tarifi var: Bir siyasî partinin veya siyasî kişinin sözlerini çarpıtma deniliyor. 

Şimdi, bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisinden hangi üye çıktı da "ben Avrupa Birliğine 
karşıyım" dedi?! Buraya gelip de, bir siyasî parti üyesinin, Milliyetçi Hareket Partisi Avrupa Bir
liğine karşı diye beyan etmeye, bir başka siyasînin hakkı yoktur. (MHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Biz, burada, Avrupa Birliğiyle ilgili milliyetçi hareketin argümanlarını ortaya koyuyoruz; ar
kadaşlarımız, sözcülerimiz ortaya koyuyor. Bunu anlamak veya anlamamak, o idraki göstermek 
veya göstermemek sizlerin bileceği bir iştir, söz kime aitse. Ama, ayıptır; burayı bir sokak senar
yosu çizilen, sokaktaki senaryonun oynanacağı ve seçimlere kadar... Burada geliyorsunuz diyor
sunuz ki: "Burada seçim meydanlarının provası yapılıyor." Şu deminki konuşma, seçim meydan
larında yapılacak bir konuşma değildir de nedir?! Bu Meclis kürsüsüne yakışıyor mu?! Ne olur, bir 
parça insafa gelelim! 

Milliyetçi Hareket Partisi, Avrupa Birliğiyle ilgili görüşlerini ortaya koymuştur. Bu görüşleri, 
iyisiyle kötüsüyle, lehinde aleyhinde olanlarıyla tarif etmiştir, korumuştur, müdafaa etmiştir; idam
la ilgili kanaatini açıklıkla söylemiştir, dille ilgili kanaatini açıklıkla söylemiştir; bunlarda anlaşıl
mayacak bir taraf yoktur. Biz, sayı itibariyle burada 127 kişiyiz, sizler ise burada 409 kişisiniz; 
çıkarmayı kararlaştırdığınız, kafanızdan geçen bir kanun varsa, Anayasayı da değiştirmek suretiyle 
çıkarma iradesine veya sayısına sahipsiniz, hepiniz. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Ne demek yani, siz hükümette değil misiniz! (MHP sıralarından 
"Sus" sesleri, gürültüler) 

ŞEVKET BÜLEND YAHNİCİ (Devamla) - Hangi hükümetten bahsediyorsunuz beyefendi; 
seçim kararı alınmış, hükümet sonrasında konular gelmiş, bu konular konuşuluyor, iş ortaya düş
müş, Meclise düşmüş. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Burada hükümet yok mu yani! 
ŞEVKET BÜLEND YAHNİCİ (Devamla) - Var; hükümet, tabiî, var. (SP sıralarından "İstifa 

edin" sesleri) 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Onu soruyorum size. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - İstifa edin öyleyse!.. 
ŞEVKET BÜLEND YAHNİCİ (Devamla) - Niye istifa etsin hükümet! (SP sıralarından gürül

tüler) Kanun ortada, paket ortada, paketle ilgili oyunuzu kullanırsınız, bu kadar adamsınız, 
yüreğiniz yetiyorsa kullanın oyunuzu! (MHP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) Böyle şey olmaz! 
Böyle şey olmaz! 

Milliyetçi Hareket Partisinin, seçim meydanlarında sandığa doğru giden yolda istismar etmeye 
hiçbir gerekçesi yoktur. Apo'yu da istismar etmeyiz. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Ettiniz!.. 
ŞEVKET BÜLEND YAHNİCİ (Devamla) - Etmeyiz! 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Ettiniz!.. 
ŞEVKET BÜLEND YAHNİCİ (Devamla) - Etmeyiz!.. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Ediyorsunuz!.. (MHP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Sayın Candan, lütfen... 
HÜSEYİN KALKAN (Balıkesir) - Veysel Candan, haddini bil! Kes sesini! 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Otur yerine! 
HÜSEYİN KALKAN (Balıkesir) - Veysel Candan, sus! 
RAMAZAN GÜL (İsparta) - Apo sayesinde iktidara geldiniz, Apo!.. (MHP sıralarından gürül

tüler) 
BAŞKAN - Sayın Gül, lütfen.. Sayın Gül, lütfen... 
ŞEVKET BÜLEND YAHNİCİ (Devamla) - Siz, burada, yüreğiniz yetiyorsa, oy verirsiniz. 

Daha fazla konuşmanın anlamı kalmamıştır; burada her şey açıktır; Milliyetçi Hareket Partisinin 
tavrı açıktır, sizin tavırlarınızı bekliyoruz, açık tavırlarınızı. 

Saygılar sunarım. (MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yahnici. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/.- Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Mil
letvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına 
ilişkin Kanun Teklifi ve Anayasa, İçişleri, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sağlık, Aile, Çalış
ma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonu Raporları (2/1020) (S. Sayısı: 890) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, buyurun. 
ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüştüğümüz kanun teklifi, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda ilerlemesi bakımından büyük 
önem taşıyan bir kanun teklifidir. Bu kanun teklifi, aynı zamanda, Türk hukukunun gelişmesi, 
hukukun üstünlüğünün sağlanması, insan haklarına saygının gerçekleşmesi bakımından büyük 
önem taşımaktadır. 

Bu görüşmeler açıkça ortaya koyuyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bütün 
siyasî partilerimiz Avrupa Birliğine taraftardır. Bu çatı altında Avrupa Birliğine karşı olan parti yok
tur; ancak, Avrupa Birliği yolunda atılacak adımların zamanı ve niteliği, bunların sağlayacağı yarar 
veya getirebileceği sakıncalar konusunda farklı görüşler vardır. O nedenle, uzlaşmayı, Avrupa Bir
liğine taraftar olmakta veya karşı olmakta değil, tartışmayı bu noktada toplamakta değil; ama, fark
lı görüşlere neden konularda yakınlaşmayı aramakta sağlayabiliriz. 

Aslında, Türkiye'nin Batılılaşması, Avrupa normlarını benimsemesi yüzaltmışüç yıllık geçmişi 
olan bir olaydır. Gerçekten, Tanzimat Fermanından bu yana, Türkiye, Avrupa kurumlarını benim
semek, kamu yaşamını Avrupa normlarına göre düzenlemek, hukukunu Avrupa'dan aldığı kanun
larla veya Avrupa ölçülerine uygun kanunlarla düzenlemek isteyen bir ülkedir. Tanzimat Fermanını 
Avrupa ülkelerinden alınmış çeşitli kanunlar izlemiştir. Cumhuriyet döneminde Türk hukuku, 
tümüyle Avrupa'dan alınmış veya Avrupa normlarına göre hazırlanmış kanunlarla düzenlenmiştir. 
Şimdi, burada, çok daha ileri bir aşamaya geliyoruz. Türkiye, aynı zamanda, Avrupa kurumları 
içerisinde yer almaktadır, örneğin, Türkiye, Avrupa Konseyinin bir üyesidir. Türkiye, 1954 yılında, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini kabul etmiştir. 1950'li yıllarda, Avrupa'da, bir yanda Avrupa 
Ekonomik Topluluğu, bir yanda Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi şeklinde iki ekonomik birlik oluşur-
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ken, Türkiye, tercihini Avrupa Ekonomik Topluluğundan, yani, bugünkü adıyla Avrupa Birliğinden 
yana yapmıştır. O nedenle, Avrupa Birliği, bizim, tarihten gelen ve çeşitli aşamalarda ortaya konan 
iradelerimizle güçlenen bir hedeftir. Şimdi, bu hedefe ulaşmak bakımından, yeni bir aşamadayız. 

Bilindiği gibi, Türkiye, Helsinki zirvesinde, Avrupa Birliği üyeliğine aday olarak kabul edil
miştir. Bu üyeliğin belirli koşulları vardır. Ekonomik kriterler, siyasî kriterler, üyelik için yerine 
getirilmesi gereken ölçülerdir. "Kopenhag siyasî kriterleri" olarak adlandırılan kriterler, demokrasi, 
hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve azınlıkların korunması olarak özetlenebilir. Aslında, 
bu kriterler, bizim, Avrupa Birliğinden bağımsız olarak da kendi anayasal gelişmemizde hedef al
dığımız, ölçü aldığımız kriterlerdir. Nitekim, biz, Anayasamızı, sürekli olarak bu yolda değiştirmek
teyiz. Anayasa değişikliklerimizi yaparken de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi ortak değerleri 
benimsemekteyiz. Anayasamızda geçen yıl yapılan kapsamlı değişiklikte, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi örnek olarak alınmak suretiyle hazırlanmıştır. 

Anayasada yapılan değişikliklerin gerektirdiği uyum kanunları arka arkaya çıkarılmıştır. Bun
ların hepsi çıkarılamadı; ama, örneğin, 21 inci Yasama Döneminin en önemli eserlerinden biri olan 
Türk Medenî Kanunu 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Yine, şubat ve mart ayların
da kamuoyunda "mini demokrasi paketleri" olarak adlandırılan iki kanun kabul edilerek yürürlüğe 
konuldu. Bu iki kanunda, çeşitli kanunlarımızda, bugünkü anlayışla demokratik ölçülere uygun düş
meyen ya da temel hak ve özgürlükleri sınırlayan bazı kanun hükümleri değiştirildi. Şimdi, burada, 
bir üçüncü paket tartışma konusudur. 

Önceki kanunlarda olduğu gibi, bu kanun teklifinde de, çeşitli kanunlarımızda değişiklik yapıl
ması amaçlanmaktadır. Bu teklif, bir siyasî partimizin milletvekillerince verilmiş olan bir tekliftir; 
ama, teklifle ilgili teknik çalışmalar, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin koordinatörlüğünde, 
çeşitli bakanlıkların katılımıyla hazırlanmış ve Adalet Bakanlığında yapılan çalışmalarla son şeklini 
almıştır. 

Görüşülmekte olan kanun teklifi, 14 kanunda değişiklik yapmakta, onlara bazı hükümler ek
lemekte veya bazı hükümleri yürürlükten kaldırmaktadır. Bu teklifte tartışma konusu olan birkaç 
nokta var. O nedenle, açıklamalarımı öncelikle o konularda yoğunlaştırmak istiyorum. Bunlardan 
biri, idam cezası konusu; ikinci ve üçüncüsü, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel 
olarak konuştukları dillerde yayın ve bu dillerin öğrenimi; dördüncüsü, azınlık vakıflarıdır. 

İdam cezası, çağımızda, artık, giderek kaldırılan bir ceza haline gelmiştir. İdam cezası, bir in
sana verilebilecek en ağır cezadır; çünkü, yaşama hakkını ortadan kaldıran bir cezadır. O nedenle, 
Avrupa ülkelerinde bugün idam cezası kaldırılmıştır. Avrupa Konseyi ülkelerinin hepsi, idam 
cezasını kendi hukuk sistemlerinden kaldırmışlardır. Örneğin, 6 numaralı protokol, Türkiye dışın
da, Avrupa Konseyinin bütün ülkelerince imzalanmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirinde idam 
cezası yoktur. Gerçi, bu cezaların kaldırılması çeşitli tarihlerde olmuştur. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde hâlâ, yaşama hakkının istisnası olarak idam cezasına yer 
verilmektedir; ancak, daha sonra 1983'te 6 numaralı protokolle, savaş hali ve yakın savaş tehdidi 
dışında, idam cezası kaldırılmıştır. Bu iki halde, protokolü imzalayan ülkeler idam cezasını saklı 
tutabilirler. 

İşte, bugün görüşülmekte olan kanun teklifi, 6 numaralı protokole paralel bir düzenleme getir
mektedir. Geçen yıl'Anayasamızda yapılan değişiklikte, 38 inci maddeye eklenen bir hükümle, 
savaş hali, çok yakın savaş tehdidi ve terör halleri dışında idam cezasının verilemeyeceği belirtil
miştir. 
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Şimdi, bu hükümle ilgili bir uyum kanununun çıkarılması amacıyla daha önce Meclise sunmuş 
olduğumuz kanun tasarısı, Adalet Komisyonunca kabul edilmişti, o tasarı Genel Kurul gündemin
dedir; ancak, şimdi burada, Avrupa hukukuyla bütünleşme yolunda bir adım daha atılmaktadır. 6 
numaralı Protokoldeki iki istisna dışında, hukukumuzda, idam cezasının tamamıyla kaldırılması ön
görülmektedir. Böylece, savaş hali ve çok yakın savaş tehdidi sırasında işlenmiş olan suçlar dışın
da idam cezası verilmeyecek, onun yerine, müebbet ağır hapis cezası verilecektir. 

Burada, şimdi, bir hukukî tartışma var; anayasa değişikliği yapmadan idam cezası kaldırılabilir 
mi? Anayasamız, 38 inci maddede, belirtilen üç hal dışında idam cezası verilemeyeceğini hükme 
bağlamaktadır; ama, o üç halde idam cezası verilmesi zorunluluğu yoktur; çünkü, burada, özgürlük
lerin genişletilmesi söz konusudur; yaşam hakkını ortadan kaldıran bir cezanın daraltılması söz 
konusudur. Dolayısıyla, bu değişikliğin kanunla yapılmasında Anayasaya aykırı bir durum söz 
konusu değildir. 

Burada, ülkemizin yaşamış olduğu ayrılıkçı terör nedeniyle önemli bir hassasiyet var. Bu has
sasiyeti ve diğer konulardaki hassasiyetleri, bu çatı altındaki bütün milletvekilleri ve bütün siyasî 
partiler paylaşmaktadır; ancak, getirilen düzenlemelerin, ya o hassasiyetleri karşıladığı ya da onları 
giderecek yeterli tedbirler getirildiği düşüncesine dayanmaktadır. 

Ceza hukukunun önemli bir ilkesi, Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesinde ifade edilmiştir. 
Farklı kanunlar söz konusu olduğu zaman, bunlardan sanık lehinde olan ceza hukukunda uygulanır. 
Kanun teklifinin geçici 1 inci maddesinde de ölüm cezaları bakımından, Türk Ceza Kanununun 2 
nci maddesine yollama yapılmıştır; ama, bazı arkadaşlarımız, bu yollamayı, idam cezası kaldırıldık
tan sonra Cezaların İnfazı Hakkında Kanununun ya da Terörle Mücadele Kanununun şartla salıver
meye ilişkin hükümlerinin uygulanmasına elverişli bir düzenleme olarak nitelendirmektedirler, öy
le değil; çünkü, burada kastedilen, geçici 1 inci maddede düzenlenen, idam cezası yerine müebbet 
ağır hapis cezası, bazı durumlarda ağırlaştırılmış şekliyle ve terör suçları bakımından hiçbir şekilde 
şartla salıvermeye konu olmayacak biçimde uygulamanın yapılmasıdır. Getirilen düzenlemeyi bir 
bütün olarak kabul etmek zorunluluğu vardır; çünkü, şurası açıktır ki, yaşam hakkını tümüyle or
tadan kaldıran idam cezasına göre müebbet ağır hapis cezası daha hafif bir cezadır, lehte olan bir 
cezadır. Geçici 1 inci maddede uygulanması öngörülen de işte bu konudaki uygulamaların, mah
kemelerin önüpde bulunan dosyaların, bu ilkeye göre sonuçlandırılmasıdır; ama, şimdi görüşülmek
te olan kanun teklifinin getirdiği düzenlemeyi bir yana bırakarak, onun dışında şartla salıvermeye 
ilişkin genel hükümlerin uygulanacağını söylemek, isabetli bir görüş değildir; çünkü, idam cezasıy
la ilgili düzenlemede, açıkça, terör suçlarından dolayı idam cezalan müebbet ağır hapse çevrilen
lerin, tecrit konusunda, belirli durumlarda, cezalarının üç kat olarak uygulanacağı ve kendilerinin, 
hiçbir şekilde, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununun şartla salıveril
meye ilişkin hükümlerinden yararlanamayacakları, bunların, cezalarını ömür boyunca çekecekleri 
belirtilmiştir. O nedenle, bu düzenlemeyi bir bütün olarak kabul etmek zorunluluğu vardır; ama, 
yine, bütün bu özellikleriyle dahi, yaşam hakkını tümüyle ortadan kaldıran bir cezaya göre, yani, 
idam cezasına göre, insanı hayatta bırakan bir ceza olarak, daha hafif bir ceza olduğu açıktır. O 
nedenle, kastedilen, bu düzenlemenin uygulanmasıdır. 

Genel olarak, idam cezası yanında, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel 
olarak konuştukları dil ve lehçelerde yayın ve bu dil ve lehçelerin öğrenimi konusunda da hassasiyet 
var. Biz, getirilen düzenlemelerin, bu hassasiyetlerdeki kaygıları giderebileceği kanısındayız. Her 
şeyden önce, şunu kabul etmek gerekir: Bu çatının altında, hiç kimse, diğerinin vatanseverliğinden 
şüphe etmemelidir. 
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MEHMET ARSLAN (Ankara) - Biz ediyoruz... 
ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Devamla) - Vatanseverlik, hiç kimsenin tekelin

de değildir. Biz, herkesi, en az kendimiz kadar vatansever olarak kabul ettiğimiz takdirde uzlaşmayı 
sağlayabiliriz. 

AHMET ÇAKAR (İstanbul) - Bütün konuşma bu; başka bir şey yok... 

BAŞKAN - Sayın Çakar... 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Sayın Başkan, idare amiri nasıl konuşuyor böyle?!. 
BAŞKAN - Sayın Çakar... İstirham ederim... Sayın Bakanın sözünü kesmeyin efendim. Sakin 

olun efendim... İstirham ederim... 

ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Devamla) - Şimdi, vatandaşların, günlük yaşam
larında konuştukları, geleneksel olarak konuştukları dil ve lehçelerde yayın yapılması ya da bu dil 
ve lehçelerin öğrenilmesinin bir ayrışmaya yol açacağı, bir bölünmeye yol açacağı kaygıları yersiz
dir. Çünkü, kanun teklifinde bunu önleyecek tedbirler getirilmiştir. Her şeyden önce, bu yayınlar ya 
da bu dil ve lehçelerin öğrenilmesi kanun teklifinde açıkça vurgulandığı gibi, devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyetin anayasada belirtilen temel niteliklerine aykırı ol
mayacaktır. Bu yayınlar ve öğrenim konusunda açılacak olan kurslar ilgili kurumların; yani Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulunun ya da Millî Eğitim Bakanlığının denetimi altında olacaktır. Bunların 
nasıl yapılacağı, denetimlerin nasıl yürütüleceği ise teklifte, yönetmelikle yapılacak düzenlemeler
de ayrıntıları belirtilecek bir husus olarak belirtilmiştir. Böylece bu konularda hiç kimsenin kaygı 
duymasına gerek yoktur. Bu kaygıları giderecek tedbirler kanun teklifinde öngörülmüştür. 

Azınlık vakıfları ise, Lozan Antlaşmasında belirtilen çerçeve içinde ülkemizde azınlık olarak 
kabul edilen insanların dinî, hayrî, kültürel amaçlarla öteden beri kurmuş oldukları ve halen mev
cut olan vakıflarla ilgili birtakım sorunların çözümünü amaçlamaktadır. Bunların, bu amaçlarla 
taşınmaz edinmeleri Bakanlar Kurulunun iznine bağlanmıştır. Dolayısıyla bu konuda da olumsuz 
bir gelişmeden endişe etmemek gerekir. Ayrıca, bu çeşit vakıfların tasarruflarında bulundukları 
çeşitli yollardan ispatlanabilecek olan taşınmazlarının da, altı aylık bir süre içinde kendi üzerlerine 
tescillerinin yapılması amaçlanmıştır. Böylece, Kopenhag Kriterlerinin bir gereği olan azınlıkların 
korunması ilkesine uygun davranılmış ve Lozan Antlaşmasının gereklerine uygun bir düzenleme 
getirilmiştir. 

Kanun teklifinde, bunun yanında, temel hak ve özgürlükleri genişleten çeşitli düzenlemelere 
yer verilmiştir. Örneğin, dernek kurma hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı, bunların kul
lanılmasını genişleten yeni hükümlere konu olmuştur. Basın Kanununda yapılan değişikliklerle, 
basın suçları bakımından, hürriyeti bağlayıcı cezalar kaldırılmıştır. Onun yanında, insan haklarına 
saygının bir gereği olarak, insan hakları ihlâllerinin sonuçlarının giderilmesi konusundaki eksiklik
leri gidermek üzere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da, belirli durumlarda, yar
gılamanın iadesi nedeni yapılacağı kanun teklifinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Avrupa İnsan Hak
ları Sözleşmesine aykırı olarak verilen bir kararın, bir insan hakları ihlâli niteliği taşıdığı ve bu ih
lâlin sonuçlarının, hükmedilen tazminatla giderilemediği saptandığı takdirde... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, toparlar mısınız... 
ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Devamla) - ... bu konuda, Adalet Bakanının, 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ya da konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götüren il
gilinin başvurusu üzerine, Yargıtay Hukuk veya Ceza Genel Kurulunun kararı üzerine, yargılan
manın yenilenmesine karar verilebilecektir. 
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BAŞKAN - Muhterem Bakanım, süre... 
ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Devamla) - Bütün bunlarla, biz, 163 yıldan beri 

devam eden bir hareketi, en son aşamasına ulaştırmak istiyoruz. Bu teklifin yasalaşması, bazı ar
kadaşlarımızın ifade ettiği kaygıların hiçbirinin gerçekleşmesine neden olmayacaktır; ama, arkadaş
larımızın ifade ettikleri kaygılar, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda ilerlemesine bir engel ol
mamalıdır. Bu kaygıları karşılayacak tedbirler alınmıştır. Bu teklif kabul edildiği takdirde, hem ken
di hukukumuzun gelişmesi yönünde, hem Avrupa Birliği yolunda Türkiye çok önemli bir adım at
mış olacaktır. 

Bu düşünceyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi söz sırası, Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'de... 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, affedersiniz; Sayın Esengün'den özür diliyorum. 
Sayın Bakan hükümet adına konuşamaz efendim; çünkü, bu, hükümetin tasarısı değildir, bu bir 

tekliftir. Evet, hükümetin ortağı Milliyetçi Hareket Partisi buna karşıdır. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - İstifa edin efendim, ayrılın hükümetten. 
BAŞKAN - Sayın Köse, çok özür dilerim, okuyayım. 
İçtüzüğün 72 nci ve 81 inci maddelerine göre, gruplar adına Ter üyeye, komisyona ve 

hükümete 20'şer dakika, şahıslar adına 2 üyeye 10'ar dakika verilir ifadesiyle bu görüşmeyi 
yapıyoruz. 

Çok özür dilerim. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Hükümet adına konuşamaz. 
BAŞKAN - Efendim, istirham ederim, İçtüzük... 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Hükümet adına temsil eder; ama, hükümet adına konuşamaz. 
BAŞKAN - Sayın Köse, 72 ve 81 inci maddelere göre müzakereye açıyoruz; istirham ederim... 
Sayın Esengün, affedersiniz efendim, buyurun. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan teklif üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuzdayım. 
Değerli arkadaşlar, bugün, üç yıldan beri uyum içinde çalışan hükümetin Meclisteki kavgasına 

şahit oluyoruz. Üç yıl geçtikten sonra, hükümet partileri bugün birbirleriyle hesaplaşıyorlar! Keşke, 
bu hükümeti kurmasaydınız; keşke, millete bu zulmü yapmasaydınız, bugün de birbirinizi suç
lamaya yer olmasaydı. 

Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliğine uyum yasası adi altında bu teklif görüşülüyor. Biz, Avrupa 
Birliğine yönelişi, bir Batılılaşma, bir modernleşme, yeni bir medeniyet arayışı olarak nitelendir
miyoruz; bizim medeniyet seviyemiz de Avrupa'nın üzerinde, Avrupa'dan daha modern olabiliriz. 
İleri gitmek için, modernleşmek için, Batılılaşmak için Avrupa Birliğine girmek, bize yakışmaz. 
Bizim Avrupa Birliğine girişimiz, çoğulcu bir Avrupa gördüğümüz içindir; çok dinli, çok kültürlü 
bir birliktelik, bir beraberlik ve burada eşit üye olmak, Türkiye'nin yararınadır diye düşünüyoruz. 
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Türkiye'nin Avrupa Birliğine eşit üye olarak girmesi, dünya barışı için de yararlıdır, adil bir 
uluslararası sistemin oluşturulması için de önemlidir. Türkiye, AB'ye yönelirken, komşularıyla, 
Türk dünyasıyla, İslam dünyasıyla ilişkilerine kesmek bir tarafa, daha da fazla geliştirmelidir; İs
lam dünyası gözardı edilmemelidir, Türk dünyası gözardı edilmemelidir. Sonuç itibariyle, Avrupa 
Birliğine esir düşmemeliyiz. 

Şimdi, bugün, bu konular görüşülürken işin düğümlendiği nokta, idam konusu. Birazdan bu 
konuya geleceğim; ancak, şu getirilen teklif üzerinde kişisel düşüncelerimi arz edeyim. 

Değerli arkadaşlar, bu teklif yetersizdir; bu teklif alelacele hazırlanmıştır. Bu teklif, üç yıllık 
hükümetin çatırdadığı, bittiği, birbirine düştüğü bir noktada alelacele hazırlanarak Meclisin 
huzuruna getirilmiştir. Bunun içerisinde düşünce hürriyetiyle ilgili düzenlemeler yoktur, din ve vic
dan hürriyetiyle ilgili düzenlemeler yoktur, yeni bir anayasa yapma düşüncesi yoktur. Bakınız, 
1991, 1995, 1999 seçimlerinden sonra, bu Mecliste sivil bir anayasa yapılması hep ifade edildi, 
Meclis, kurucu meclis olarak çalışsın denildi; ama, maalesef, yeni bir Anayasa, sivil bir Anayasa 
yapmak bir tarafa, Türkiye'yi demokratikleştirme yönünde gereken adımlar dahi atılamadı ve bu 
hükümet, şimdi seçime gidiyor. 

Değerli arkadaşlar, seçim ne demektir; bu hükümet niye erken seçime gidiyor? Bu partiler, 
özellikle Milliyetçi Hareket Partisi, seçime götürmeyi bir zafer gibi, bir başarı gibi... Bu nedir; bu, 
bu hükümetin başarısızlığını tescil etmektir. Üç yıldan beri hiçbir şey yapamadık, memleketi batır
dık, perişan ettik; şimdi, kurtuluş için milletin baskısıyla seçime gidiyoruz demektir. Aslında, 3 
Kasımda seçim, Milliyetçi Hareket Partisinin, Anavatan Partisinin, Demokratik Sol Partinin, bu 
hükümetin, başarısızlığının tescilidir. Yapamadık, berbat ettik, perişan ettik; şimdi, millet gelsin, bu 
işi çözsün... 

Değerli arkadaşlar, bu halimizle bizi Avrupa Birliğine alırlar mı? Kişisel kanaatimi ifade 
ediyorum; hiç kendimizi aldatmayalım, bu halimizle Avrupa Birliğine bizi almazlar. 10 000 000 iş
sizi olan, enflasyonu yüzde 70-80'lerde dolaşan, kriz üzerine kriz yaşayan, militarist bir rejimin, bir 
sistemin devam ettiği bir Türkiye'yi, siz, Avrupa Birliğinin yerinde olsanız alır mısınız? 

Bu Türkiye'yi, bu 55 inci, 56 ncı, 57 nci hükümetler, bu 28 şubat hükümetleri bu hale getirdi. 
Şimdi de, Avrupa Birliği bizi niye almıyor? Sizi niye alsın ki! Sizde demokrasi yok, sizde partiler 
kapatılıyor, sizde siyasîlere yasaklar getiriliyor. Bu hükümet, bu Parlamento, Sayın Erbakan'ın 
yasağının kaldırılmasına cesaret edemedi. 

Bakınız, dün, Sayın Koray Aydın, bir televizyon kanalında, AK Partili arkadaşları suçlayarak 
"efendim, onlar Erbakan'ın talebeleridir, yalpa yapıyorlar" gibi, Erbakan'ı da suçlayan, tahkir eden 
sözler söyledi; fevkalade üzücüdür. Onun yasağını kaldırmaya cesaret edemeyenlerin, onun aley
hinde de söz söylememeleri gerekir. (SP sıralarından alkışlar) 

AK Partililerden bir cevap çıkmadı; ama, ben, şunu söylüyorum: Sayın Erbakan'ın talebesi ol
maktan şeref duyuyorum; genç yaşımda, 33 seneden beri, Erbakan'ın şerefli mücadelesinde onun 
yanında yer almaktan da onur duyuyorum, Cenabı Hak'ka hamd ediyorum. (SP sıralarından alkış
lar) Ama, Sayın Aydın'a da hatırlatıyorum ki, 1991'de, bu Meclise, Trabzon milletvekili olarak gel
diğinde, Sayın Erbakan'ın Refah Partisi milletvekili olarak gelmişti. (SP sıralarından alkışlar) Onun 
milletvekilliğinin altında Sayın Erbakan'ın imzası vardı. (MHP sıralarından gürültüler) Sayın Bah
çeli, Sayın Yahnici -şu anda bilemediğim- şu anda milletvekili olan Sayın Genel Başkan da dahil, 
1991'de Refah Partimizin adayı idiler; barajı aşamadılar. Şimdi, yediğiniz ekmeğe tükürmeyin, 
vefakâr olun, hiç olmazsa vefakâr olun. (SP sıralarından alkışlar) 
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MEHMET TELEK (Afyon) - O tarafa bak, o tarafa; vefasızlar o tarafta. 

LÜTFÜ ESENGÜN «(Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, üzerinde en fazla tartışılan konu ve 
seçim öncesi de en fazla istismar edilecek konu idam konusu. 

Bakın, yine bugün, Sayın Koray Aydın kardeşim -burada mı bilmiyorum- basın toplantısı yap
tı; Adalet Komisyonundaki DYFden üç milletvekilini, bizden de bir arkadaşımızı ikiyüzlülükle, 
riyakârlıkla suçladı. İkiyüzlülük nedir, riyakârlık nedir?.. Ben, hiç kimseyi bu şekilde suçlamam; 
ama, Ulusal Programa imza atıp, sonra "ben bu işte yokum" demek; idam dosyasını, Başbakanlık
ta, üç seneden beri bekletmek; teröristbaşını Imralı'da, en lüks şekilde ağırlamak yıllardan beri ve 
"1984'ten beri biz zaten idam uygulamıyoruz, dolayısıyla da idam uygulamayacağız; bu karara say
gılıyız" diye Avrupa Birliğine taahhüt edip, söz verip, imza atıp, sonra da milletin karşısında başka 
türlü konuşmaktır ikiyüzlülük. (SP sıralarından alkışlar, MHP sıralarından gürültüler) Siz, attığınız 
imzaya, Avrupa Birliğine verdiğiniz söze, Ulusal Programdaki sözlerinize sadık kalın. 

Seçim geliyor, geçen seçimde şehit cenazelerini istismar ettiniz. Elhamdülillah, şimdi, şehit 
cenazeleri yok artık, onu istismar edemiyorsunuz. Şimdi, elinizde kala kala, bir teröristbaşı kaldı; 
ancak bu seçimde onu istismar ederek milleti aldatmaya çalışıyorsunuz; ama, bilin ki, bu millet bir 
daha aldanmayacak, nasıl sözünüzde durmadığınızın cezasını, cevabını alacaksınız. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, bu hükümetin MHP'si de, ANAP'ı da, DSP'si de aynı suç ortak
larıdır. ANAP'lılar, DSP'liler, siz, kendinizi kesinlikle bu işten sıyırmayın. Üç seneden beri, bu 
memlekete, bu millete, her fenalığı birlikte yaptınız. Bu millet de hesap soracak sizden Cenabı. Hak 
da hesap soracak. 

İnim inim inlettiniz köylüyü, işçiyi, emekliyi... Şu SSK emeklilerinin, Bağ-Kur emeklilerinin 
hali nedir; seçim meydanlarına, halkın arasına nasıl gideceksiniz, bilemiyorum. 

Siz, Meclisi de IMF'ye teslim ettiniz. Bütün bu yapılanlarda belki sizin günahınız yok; çünkü, 
IMF'dir yaptıran, siz alet oldunuz; IMF emretti, yaptınız. 

Bakınız, bir genel müdürün Sanayi Komisyonunda söylediği sözler, gerçekten ibretamizdir, 
acınacak halimizin göstergesidir, Türkiye'yi ne hale getirdiğinizin resmidir şu iki cümle. Bakınız, 
Hazine Genel Müdürü Sanayi Komisyonunda ne diyor; zabıttır bu: "Efendim, bu husus, üçünü niyet 
mektubunda, bu tarih itibariyle, açıkça hükümet taahhüdü halindedir." Neyse o husus, yukarısını 
okumuyorum. "Biz, üçüncü niyet mektubunda hükümet olarak bunu taahhüt ettik. Şu anda da bil
diğim kadarıyla IMF, Hazinede görüşme halindeler ve bu madde konusunda da, böyle geçtiğine dair 
benden bilgi bekliyorlar." IMF heyeti gelmiş, Hazinede bekliyor; Hazine Genel Müdüründen de 
Meclisten haber bekliyor, bu madde böyle mi geçecek diye. Çok hassas bir madde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Esengün, lütfen... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, siz, üç sene boyunca, sadece IMF'ye 

boyun eğdiniz, IMF'nin emirlerini yerine getirdiniz; geniş halk kitlelerini, dargelirliyi, işsizi, işçiyi, 
esnafı, köylüyü maalesef unuttunuz. Şimdi, hesap günü geliyor. 3 Kasımda bakalım haliniz ne 
olacak. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Buraya gelemeyeceksiniz. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Şimdi, bir dakika, şunu söyleyeyim: Seçime birbuçuk sene 
var. 
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NÎDAİ SEVEN (Ağrı) - Sen bir daha gelemeyeceksin. Senin işin bitti! 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Niye, Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir 
hükümet kurmaya cesaret edemiyor da seçime gidiyor? Gelin, Başbakanlığı alın. Bu hükümetten is
tifa edin, Başbakanlığı alın, yeni bir hükümet kurun. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Korkunun ecele faydası yok. Sen bir daha gelemeyeceksin. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Efendim, sebep şu: Yeni bir Ecevit bulamıyorlar. Gölgesinde 
vaziyeti idare edecek yeni bir Ecevit yok. (SP sıralarından alkışlar) Üç sene evvel başbakan olmaya 
cesaret edemediler. Şimdi, Sayın Ecevit bitti, Sayın Bahçeli'ye sıra geldi, hükümet kuracak; ama, 
Sayın Ecevit'in gölgesinde yaşamaya alıştı. Şimdi, tek başına hükümeti nasıl kursun msıl başbakan 
olsun?! Ona bir Ecevit daha lazım ki, gölgesinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Esengün, lütfen efendim... 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Senin adına ben üzülüyorum... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, sonuç itibariyle, sandık geldi; herkes, 
yaptığının hesabını verecek. İnşallah, 4 Kasım günü burada görüşeceğiz ve herkes de yaptığının 
cezasını, karşılığını alacak. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yasa tasarısının da milletimize hayırlı olmasını niyaz 
ediyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

İçtüzüğün 81 ve 60 inci maddelerine göre soru-cevap kısmına geçiyorum. İçtüzüğü okuyorum 
ki, efendim, bir yanlışlık olmasın. 

Birinci soruyu sormak üzere, Sayın Gül; buyurun. 
MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Efendim, Sayın Bakanlardan delaletinizle şu sorularımın cevabını istiyorum. 

Biz, Avrupa Birliğinin Türkiye'ye karşı uyguladığı çifte standartlara karşı çıkıyoruz. Avrupa 
Birliğinin, gümrük birliğinden dolayı, Türkiye'ye ödemesi gereken paralar vardır; protokollerle 
sabitlenmiş borçtur; bu, yaklaşık 7 katrilyon olarak ifade edilmektedir. 

Yunanistan'a destek olarak para verdikleri halde, bizim hak ettiğimiz paraları vermeyip, üstelik 
depremde verdikleri yardımı da hibe gösterdiler ve alacağımızdan mı kestiler bu parayı? Avrupa 
Birliğinden sorumlu Devlet Bakanımdan öğrenmek istiyorum, Avrupa Birliği 7 katrilyonu ödeyecek 
mi bize? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim. 

Sayın Durhan, buyurun. 

NAMIK HAKAN DURHAN (Malatya) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakanlarıma sor-
' mak istiyorum. 

Siyasî partilerin değerli temsilcilerini hayret ve şaşkınlıkla dinledim. Herhalde, Yüce Mil
letimiz de benim şaşkınlığımı yaşıyordun Değerli üyeler konuşurlarken Eshabı Kehf Mağarasındaki 
Yedi Uyurlar aklıma geldi. Türkiye, bugünlere gelinceye kadar, burada grubu bulunan partiler, Tür
kiye'nin yönetimi üzerinde hiç tasarrufta bulunmamışlar ve geldiğimiz noktadaki bütün olumsuz-
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lukların müsebbibi MHP imiş gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyorlar. Adınıza "yeni" demekle, yet
kili ve etkili olduğunuz dönemleri hafızalardan silemezsiniz, adınıza "ak" demekle geçmişteki hata 
ve kabahatlerinizi aklayamazsınız. MHP'nin idamları siyasî malzeme yapacağını söyleyerek, 
MHP'nin mazlumların hakkını aramasına engel olarak, Avrupa Birliğini kendinize malzeme yapıp, 
halk düşmanı, 40 000 kişinin katilini affetmeye çalışıyorsunuz... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, soru neresi?.. 
NAMIK HAKAN DURHAN (Malatya) - Bu katili affettiğiniz takdirde, Avrupa Birliği başör

tüsü yasağını kaldıracak mı?! Saydığınız olumsuzlukları ortadan kaldıracak mı?! Yoksa, sizler, Tür
kiye'nin yönetiminden sarfınazar ederek, Türkiye'yi, Avrupa Birliğinden gelecek birtakım kişilere 
mi yönettireceksiniz?! Başörtülü vatandaşlarımıza güvenmeyenler, 40 000 vatan evladını katleden 
hainlere nasıl güveniyorlar ve nasıl oluyor da başörtüsü düşmanlarıyla başörtüsünü siyasî malzeme 
yapanlar, 40 000 kişinin katilini affetmekte bir araya geliyorlar?! Avrupa Birliği, Kıbrıs'ta, Ege'de, 
Ermenistan'da haklarımızı teslim edip öylece gelin mi diyor; yoksa, gelir, girersin, Avrupa Birliği 
olarak hep beraber tartışırız mı diyor? 

Bu millet, bugün ne çektiyse, terör belasından çekmektedir, işsizliğin, fukaralığın, geri kalmış
lığın, bütçedeki açığın, milyarlarca dolarlık dış borcun... 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, saati durdurun; böyle soru olmaz. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Soru değil ki efendim. 
RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Sayın Başkan, tarafsızlığınızı yitiriyorsunuz. 
NAMIK HAKAN DURHAN (Malatya) - Evlere, ocaklara düşen yangının, toprağa verdiğimiz 

canların tek müsebbibi terördür. Biz, kimsenin tırnağına taş dokunsun demiyoruz, istemiyoruz da; 
ama, burnu kanamayanlar, tırnağına taş dokunmayanlar, 40 000 şehidin anasının, babasının acısını, 
burada katilini affederek anlayamazlar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa) - Soruyu görelim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan aldı soruyu efendim. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Soru neresi, onu anlayalım! 
BAŞKAN - Sayın Candan... 
Sayın Seven, buyurun. 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkanım,1 aracılığınızla, Sayın Bakanlarıma sormak istediğim 

sorular şu şekildedir: 
Birinci soru: Adalet Komisyonunda 11 kabul, 12 ret oyu kullanılmasına rağmen, bu kanun 

tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. Bu tasarı... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Tasarı değil, teklif... 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Pardon, teklif. Bu teklif, İçtüzüğe aykırı değil midir, Anayasaya aykırı 

değil midir? Hukukçu olarak bu konudaki görüşleriniz nelerdir? 
İkinci soru: Yine, aynı kanun teklifi içerisinde Polis Vazife ve Selahiyet Kanunuyla ilgili, 

polise her türlü görev verilmesi noktasında birinci sıradayız, her türlü düzenlemeyi yapıyoruz, her 
türlü görevi yüklüyoruz; ama, polisin emeklilik maaşı ve özlük hakları gündeme geldiği zaman 
neden susulmaktadır? Bu konuda bir çalışma yapıyor musunuz, bu tasarıya koymak istiyor 
musunuz? 
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ASLAN POLAT (Erzurum) - Siz, hükümette değil miydiniz?! 

BAŞKAN - Sayın Seven, lütfen, çabuk sorar mısınız... 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Üçüncü sorum: Cemaat vakıflarıyla ilgili yapılan düzenleme, tarih 
boyunca haçlı seferlerinin topla tüfekle alamadıkları topraklarımızı, acaba, bu yasalar çıktığı zaman, 
bunlara bu hakları tanıyacak mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Mahmut Göksu, buyurun efendim. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakana sormak is

tiyorum. 

Kırküç yıldan beri, Türkiye, Avrupa Birliği kapısında beklemektedir. Bu çıkacak olan kanun
larla, müzakere süreci bir takvim verilerek başlamış olacak; şayet verilmez ve bu süre uzarsa, Tür
kiye ne zamana kadar daha bekleyecek? Türkiye olarak, biz, başka bir alternatif geliştirmek 
durumunda mıyız? Hükümetinizin böyle bir alternatif çalışması var mıdır? 

Diğer bir soru: Kamuoyunda çokça tartışılan teröristbaşının dosyası, üç yıldan beri, 
hükümetiniz tarafından Başbakanlıkta tutulmaktadır. Hükümetin bir ortağı, özellikle asılmasını is
tediği halde hükümette kalma pahasına bir türlü Genel Kurula getirememiştir. Niçin bu terörist 
başının dosyası Genel Kurula getirilememiştir? 

Bu soruların cevabını bekliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Levent, buyurun efendim. 

Kısa sorarsanız, Sayın Nesrin Ünal'a da imkân tanıyacağım. 

MÜKERREM LEVENT (Niğde) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma aşağıdaki 
soruyu yöneltiyorum. 

Avrupa Birliği uyum yasalarını tartışırken, Avrupa Birliği üyeleri enerji üretiminde yüzde 65 ken
di özkaynakları olan kömürden enerji elde ederken, Türkiye şu anda yüzde 70'lere varan doğalgazdan 
enerji üretimiyle bu dışa bağımlılıkla acaba Avrupa ülkelerinden ucuza elektrik alacak mı veya enerji 
planlamasında özdeşleşecek mi? Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başına tüketim 15 000 kilovat/saat, 
Türkiye'de 700 kilovat/saattir; Avrupa Birliğinde kilovat/saati 3 sent, Türkiye'de 9 senttir. 

Bunun cevabını bekliyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kürşat Eser, buyurun efendim. 
KÜRŞAT ESER (Aksaray) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, bakanlarımdan şunları öğrenmek 

istiyorum: 

Birinci sorum, Ulusal Programda idamla ilgili durum nedir? İdamın kaldırılacağına dair açık 
bir hükümet taahhüdü var mıdır; yoksa, idam cezasının kaldırılması Türkiye Büyük Millet Mec
lisine mi bırakılmıştır? 

İkinci sorum, AB yetkilileri ve raporları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini 2002 sonunda tam üye 
yapacaklarını belirtmektedirler. Anayasası olmayan, Helsinki belgesine göre sınır problemlerini 
çözemeyen, yasadışı göç ve terör ülkesi olan ve İngiliz hukukçuların raporlarında belirttikleri gibi, 
siyasî kriterlere uymayan bir ülke nasıl AB'ye alınacak; yoksa, siyasî kriterler bazı ülkelere uy
gulanmıyor mu? 
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Sayın Başkanım, son sorum da şu: AB, 2004 ve 2008'deki altı ve yedinci genişlemede ne 
kadarlık bir ekonomik yük alacaktır? Avrupa Birliği bu ekonomik yük sonucu yeni bir genişlemeye 
ne kadar zamanda kendini hazırlayabilecektir? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Nesrin Ünal; buyurun efendim. 
NESRİN ÜNAL (Antalya) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakanlarımıza sormak is

tiyorum: 
Avrupa Birliği kendi ordusuyla Balkanlarda istikrarı sağlayamadı, NATO içindeki Türk as

keriyle istikrar sağlandı. 
Birinci sorum: Şimdi, Avrupa Birliği, NATO içindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin veto hakkı ol

duğu için NATO kuvvetlerini istediği gibi kullanamıyor ve diyor ki:"NATO imkânlarından istifade 
etmek istiyorum; ama, karar verme mekanizmalarında Türkiye olmayacak." Türkiye de diyor ki: 
"Biz, NATO'daki veto hakkımızı Güney Kore'de şehit vererek aldık. Eğer, NATO, içindeki Türk 
Silahlı Kuvvetleriyle birlikte bir yerde istikran sağlayacaksa, Türkiye de karar verme mekaniz
malarında olmalıdır." Siz, kendi ordusunu oluşturamayan Avrupa Birliğinin Türk Ordusu konusun
daki fikirleri hakkında ne düşünüyorsunuz ve hangi girişimlerde bulundunuz? 

Güney Kıbrıs, Türkiye'den önce Avrupa Birliğine girerse "Kıbrıs Avrupa Birliği toprağıdır, siz 
de işgalci kuvvetsiniz" dediklerinde ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

İkinci sorum: Sayın Kamalak bütün problemlerin çözümünün Avrupa Birliğinde olduğunu söy
ledi. Yoksa, Sayın Kamalak'ın bir bildiği var da biz seçimi boşuna mı istiyoruz; Avrupa Birliği, Tür
kiye'deki milletvekillerini ve hükümeti mi atayacak?! 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun efendim. 
BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) - Sayın Başkan, bir tek ben kaldım soru sormayan. 
BAŞKAN - Efendim, istirham ederim... 10 dakika sual sordurdum, Nesrin Hanımın sorusuyla 

beraber 11 dakika... 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, cevap vermeye hazırım efen

dim. 
BAŞKAN - Efendim, istirham ederim... Lütfen... 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Kamalak sataşma nedeniyle söz istiyor. 
BAŞKAN - Lütfen efendim... 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa) - Sayın Ünal, soruyu Sayın Kamalak'a sordu, Sayın 

Bakana sormadı ki... 
BAŞKAN - Bana sordu efendim suali, ben de Sayın Kamalak'a sorulan suali zait addettim; 

Sayın Bakan cevap yerecek. 
İstirham ederim, niye elektriklendiriyorsunuz burasını?! 
Efendim, Sayın Bakan buyurur musunuz. 
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MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, bir şeyi düzeltmemiz lazım; o 
da şudur: Bütün problemlerin çözümü Avrupa Birliğinde demedim. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen konuşun. 
DEVLET BAKANI NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, Sayın Kamalak cevap versin; yanlış soru soruldu. 
MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Millî iradenin üzerindeki baskıyı kaldırmak için 

Avrupa Birliğine "evet" diyoruz dedim; yoksa, ideal çözüm millî görüştür dedim. 
BAŞKAN - Sayın Kamalak, istirham ederim... 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

gümrük birliği sonrasında 1996-2000 yılları arasını kapsayan dönemde, Avrupa Birliğinden 375 000 
000 euro hibe ve 750 000 000 'euro kredi almamız öngörülmüştür. Ancak, bu hibe ve krediler, 
Yunanistan'ın vetosu nedeniyle kullanılamamıştır. 

Şimdi ise adaylığımızın kabulüyle birlikte Avrupa Birliğiyle yeni bir malî işbirliği dönemine 
girilmiştir ve bu işbirliği, siyasî etkilerden arındırılmıştır. Bu sene de, daha önce kullanmadığımız 
hibe ve kredileri içine alacak şekilde 2000-2006 döneminde 1 470 000 000 euro kredi ve 890 000 
000 euro hibe almamız öngörülmüştür. Ayrıca, katkının stratejisi süresince, 2000-2003 döneminde 
150 000 000 euro hibe ve 450 milyar euro kredi öngörülmüştür. (MHP sıralarından "milyar değil 
milyon" sesleri) Milyon... 450 000 000... 

MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Sayın Bakan, depremde verilen yardım da hibe olarak mı kabul 
ediliyor? 

DEVLET BAKANI NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Efendim, ikinci soru olarak, idam cezasının 
kaldırılmasıyla bölücübaşmın affedilip edilemeyeceğine dair bir soru var. Sayın Bakan biraz önce, 
kürsüde, bu konuyla ilgili değerli açıklamalarda bulundu; ancak, kısaca şunu ifade edebilirim ki, 
Avrupa Birliğiyle ilişkilerimizin düzenlenmesi çerçevesinde hazırlanan bu teklifte, idam cezasının 
kaldırılması meselesinin bölücübaşmın affıyla eşdeğer tutulmasını çok doğru bulmuyorum; çünkü, 
bu süreçte Kopenhag siyasî kriterlerinin yerine getirilmesi açısından, idam cezasının Türk hukuk 
sisteminden çıkarılması, yerine getirmemiz lazımgelen vecibelerin başından gelmektedir. Ayrıca, bu 
konu, bölücübaşmın hayatının sonuna kadar hapiste kalmasını ortaya çıkaracak bir yeni düzen
lemeyle önünüze getirilmiştir. 

Yine Anayasamızda hep birlikte yapmış olduğumuz bir değişiklikle, Anayasamıza eklemiş ol
duğumuz bir geçici maddeyle, Anayasanın 14 üncü maddesine göre hüküm giymiş kişilerin affı 
mümkün olmadığı gibi, ayrıca, Anayasamızın 87 nci maddesinde yapmış olduğumuz değişiklikle, 
artık, Türkiye Büyük Millet Meclisi görev ve yetkileri arasında bulunan af çıkarma konusunda bel
li bir nisapla karar alma yolunda Anayasamızda yeni bir hüküm getirilmiştir. Bu da, beşte 3 olup, 
artık, Türkiye Büyük Millet Meclisinden af çıkması İçin 330 sayın milletvekilinin bu yönde oy kul
lanması gerekmektedir. 

Dolayısıyla, burada, bu düzenlemenin Anayasaya dere edilmesi yolunda talepte bulunan bazı 
arkadaşlarımıza da cevap vermek istiyorum. Affın 330 sayısıyla sınırlı olması ve 330 sayısının ay
nı zamanda Anayasayı da değiştirecek bir çoğunluk olması dolayısıyla, bu talep, yani, zaten 330 
sayısının burada bulunması hali Anayasa değişikliğini de ortaya çıkaracağından, Anayasaya dere 
edilmesi hali dahi böyle bir ihtimali ortadan kaldırmayacaktır. 
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Cemaat vakıflarıyla ilgili olarak, haçlı seferlerinin tekrar başlayıp başlamayacağıyla ilgili bir 
soru soruldu. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; gayrimüslimler, Lozan'la bu haklarını elde etmiş 
olan, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti nüfus hüviyetine sahip, hepinizin 
çocuğu gibi okullara giden, Türkiye'de her türlü hakkı kullanabilen, hatta, bir önceki dönemde ol
duğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosuna da girebilen Türk vatandaşlarıdır. Biz, şimdi, 
Lozan'ın azınlık statüsü vermiş olduğu bu kişilerin... 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Biz onu sormadık Sayın Bakanım, saptırıyorsunuz!.. 

DEVLET BAKANI NEJAT ARSEVEN (Ankara) - ...Osmanlıdan kalan vakıflarıyla ilgili 
olarak yapılan düzenlemelerin... 

NÎDAİ SEVEN (Ağrı) - Ben, haçlı seferlerini sordum. 

DEVLET BAKANI NEJAT ARSEVEN (Ankara) - ...zamanımızda, maalesef, belli imkânlarla 
kendilerine gelişmelerin sağlanamaması dolayısıyla, yine, Avrupa Birliğiyle uyum sürecinde ve ay
nı zamanda, însan Hakları Sözleşmesi bağlamında ve Türkiye'nin, şimdiye kadar hiç mahkûm ol
madığı ayırımcılık suçuyla Avrupa İnsan Mahkemesinde mahkûm olmasını önlemek için böyle bir 
düzenleme getirdik. Tabiî ki, sorunuza haçlı seferleriyle ilgili verilecek bir cevap yok; çünkü, haçlı 
seferleri, Batı'nın Türkiye'ye karşı yapmış olduğu bir organizasyondur. Bir kere, şunu çok açık söy
leyeyim. Biz, Avrupa Birliğine üye olmak istiyoruz. Dolayısıyla, üye olmayı kendimizin talep ettiği 
bir kuruluşun, Türkiye için, sizin ifade etmiş olduğunuz şekilde bir düşüncesi olabileceğine de katıl
mam mümkün değil. 

Efendim, yine, Sayın Ünal da, Kıbrıs'la ilgili olarak Türk Ordusunun Avrupa Birliği bağlamın
daki ilişkilerinden bahsetti. Zannediyorum ki, bu soruların cevabının Dışişleri Bakanlığı yet
kililerince verilmesi daha uygun olacaktır. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri Sayın öztürk, Sayın Aydın, Sayın Çelik, Sayın Erbeyin, Sayın Nacar, 
Sayın Aykurt, Sayın Bedük ve Sayın Alçelik de soru sormak istemişlerdir; ancak, vaktimiz yet
mediği için sorularınızı yazılı olarak Başkanlığımıza verirseniz, Bakanımıza iletirim. 

Sayın Öztürk verdiler... 

Sayın Bakanım, bunu size gönderiyorum. 

Teşekkür ediyorum efendim. 
MÜKERREM LEVENT (Niğde) - Sayın Başkan, bana cevap verilmedi. 
BAŞKAN - Takdir Sayın Bakanın efendim, belki yazılı cevap verecek size. 

Sayın Levent'in enerji konusundaki sualine cevap vermemişsiniz... 
DEVLET BAKANI NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Yazılı olarak vereceğim efendim. 

BAŞKAN - Ben de, aynen onu söyledim efendim. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır; maddelerine geçil

mesini oylarınıza sunarken, teklifin maddelerine geçilmesinin oylamasında açık oylama yapılması 
için bir önerge vardır; önergeyi okutup, açık oylama talebinde bulunan sayın üyelerin salonda olup 
olmadıklarını tespit edeceğim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun maddelerine geçilmesinin açıkoylamayla yapılmasını arz ve talep 

ederiz. 
Adnan Fatin Özdemir?.. Burada. 
Mustafa Gül?.. Burada. 
Mehmet Telek?.. Burada. 
Nidai Seven?.. Burada. 
Hasari Güler?.. Burada. 
Kürşat Eser?.. Burada. 
Mükerrem Levent?.. Burada. 
Hidayet Kılınç?.. Burada. 
Bozkurt Yaşar Öztürk?.. Burada. 
Cumali Durmuş?.. Burada. 
Cahit Tekelioğlu?.. Burada. 
Birol Büyüköztürk?.. Burada. 
Orhan Şen?.. Burada. 
Nuri Tarhan?.. Burada. 
Süleyman Coşkuner?.. Burada. 
Ayhan Çevik?.. Burada. 
Ali Özdemir?.. Burada. 
Mehmet Pak?.. Burada. 
Ali Gebeş?.. Burada. 
Kemal Köse?.. Burada. 
Sedat Çevik?.. Burada. . . 
Mehmet Arslan?.. Burada. 
Yener Yıldırım?.. Burada. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım efendim. 
Açıkoylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Açıkoylamayı elektronik cihazla yapacağım. 
3 dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Teklifinin maddelerine geçilmesinin oylamasına 437 sayın milletvekili katılmış olup, 323 kabul, 
112 ret, 2 çekimser oyla teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir efendim. (*) 

Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi okutmadan evvel, görüşmekte olduğumuz kanun teklifini, 
esas komisyon olarak görüşen Adalet Komisyonu Üyesi Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet Çiçek, 
Başkanlığımıza vaki müracaatında, komisyon raporunda imzasının altında yer alan "geçici 1 inci 

(*) Açık oy tablosu tutanağa eklidir. 
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madde ile 4 üncü maddeye muhalifim" ibaresinin yanlış yazıldığını, bunun "1 inci madde ve geçici 
1 inci maddeye muhalif olduğum şeklinde belirtilerek düzeltilmesini istemekteyim" demektedir. Bu 
hususu bilgilerinize sunuyorum. 

Sayın Mehmet Çiçek'in dilekçesini de, zabıtlara geçmesi için okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

890 sıra sayılı teklifin 1 inci maddesine ve ek 1 inci maddesine muhalifim dememe rağmen, 1 
inci madde yerine 4 üncü madde olarak yazılmıştır, 1 inci madde ve geçici 1 inci maddeye muhalif 
olduğumdan, durumun düzeltilerek ilgili yerlere bildirilmesini arz ederim. 

Mehmet Çiçek 
Yozgat 

BAŞKAN - Tabiî, nasıl olmuşsa olmuş... 

Bu arada, Komisyonun hakkını vermek mecburiyetindeyim; elimdeki, Komisyon zaptında 
Sayın Başkan "maddeyi oylarınıza sunuyorum" demiş "Kabul edenler... Etmeyenler..." ibaresini 
kullanmış "1 inci madde kabul edilmiştir" demiş ve 2 nci maddeye geçmiş. 

Arz ederim efendim. 

Muhalefet şerhi başka bir yerde kaybolmuş olabilir. Adalet Komisyonunun bu hususta titiz
liğine inanıyoruz efendim. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI EMİN KARAA (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN - Teklifin 1 inci maddesini okutuyorum: 

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1. - A) Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar için öngörülen 

idam cezaları hariç olmak üzere, 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 7.1.1932 tarihli 
ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 
Kanununda yer alan idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür. 

Şu kadar ki, 

a) Türk Ceza Kanununun 47, 50, 51, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 102,112, 451, 452, 462 ve 
463 üncü maddeleri ile 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin idam cezasına ilişkin hükümleri, 

b) Türk Ceza Kanununun 17 nci maddesi ile 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun 19 ve Ek 2 nci maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm 
cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenlere ilişkin hükümleri saklıdır. 

B) Bu Kanun hükümlerine göre idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülenler 
hakkında Türk Ceza Kanununun 70, 73 ve 82 nci maddelerinde öngörülen süreler iki kat, terör suç
luları hakkında üç kat olarak uygulanır. 

Bu Kanun hükümlerine göre idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suç
luları hakkında Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun şartla salıverilmeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakkında müeb
bet ağır hapis cezası ölünceye kadar devam eder. 
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BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Manisa 
Milletvekili Sayın Ekrem Pakdemirli söz istediler. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması İle Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar 
Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 1 inci maddesiyle ilgili, Grubumun görüşlerini ifade et
mek için söz aldım; hepinize saygılar sunuyorum. 

Efendim, baştan beri bütün müzakereleri dikkatle takip ettim. Konuşulanların hepsinde haklılık 
payı var; ancak, bazı arkadaşların "bu maddeye 'evet' demek, vatana ihanettir. Hükümet, zaten meş
ruluğunu kaybetmiştir, bu kanunu niye getirdi" gibi, maksadını aşmış olan cümleleri oldu. Bunlar 
maksadını aşmış olan cümlelerdi. Biz, işin özüne bakalım. 

Konuşmaya başlarken dedim ki, herkes haklı. Herkes olaya kendi gözlüğüyle bakıyor; ama, 
kendi gözlüğümüzle bakmayı bir tarafa bırakmamız lazım; Türkiye'nin tepesine çıkıp, Türkiye'ye 
oradan bakmamız lazım. Eğer, işi duygusallığa vurursak ve duygusal olarak yaklaşırsak, bu teklifi 
geçirmememiz lazım. Birileri suç işlemiştir, 30 000 Türk vatandaşı vefat etmiştir, kanun da cezasını 
vermiştir, bu kanunî cezasını çekmesi lazım; ama, devlet yönetiminde, devlet adamlığında duy
gusallığa yer yoktur. 

Biz, şimdi, gerçeklerle yüzleşmek durumundayız. Nedir gerçekler: 1999 seçimlerinde de bazı 
arkadaşlarımız "biz, filancayı asacağız" dediler ve bunu çokça kullandılar. Asabildiniz mi; hayır. 
Demek ki, gerçek değilmiş; gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor dedim. Apo'yu size kim teslim et
ti? Ettiyse şartsız mı teslim etti? Yani, bu gerçeği niye kabul etmiyoruz? 

HİDAYET KILINÇ (Mersin) - Teslim edeni söyle? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Biz, Nijerya'ya veya falanca yere gidip, kendimiz alıp 

getirdik öyle mi; öyle değil. Bu gerçekle niye yüzleşmiyoruz yani? 
ALİ IŞIKLAR (Ankara) - Açıkla o zaman... 

I EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Suriye'de otururken niye elleyemiyorduk? Ta ki, 
Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi terörist ülkeler sınıfına aldı, biz de, bundan istifade ederek, 
hem Sayın Başbakan Yardımcısı hem de Kara Kuvvetleri Komutanı gitti, orada birkaç beyanatla... 
Suriye baktı ki, iş sarpa sarıyor; adamı çıkardı. 

MEHMET TELEK (Afyon) - Anlaşma mı yaptın Sayın Bakan? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Ondan sonra da, birileri aldı; söylemeye de gerek yok, 

hepiniz biliyorsunuz; ama, bu gerçekle de yüzleşmek istemiyorsunuz yani. 
İkinci bir gerçek var; biz, 1984'ten beri hiç ölüm cezası uyguladık mı; uygulamadık. Peki, ne 

değişti de, şimdi, birden "efendim, biz ölüm cezasını mutlaka uygulayacağız!.." Bir yerlere bir taah
hütte bulunmuşuz, biz bu moratoryuma saygılıyız demişiz; yani, onsekiz yıldan beri zaten yap
mıyoruz -1984'ten beri- bundan sonra da bu durumumuza saygılıyız demişiz. Altında da herkesin 
imzası var, bağlayıcı imzalan var. Ulusal Program, değil mi?.. 

Ondan sonra, üç lider, herhalde, bu konuyu görüştü. Bir uzlaşmaya varamadılar. Üç yıl -iki yılı 
aşkın- uzlaşmaya varamadılar, zımnen, dosya Başbakanlıkta bekledi. Eğer, zımnî bir anlaşma ol
masaydı, müteaddit defalar Başbakan Yardımcısı vekâlet etti, dosyayı gönderirdi Meclise; ama, 
dosyayı göndermedi. Demek ki, bir yerde zımnî bir anlaşma var. Bu gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. 

- 5 4 5 -



T.B.M.M. B:124 1.8.2002 0 : 3 

Biz, er veya geç, bir gün, bu 6 numaralı protokolü imzalayacağız. Ne diyor 6 numaralı 
protokol; ölüm cezası yerine getirilmeyecek. Biz de, Anayasada gerekli değişikliği yapmışız, şim
di, Ceza Kanununda, Anayasa değişikliğinden, biraz daha -hürriyetleri demeyeyim- yaşam hakkını 
genişleten bir madde getiriyoruz. Bu, Anayasaya aykırı değil ki. Anayasaya rağmen, biraz daha 
konuyu genişleten bir durum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlar mısınız efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - 1 inci maddede ne deniliyor; terör suçundan idam 

cezasına çarptırılmış olanlar, hiçbir şekilde aftan yararlanamazlar. Yani, halkın anlayacağı biçimde, 
amiyane tabiriyle, o bölücübaşı, hapishanede ölüme mahkûmdur deniliyor ve oradan hiçbir şekilde, 
herhangi bir şekilde çıkması mümkün değil. Türk Devleti var olduğu müddetçe, gök kubbe de çök-
mediği müddetçe, o kişi, o hapishanede kalacaktır; bu, böyle biline. Ha, sonra birisi gelip bir şey 
yapar mı; onu bilmem. 

MEHMET TELEK (Afyon) Onu da yaparsınız! 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Ama, bu kanun metniyle, ölünceye kadar oradadır. 
Şimdi, bakın, ben, iki cümle daha söylemek istiyorum. Bu Meclis, Avrupa Birliği yolundaki bir 

engeli de ortadan kaldırma şerefine sahip olmalıdır. Ayrıca, bu Meclis, siyaset kurumuna yeni bir 
yön verme ve bir seçim kanunu çıkarma şerefine de sahip olmalıdır. Tek parti iktidarına yol açacak 
ve ülkede siyasal istikrarı sağlayacak bir yeniden yapılanmaya gitmek mecburiyetindeyiz. Türkiye, 
iki defa, onar yıllık sürelerde, koalisyonlarla yönetildi ve birincisinde, 70 sente muhtaç oldu ve 
IMF'ye gitti; ikincisinde de, 70 sente muhtaç olmadı; ama, IMF'nin kapısını çalmak mecburiyetin
de kaldı. Gelin, bu kanunu çıkaralım ve yeni bir şerefe sahip olalım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Efendim, ikinci söz, Saadet Partisinin. 
Rize Milletvekili Sayın Mehmet Bekâroğlu, buyurun. (SP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 
SP GRUBU ADİNA MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

bu madde, savaş ve çok yakın savaş tehdidi dışında, idam cezalarının ağırlaştırılmış müebbet hap
se çevrilmesini öngörüyor. 

Değerli arkadaşlarım, demokratik ülkelerde idam cezaları yavaş yavaş kaldırılıyor. İdam 
cezalan kaldırılırken gerekçe şunlar: İdam cezası, insan hayatını son bulduran bir ceza olduğundan 
dolayı, insan haklarına aykırı bulunuyor. Ayrıca, yargılamalarda hukukî yanlışlıklar yapılabileceği 
ve geri dönüşü mümkün olmayan bir cezanın verilmesinin yanlış olacağı, bir kişinin yanlışlıkla öl
dürülmesinin kabul edilemeyeceği... 

Başka bir konu, idam cezalarının caydırıcı olmadığı görülmüş. Bütün bu gerekçelerden 
hareketle, demokratik ülkelerde idam cezaları kaldırılıyor. Nitekim, 1983 yılından bu tarafa, Avrupa 
ülkelerinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 6 ncı Protokolü ve daha sonra da 13 üncü 
Protokolle, önce, savaş ve yakın savaş suçlarında idam cezası kalmış, sonra bunlar da kaldırılmış
tır. 
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Şimdi, Türkiye-Avrupa Birliği sürecinde idam cezalarının kaldırılması gündeme gelmiş. Eğer, 
biz, gerçekten, Avrupa Birliğine üye olarak müracaat etmişsek, idam cezasını kaldırmak zorun
dayız. 

Şimdi, arkadaşlarımız diyorlar ki: "Ulusal Programda biz böyle bir şey söylemedik." Söy-
lemediniz; ama, yanlış yaptınız; Katılım Ortaklığı Belgesinde, kısa vadede moratoryumun devam 
etmesi, orta vadede de Ek 6 ncı Protokolün İmzalanması, onaylanması ve idam cezasının bütünüy
le kaldırılması istenmiş. Siz, Ulusal Programda demişsiniz ki: "Biz, 1984'ten beri idam cezasını uy
gulamıyoruz, moratoryuma uyacağız; ondan sonra da, orta vadede, biz, bunu, Meclise getireceğiz." 
Peki, ne anlama geliyor değerli arkadaşlarım, Meclise niye getireceksiniz bunu? Eğer, siz, Avrupa 
Birliği sürecinin devam etmesini istiyorsanız idam cezasını kaldıracaksınız; şimdi, bunun başka bir 
yolu yok. Ha, bizim bir özel sebebimiz var; terör mücadelesi verdik. Gerçekten, çok sıcak olaylar, 
acıları unutmadık, duygusalız bu konuda ve haklıyız millet olarak. 30 000 insanımızı kaybettik, 150 
milyar dolar para harcadık. Bugün çekmiş olduğumuz ekonomik sıkıntıların altında, yapılan terör
le mücadele yatıyor, bu konuya harcanan paralar yatıyor. Dolayısıyla, bu konu hassas bir konu, 
bunu kabul ediyoruz. 

Peki, ne istiyoruz biz; biz, öncelikle, bir daha o olayların yaşanmasını istemiyoruz. Avrupa'yı, 
Avrupa Birliğini bırakalım, öyle bir şey yok kabul edelim; bir daha o günleri yaşamak istemiyoruz. 
Peki, bir daha o günleri yaşamak istemiyorsak ne yapacağız? Değerli arkadaşlarım, bir daha o gün
leri yaşamak istemiyorsak, şu anda, kısmen de olsa, nispî de olsa kurulmuş olan güvenlik ortamını 
destekleyecek kararlar alacağız, tedbirler alacağız, bu bozulmuş olan barışı onaracak tedbirler 
alacağız, konuşmalarımıza dikkat edeceğiz. Ekonomik, sosyal, insanî tedbirler alacağız, hukukî ted
birler alacağız. 

Devlet intikam almaz değerli arkadaşlarım, intikam almak doğru bir şey değil; devlet intikam 
almaz. Biz, bu terör mücadelesinde 30 000 insan kaybettik, doğrudur; ama, Türkiye Cumhuriyetinin 
hiçbir vatandaşı, asla ve asla, o günlere dönmek istemiyor. 

Burada konuşan arkadaşlarımız ifade ettiler "daha teröristler dağlarda, sınırın ötesinde bek
liyorlar" dediler. Peki, nasıl önleyeceğiz? Terörist başı yakalandı; yakalanırken söz verdiniz, ver
mediniz, onları tartışmıyoruz; yakalandı, yargılandı ve Türk Devletinin elindedir, cezaevindedir. 

Şimdi ne yapıyoruz; şimdi bu yasa teklifiyle yaptığımız şey, eğer yasalaşırsa -elbette, bu mad
denin eksiklikleri var- terörist başı ömür boyu cezaevinde kalacak. Bu, kamu vicdanını yaralamaz 
değerli arkadaşlarım; tam tersine, kamu vicdanını onarır, barışa katkı sağlar. 

Avrupa Birliğini bir tarafa bırakalım, her şeye Avrupa Birliği gözlüğüyle bakmayalım. Burada 
konuşan arkadaşlarımız söz verdiler "biz, bu konuyu seçim meydanlarına taşımayacağız" dediler; 
kabul ediyoruz. O halde, olaya seçim meydanları gözüyle de bakmayalım, Avrupa Birliği gözüyle 
de bakmayalım. Avrupa Birliği için gereklidir; ama, biz, buna, kendimiz için, ülkemiz için, mil
letimiz için bakalım. Gerçekten, bu milletim büyük bedel ödedi; 30 000 insanımızı, 150 milyar 
dolar paramızı kaybettiğimiz, ekonomik kaynaklarımızı harcadığımız bu olaya burada son verelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bekâroğlu, lütfen... 
ARSLAN AYDAR (Kars) - MHPlilere "Apo'yu üç senedir niye asmıyorsunuz" diye söylüyor

dunuz... 
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MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Şunun için söyledim: Üç senedir niye asmadınız 
sorusunu "yanlış yaptınız, niye asmadınız" anlamında demiyorum değerli arkadaşlarım. Bu 
konuyu... 

ARSLAN AYDAR (Kars) - Şimdi niye affediyorsunuz? 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Bakınız, sertleşmek istemiyorum; ama, asılmayacak, 

asmayacaksınız. Bakın, Sayın Başbakana sordum, dedim ki: "Verilmiş bir söz var mı?" "Kenya'dan 
teslim aldık, Kenya'ya da böyle bir söz vermedik" diyor. 

Arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, buna gülerler, hangi Kenya'dan teslim aldınız?! Kimden 
teslim aldığınızı bütün dünya biliyor. Asılmayacak taahhüdüyle teslim aldınız. Çıkın, bunu millete 
söyleyin ve bu konu gündemden düşsün, başka konuları konuşalım. Asmakla, ölmekle hiçbir yere 
gidilmezi, bu, barışla olur. 

Değerli arkadaşlarım, bu toplumsal yaranın ortadan kaldırılması için... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bekâroğlu, teşekkür ediyorum. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum 

efendim. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum efendim; rica ederim. 
Efendim, sıra, Adalet ve Kalkınma Partisinde. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Şahin; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkış

lar) 
Süreniz 5 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; görüşmekte olduğumuz bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin çerçeve 1 
inci maddesi üzerinde Grubum adına söz aldım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla, sevgiyle selam
lıyorum. 

Biraz önce de ifade edildiği gibi, bu madde, savaş ve çok yakın savaş halleri dışında, mev
zuatımızdan ölüm cezasını kaldıran ve yerine müebbet ağır hapis cezasını getiren bir maddedir, bir 
tekliftir. 

Bugün, bu teklifin geneli üzerinde yapılan konuşmalarda da ifade edildiği gibi, Avrupa Bir
liğine girme hedefi, siyasî partileri de aşmış; devletimizin, ülkemizin bir ulusal projesi haline gel
miştir. Nasıl ki, 15 üye ülke ve aday ülkeler, birtakım kriterleri kabul ederek girmişler ve aday ol-
muşlarsa, Türkiye de, eğer, Avrupa Birliğine girmek istiyorsa, bu kriterleri ülkesine taşımak 
durumundadır. 

Birçok kriter içerisinden bir tanesi de ölüm cezasının kaldırılmasıdır, ölüm cezasının kaldırıl
masını Parti olarak, Grup olarak biz de istiyoruz. Ancak, bize göre, ölüm cezasının kaldırılması 
halinde yerine neyin getirileceği, ölüm cezasının kaldırılması kadar önemlidir; çünkü, biraz önce 
Sayın Bekâroğlu'nun da ifade ettiği gibi, insanımız, terör yüzünden çok acılar çekti, sıkıntılar yaşadı 
ve eğer, ölüm cezası kaldırılsa, milletimizin, halkımızın, insanımızın vicdanını kanatan ve yaralayan 
birtakım kanlı katillerin, bir süre sonra aralarında dolaşması endişesini taşımaktadırlar. 
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O halde, bizim ölüm cezasını kaldırmamız sonucunda neyi, nasıl getireceğimiz önem arz et
mektedir. O halde, bunu kaldırdığımızda getireceğimiz düzenleme kamu vicdanını rahatlatmalıdır. 
Bu cezayı hak etmiş olan kişilerin ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildiğin
de, bu tür kişilerin, aftan, şartla salıverilmeden ve ertelemeden yararlanamayacağı hükmü getiril
melidir. 

Peki, bunu yasayla mı getirelim, Anayasayla mı getirelim? Biz, burada farklı düşünüyoruz par
ti olarak. Eğer, bunu yasayla getirirsek, bilindiği gibi, yasayı değiştirmek ço,k kolaydır ve üzüntüy
le belirtmek zorundayım ki, af konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, geçmişte ve yakın geç
mişte pek başarılı bir sınav vermemiştir. Halkımızın, bu yüzden, adalete ve adalet duygusuna karşı 
bir güvensizliği söz konusudur. O bakımdan, biz, idamın; yani, ölüm cezasının kaldırılması halinde 
yerine getirilecek olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının mutlaka anayasal güvenceye kavuş
turulmuş şekilde getirilmesini istiyoruz ki, bu, kamu vicdanını da rahatlatacaktır ve bu, ileride çok 
kolay şekilde değiştirilemeyecek bir düzenleme olacaktır; o bakımdan bunu önerdik. 

Bunun müstakil olarak görüşülmesini ve bir anayasa değişikliği halinde Parlamentodan geç
mesini hep önerdik; bunu sağlayamadık. Avrupa Birliğinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın 
Yılmaz, bize bu paketle geldiğinde bu düşüncelerimizi kendisine arz ettik "partilerin üzerinde an
laşabileceği maddelerden bir paket yapalım ve Parlamentodan kolaylıkla çıkaralım. Bu ihtilaflı 
maddeleri çıkarın, ayrıca görüşebiliriz" dedik; ama, olmadı. Adalet Komisyonunda dün de bu sağ
lanabilirdi. Bunu da MHP'li arkadaşlarımızın -kusura bakmasınlar- sayesinde sağlayamadık. Biz, 1 
inci maddenin paketten çıkarılması önerisini vermiştik. Eğer, MHP'li 1 üye arkadaşımızın dışındaki 
5 üye arkadaşımız bizim bu önergemize destek verseydi, şimdi bu çerçeve 1 inci madde burada 
görüşülmeyecekti ve metnin dışında kalacaktı. Bunu sağlayamadık. Bunu sağlamış olsaydık, her
halde, bu paket, burada, çok daha rahat bir şekilde çıkacaktı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, toparlar mısınız. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, düşüncemizi ifade ettim. Biz, yasal 

düzenlemeyle, ölüm cezasının yerine, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını isabetli bir düzenleme 
olarak görmüyoruz. O bakımdan, bunun anayasal bir çerçeveye kavuşturulması üstünde ısrarla 
duruyoruz ve durmaya da devam edeceğiz. 

Bu tür düzenlemelerin, sadece bir siyasî partiyi, hükümeti ilgilendirmeyen, ülkeyi ilgilendiren, 
insanımızı ilgilendiren bu tür düzenlemelerin, mutlaka, bir uzlaşmayla hazırlanması ve bu uzlaşma 
sonucu Parlamentonun önüne getirilmesi gerekirdi. Nasıl, anayasa değişikliğini yaparken bir uzlaş
ma komisyonu kurduk, tüm partilerin üzerinde anlaştığı bir metin olarak buraya getirildi ve kolay
lıkla çıktı. Keşke, bu paket de o şekilde önümüze gelmiş olsaydı. Şu anda bunun sıkıntısını 
çekiyoruz. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Gül; buyurun efen

dim. (MHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Mehmet Gül son konuşmacıdır, diğer arkadaşlara yarın söz vereceğim ve birleşimi 

kapatacağım. 
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MHP GRUBU ADINA MEHMET GÜL (istanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; öncelik
le bu yasa teklifiyle ilgjli, Milliyetçi Hareket Partisinin tavrı... 

BAŞKAN- Sayın Gül, bir dakika... 
Efendim, niye hareketlendiniz?! (MHP sıralarından gürültüler) 
MEHMET TELEK (Afyon)- Sayın Başkan, saat 21.57. 
BAŞKAN- Sayın Gül, isterseniz yarırt konuşun. Yarın mı konuşmak istiyorsunuz? 
İSMAÎL KÖSE (Erzurum)- Yarın... Yarın... 
MEHMET GÜL (Devamla)- Yarın olabilir. 
BAŞKAN- Efendim, çalışma süresinin tamamlanmasına 2 dakika kaldı. O nedenle, alman 

karar gereğince, gündemdeki konuları görüşmek için, 2 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te toplan
mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.58 

• Q. 
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IX. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, son beş yılda yapılan bürokrat atamalarına ilişkin 

sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Yaşar Okuyan'in cevabı (7/7474) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakam Yaşar Okuyan tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Zeki Çelik 
Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan, bu yana yıllar itibari ile isimleri, müktesebatian ve tayin 
gerekçeleri ile birlikte Bakanlığınız ve bağlı kurumlara; 

1- Kaç Genelmüdür ve Genel Müdür yardımcısı, 
2-Kaç Daire Başkam, 
3-Kaç Şube Müdürü tayini asil yada vekaleten yapılmıştır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.13.APK.0.11.00.00/3-LO-3313 ? 2 " "T- i*V" 2G32 

KONU : Yazıh Soru Önerge . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ: 30.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15313 sayılı yazınız. 

ligi yazınız ekinde alınan Ankara Milletvekili Zeki ÇELİK'e ait 7/7474-15477 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı, Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlığınca incelenmiş olup Birimlerden alınan bilgiler çerçevesinde son beş yılda 
atamaların birimler İtibarı ile Asaleten, Vekaleten ve Tedvîren atama olmak üzere aşağıda 
belirtilmiştir. 

Bakanlık Merkez; 

Genel Müdür Asil 6 
Genel Müdür Yardımcısı Asil 16 
Kurul Başkanı Asil 9 
Daire Başkanı Asil 13 
Şube Müdürü Asil 26 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü; 

Genel Müdür Asil 2 
Genel Müdür Yardımcısı Asil 4 
Daire Başkanı Asil 20 
Şube Müdürü Asil 76 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü; 

Genel Müdür Asli 3 
Genel Müdür Yardımcısı Asil 4 
Genel Müdür Yardımcısı Vekil 2 
Daire Başkanı Asil 19 
Dair© Başkanı Vekil 3 " • * 
Şube Müdürü Asil 51 
Şube Müdürü Vekil 7 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı; 

Kurum Başkanı Asil 1 
Kurum Başkanı Vekil 3 
Genel Müdür Asil 7 
Genel Müdür Vekil 5 
Genel Müdür Yardımcısı Asil 14 
Genel Müdür Yardımcısı Vekil 2 
Genel Müdür Yardımcısı Tedvir 1 
Daire Başkanı Asil 16 
Daire Başkanı Vekil 22 
Şube Müdürü Asil 44 . 
Şube Müdürü Vekil 5 dir. \ 

YaşaRpKUYAN 
Bilgilerinize arz ederim. Baka/N-.. 
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2.- Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, bütçedeki faiz ödemelerine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/7565) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 

T. Rıza GÜNERİ 
Konya Milletvekili 

SORULAR: 

1-Maliye Bakanlığı verilerine göre 2002 yılı ilk 4 aylık bütçe gerçekleşmeleri 
sonucunda 19.592 katrilyon toplam faiz ödemesi yapılmıştır. Bunun 18.158 katrilyonu 
iç borç faizidir. 

Bu faiz; 
a.Hangi şartlarda ve hangi tarihlerde yapılan borçlanmaların faizidir? 
b. Hangi kurum, kuruluş ve şahıslara ödenmiştir? 

2-Bütçe hedeflerinde faiz harcamalarının toplam harcama içindeki payı yüzde 
37.6 olarak öngörülmüşken bu 4 ay sonunda yüzde 51 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe 
açığı ise yüzde 27 öngörülmüşken yüzde 43'e ulaşmıştır. 

a.Bu kadar büyük sapmalann sebebi nedir? 
b.Bu sapmalar yıl sonuna kadar sürecek midir? 
cSürecekse 2001'de olduğu gibi ek bir bütçe yapma durumu söz konusu olacak 

mıdır? 

3-Bütçede öngörülen yatırım oranı yüzde 5.85 iken, dört ay sonunda yüzde 1.88 
olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, hızla artan nüfusumuzun ihtiyaçlarını, karşılamayan 
ve yıpranan altyapıyı onarmaya kesinlikle yetmeyecek, ülkenin standartlarını geriye 
çekecektir. 

a. Bunun düzeltilmesi için ne yapılacaktır? 

4-Öngörülen gider bütçesinden en büyük oranda kısılma, Milli Savunma 
Bakanlığı (MSB) Bütçesi'nden yapılmıştır. Ancak MSB Bütçesinden yapılan bu 
kısıntının, sonuçta yatırımlara değil de faiz ödemelerine yapılmış olduğu 
görülmektedir. 

a. Bunu doğru buluyor musunuz? 
b.Yapılan bu fedakârlık, yerine harcanmış sayılabilir mi? 
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T.C . 
rV4A£.İYE BAICA.ÎVJHĞI 

Bütçe ve Mal i Kontro l Gene l M ü d ü r l ü ğ ü 

S A V I : B.07.0.BMK.0.11.390/600-32 ü 1- C Ö ' ° 2 * 1 b ü ± ... 
K O N U : Yazılı Soru önerges i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İ L G İ : a ) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nttn 05.06.2002 

tarihli ve Ü.02.O.KKG.0.12/106-749-9/3097 sayılı yazısı. 
b ) Başbakanlık Hazine Müsteşarl ığının 25.07.2002 tarihli ve 48275 

sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Saym Teoman Rıza GÜNERİ 'n in Sayın 
Başbakanımıza tevcih, ettiği ve Başbakanımızın da kendileri adına benim 
cevaplandırmamı istediği 7/7565 esas numaralı yazılı soru önergesinde yer alan 
hususlara ilişkin Hazine Müsteşarlığından aldığımız bilgiler de kullanılmak 
suretiyle hazırladığımız cevap aşağıda sunulmuştur. 

2002 yılının Ocak-Nisan dönemindeki 18.2 katrilyon liralık iç borç faiz 
harcamasının 12,3 katrilyon lirası faiz ve genel gider ödeneğinden nakden, 5.9 
katrilyon lirası ise yine faiz ödeneğinden mahsuben yapılmıştır. 

Herhangi bir nakit çıkışı olmadığı halde 2002 yılının ilk dört ayında 
konsolide bütçe faiz harcamalarında görünen 5.9 katrilyon TL'nın 2.8 katrilyon 
TL's ı Ocak 2002 'de , daha önceki dönemlerde kamu bankalarına ihraç edilmiş 
senetlerin yeniden yapılandırılması sonucu mahsuben yapılan faiz harcamasıdır. 
3.1 katrilyon TL 'hk kısmı ise nakit çıkışı 2001 yılında gerçekleşl iril en faiz 
ödemesinin harcama (bütçeye gider) kaydının 2002 yılında yapılmasından 
kaynaklanmaktadır. 

A y n c a Şubat ayında Hazine hesaplarına intikal eden 9.1 milyar dolarlık 
IMF kredisinin 7.2 milyar dolarlık kısmı T C M B ile TMSF kapsamındaki 
bankalara daha önce verilmiş senetlerin erken itfasında kullanılmış v e bu işlem 
nedeniyle nakden 674 trilyon - liralık faiz ödemesi gerçekleştirilmiş, sözkonusu 
erken itfa sonucunda 2002 yılı faiz ödeneğinden 2.2 katrilyon lira tasarruf 
sağlanmıştır. 

2002 yılının ilk 4 ayı içinde faiz ödemesi yapılan D tBS ' l e r çeşitli 
tarihlerde v e farktı faiz oranlan üzerinden ihale yolu ile; ya da Müsteşarlığımız 
tarafından kullanılan diğer ihraç yöntemleri ile satılmış olup, 2001 ve 2002 
yıllarına ait bu ihraçları gösteren tablolar ekte yer almaktadır. Bilindiği çizere iç 
borç stokunu oluşturan Devlet tç Borçlanma Senetleri (X>tBS) ikincil piyasada 
alım satıma konu olabilmekte ve bu işlemler esnıtsmda stoğun alıcılara göre 
kompozisyonu değişime uğramaktadır. Bu nedenle, senetlere ilişkin ödemelerin 
kime yapılacağına ilişkin bir bilginin Hazine tarafından izlenmesi mümkün 
olmamaktadır. 

Yılın ille dört aylık döneminde faiz harcamalarının toplam harcama 
içindeki payının öngörülen paydan yüksek gerçekleşmesinin nedeni, yılm diğer 
aylarında yapılması gereken ancak bu dönemde öne alınmak suretiyle 
gerçekleştirilen erken itfaların faiz giderlerinden kaynaklanmıştır. Bu nedenle 
yıl sonu öngörüler açısından bir olumsuzluk bulunmamaktadır. 

Yatırımlar açısından, ödeneklerin kullanımı da aylık harcama programına 
bağlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen ayrıntılı harcama programı 
çerçevesinde, kurumların yatırım ödeneklerini kullanımı genellikle ülkemizin 
iklim koşulları nedeniyle yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğine yoğunlaşmış 
bulunduğundan, yılın ille dört aylık döneminde yatının giderleri bütçe payının 
düşük çıkması normaldir. 

Ayrıca 2O02 yılı bütçesinde Milli Savunma Bakanlığına ayrılmış bulunan 
payın kısıtlaması yönünde, bugüne kadar alınmış herhangi bir tedbir 
bulımraaınaktadır, 

Bilgilerini arz ederim. S ü n ^ r O R A L m e r ( 
jMaliye Balo ın ı 
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3.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü Kor. ve Hiz. 
Geliştirme Derneği'ne ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı 
(7/7636) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aracılığınızla aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakam Vaşar OKUYAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

L"Ankara İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü Kor. Ve Hiz.Geliştirmc 
Demeği " adıyla bir demek kurulmuş mudur, kurulmuşsa kuruluş 
tarihi ye amacı nedir? ,•..<-t 

24Bu demeğin yönetim kumlu başkanı, yönetim kumlu ve üyeleri 
İdmlerdir, bunların müktesebatı nedir? 

3*Bu demek faaliyetlerini nerede sürdürmektedir? 
4.Bu demeğin gelirleri bangi kaynaktan sağlanmaktadır? 
5.SSK'ya pirim günlerini öğrenmek üzere başvuran kişilere bu 

demeğe hangi gerekçelerle para Ödenmesi mecburiyeti getirilmiştir? 
ö.Böyle bir düzenleme bütçe harici harcamalar için knilandaiı ve 

kaldırılması gündeme gelen Kamu Vakıfları'na alternatif olarak mı 
düşünülmüştür? 

7.$igortah(ara yapılan bu uygulama; zor durumdaki sigorta 
mükelleflerinin kamu eliyle ve zorunlu olarak yeni bir soyguna tabi 
tutulması anlamına gelmez mi? 

8. "Ankara İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü Kor. Ve 
İliz.Geliştirme Demeği " kumlusundan bu güne ne kadar nerelerden 
ve ne kadar gelir elde etmiştir, bunları nerelere harcamıştır? 

- 5 5 8 -



T.B.M.M. B : 124 1.8.2002 0 : 3 
T.C. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Aratt ırma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/-3î-0-jL3tt ? *"• " 2 0 ü -
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: O6.O6.20O2 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15710 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Ankara Milletvekili Zeki ÇELİK'e ait 7/7636-15721 
Esas No'iu yazılı soru önergesi Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nca incelenmiş 
olup, SSK Başkanlığının konuya ilişkin verdiği bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Ankara ihtiyarlık Sigorta Müdürlüğü Koruma ve Hizmetlerini Geliştirme 
Derneği. T.C. Ankara Valiliği Emniyet Müdüriügü'nün 15.11.2001 tarih-
13.05.1.EGM.4.06.OO. 12.02.(K)06.064-168/19826-18606 sayılı yazıları ve 2908 sayılı 
Dernekler Kanunu'nun 9. maddesine göre kurulmuştur. 

Kuruluş tarihi, 15.11.2001'dir. Kuruluş amacı İse; 

a) SSK. Ankara İhtiyarlık Sigorta Müdürtügu'nu korumak ve hizmetlerini 
geliştirmek, 

b) Dayanışmayı v© yardımlaşmayı sağlamak, sigorta mevzuatında halkı 
bilgilendirmek, 

c) Sigorta Müdüriügü'nün korunması, hizmetin idamesi ve modern çalışma 
ortamının sağlanmasıdır. 

Derneğin Kurucu üyeleri:-

1- Mustafa DURGUT (Kurucu Başkanı) Sig.Müd. 
2-Yet lşkan GÜNGÖR Sig.Müd.Yrd. 
3- önder SEVDİ Sig.Müd.Yrd. 
4 -Muammer TUNA Sig.Müd.Yrd. 
5 -Hakan BODUR, Şef 
6- İsmail OĞUZ Şof 
7- Mustafa ÜSTÜN Şef 

Derneğin kurucu üyeleri ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçici Yönetim 
Kurulu üyeleri olarak çalışmışlar, 11.05.2002 tarihinde Genel Kurul yapılmış ve 
aşağıda belirtilen kişiler Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilmişlerdir. 

YÖNETİM KURULU DENETİM KURULU 

1- Mustafa DURGUT 1-Turan AKPINAR 
2- Osman ÇELlK 2- Gülay DEMİRAĞ 
3- Mustafa ÜSTÜN 3- Ramazan ÇITAK 
4 - ilhamı" KOÇHAN 
5- Hakan BODUR 

Sözkonusu demek, faaliyetlerini Ankara İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü binasında 
Zafer Meydanı No:6 Yenişehir/ANKARA adresinde sürdürmekte olup, başka bir 
şubesi bulunmamaktadır. 

Demeğin kaynakları, üye aidatlarından ve yapılan bağışlardan sağlanmaktadır. 

Ankara ihtiyarlık Sigorta Müdürfüğü'ne prim günlerini öğrenmek için müracaat 
eden sigortalılardan herhangi bir gerekçe ile ücret talep edilmemekte ancak, bu 
müdürlüğün bünyesinde kurulmuş bulunan koruma derneği adına T.C. Maliye 
Bakanlığı Dernek Gelirleri alındı resmi belgesi ile hiçbir zorlama yapılmadan 
sigortalının kendi isteği ve İmzası karşılığı LOOO.OOO.TL. bağış alınmaktadır. 

Derneğe kuruluşundan itibaren, 01.01.2002-11.06.2002 tarihleri arasında 
toplam, 22.000.000.000.TL. bağış toplanmıştır. Bugüne kadar hiçbir harcama 
yapılmamıştır. 

Toplanan bağışlar Ankara İhtiyarlık Sigorta Müdüriügü'nün fiziki şartlannın 
iyileştirilmesi, ihtiyaç duyulan sarf malzeme giderlerinin karşılanması, bilgisayar ve 
printer alınması için harcanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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4.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara ihtiyarlık sigorta hizmetleri hakkında bazı id
dialara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/7637) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aracılığınızla aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Yaşar OKUYAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Zeki ÇJSLİK 
.Ajalmra Ivlületvelcili 

1- SSK'ya bağlı sigortaldarın işverenin ödediği primlerle-' 
ilgili bilgi almak için SSK'Iarm İhtiyarlık Sigorta 
Müdürlüğüne başvurduklarında bu hizmet karşılığında 
ücret alınmakta mıdır? 

2. Alınıyorsa ne kadar ücret alınmaktadır? 
3. Bu hizmetlerin devletin kurumunda, devletin 

elamanlarınca ve devletin sağladığı otomasyon cihazları 
ile yapıldığı göz önüne alındığında alman ücretler ne 
karşılığında alınmaktadır? 

4. SSK'nın pirim aldığı kişilere işverenin ödediği pirim gün 
sayılarını para île satması aynı zamanda pirim 
tahsilatının da bir nevi kontrolünü sekteye uğratarak 
SSK zararlı çıkmaz mı? 

5. Ne kadar para toplanmış ve toplanan paralar nerelere 
harcanmaktadır? 

T.C.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/32O-J33*C> f * '•• l^± 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 06.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15710 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Ankara Milletvekili Zeki ÇELİK'e ait 7/7637-15722 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 'nca İncelenmiş 
olup, SSK Başkanlığı'nın konuya ilişkin verdiği bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Ankara İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü'ne emeklilik ve primlerle İlgili İşlemler için 
resmi yada şahsen yapılan müracaatlarda herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Ancak, prim günlerini öğrenmek İçin gelen sigortalı lardan, bu müdürlüğün 
bünyesinde kurulmuş bulunan koruma derneği adına,T.G. Malîye Bakanlığı Dernek 
gelirleri alındı resmi belgesi ile herhangi bir zorlama yapı lmadan, tamamen 
sigortalının kendi isteği ve İmzası karşılığı 1.000.000.-TL. bağış alınmaktadır. 

Sözü edilen derneğin kuruluşundan bu yana 22.000.000.000.-TL. bağış 
toplanmış olup, toplanan bağışlar Ankara İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü'nün fiziki 
şartlarının iyileştirilmesi, ihtiyaç duyulan sarf malzeme giderlerinin karşı lanması, 
bilgisayar ve printer alınması için harcanacaktır. . ^\ 

t Y a ş W M O « U Y A N 
Bilgileriniz© arz ederim. , B^kan 
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5.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, özel araçlarla ticari araçlar arasındaki sigorta bedeli 
farklarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/7849) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Bilindiği gibi sigorta şirketleri tarafından araçlanpMati 
Mesuliyet Sigortası ile Kasko Sigortası yapılmaktadır. 

1997 Model Şahin Marka Özel Araçlarda Mali mesuliyet 
Sigortası için 72milyon, Kasko Sigortası içinde 550.729.1001 Türk 
Lirası alınırken aynı marka ve model ticari taksi aracı için; Mali 
mesuliyet sigortası 259milyon, Kasko Sigortası 1.052.579.063 Türk 
Lirası alınmaktadır. 

Yine 1997 Magirus Marka Ticari Minibüsten de Mali mesuliyet 
sigortası 184 milyon, Kasko Sigortası 818.934.375 Türk Lirası 
alınmaktadır. 

Yukarıda verilen örnekler ışığında; 
1. Aynı marka ve model araçlardan özel olanına daha düşük 

bir sigorta ödenirken hangi gerekçelerle aynı marka ve model araç, 
ticari taksi olduğu zaman sigorta değerleri iki üç katına 
çıkmaktadır? 

2.Benzer farklılık ticari taksilerle diğer ticari araçlar için de söz 
konusudur Bu ayrımın nedeni nedir ? 

3. Bu alandaki farklılıkların giderilmesi düşünülmekte midir? 
4. Taksici esnafını sıkıntıya sokan bu durumun giderilmesi 

için ne gibi çalışmalarınız vardır? 

- 5 6 1 -
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T . G . 
M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 

B ü t ç e v e M a l i K o n t r o l G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 

S A V I : B . 0 7 . 0 . B M K . . 0 . 1 1 . 3 9 0 / 6 0 0 - 3 9 
K O N U : Y a z ı l ı S o r u Ö n e r g e s i 

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 
İ L G t : a ) B a ş b a k a n l ı k K a n u n l a r v e Karar lar G e n e l M ü d ü r l ü g ü ' n ü n 0 * 2 . 0 7 . 2 0 0 2 

tar ih l i v e B . O 2 . O . K K G . O 1 2 / 1 0 6 - 7 6 7 - S O / 3 7 O 7 s a y ı l ı y a z ı s ı . 
t>) B a ş b a k a n l ı k t i a z i n e M ü s t e ş a r l ı g i * n ı n 2 6 , 0 7 . 2 0 0 2 t a r i h v e 4 8 5 5 5 

s a y ı l ı y a z ı s ı . I 

A n k a r a M i l l e t v e k i l i S a y ı n M . Z e k i O E I - t K ' i n S a y ı n B a ş b a k a j u ı t u / . a t e v c i h 
e t t i ğ i v e B a ş b a k a n ı m ı z ı n d a k e n d i l e r i a d ı n a b e n i m o e v a p l a ı ı d ı r m a m ı i s t e d i ğ i 
7 / 7 8 4 9 e s a s n u m a r a l ı y a z ı l ı s o r u ö n e r g e s i n d e y e r a l a n h u s u s l a r a i l i ş k i n H a z i n e 
M ü s t e ş a r l ı ğ ı n d a n a l d ı ğ ı m ı z b i l g i l e r e i s t i n a d e n , h a z ı r l a d ı ğ ı m ı z c e v a p a ş a ğ ı d a 
s u n u l m u ş t u r . I 

B i l i n d i ğ i « z e r e , 2 9 1 8 s a y ı l ı K a r a y o l l a r ı T r a f i k K a n u n u n u n 9 3 u n c u 
m a d d e s i " Z o r u n l u m a l i s o r u m l u l u k s i g o r t a s ı g e n e l ş a r t l a n , t e m i n a t tu tar lar ı i l e 
t a r i f e v e t a l i m a t l a r ı I l a z i n e M i ü s t e ş a r l t g m ı h b a ğ l ı b u l u n d u ğ u . B a k a n l ı k ç a t e s p i t 
e d i l i r v e R e s m i G a z e t e d e y a y ı m l a n ı r . T a r i f e v e t a l i m a t l a r ı n t e s p i t i n d e ; a r a ç 
tür ler i , c o ğ r a f i b ö l g e » s i g o r t a s u r e s i i ç i n d e h e r h a n g i b i r h a s a r n e d e n o l m a y a n 
i ş l e t e n l e r i n p r i m l e r i n i n i n d i r i l m e s i y o l u y l a ö d ü l l e n d i r i l m e s i , h a s a r ö d e m e s i n e 
n e d e n o l a n i ş l e t e n p r i m l e r i n i n y ü k s e l t i l m e s i y o l u y l a c e z a l a n d ı r ı l m a s ı -ve g e r e k l i 
g ö r ü l e n d i ğ e r h u s u s l a r d i k k a t e a l ın ı r ." h ü k m ü n ü a m i r d i r . A y r ı c a 7 3 9 7 s a y ı l ı 
S i g o r t a M u r a k a b e K a n u n u n u n 2 ö ı ıc ı m a d d e s i n i n d ö r d ü n c ü f ı k r a s ı d a " B u 
K a n u n a v e d i ğ e r k a n u n l a r a g ö r e y a p ı l m a s ı z o r u n l u k ı l m a n s i g o r t a p r i m l e r i i l e 
b u n l a r ı n t a r i f e v e t a l i m a t l a r ı B a k a n l ı k ç a j t e s p i t o l u n u r v e R e s m i G a z e t e ' d e 
y a y u n l a n ı r . " h ü k m ü n ü a m i r d i r . B u ç e r ç e v e d e , Z o r u n l u K a r a y o l l a r ı M a l i 
S o r u m l u l u k S i g o r t a s ı T a r i f e v e T a l i m a t ı h e r y ı l , H a z i n e M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ı n b a ğ l ı 
b u l u n d u ğ u B a k a n l ı k ç a t e s p i t e d i l m e k t e v e Rİesmi G a z e t e ' d e y a y ı m l a n m a k t a d ı r . 

Z o r u n l u K a r a y o l l a r ı M a l i S o r u m l u l u k S i g o r t a s ı p r i m l e r i , traf ik 
m e v z u a t ı n a g ö r e T a r i f e v e T a l i m a t t a b e l i r l e n m i ş a r u ç t ü r l e r i n e g ö r e ayr ı a y ı ı 
h e s a p l a n m a k t a d ı r . B ı ı a r a p türleri şun lard ır : | 

• O t o m o b i l 
• T a k s i 
• K a m y o n e t 
• TVlinibüs £ 8 - 1 4 y o l c u ) 
» i ş I v i a k i n e s i 
' K a m y o n 

• O t o b ü s O S - 2 5 y o l c u ) 
• O t o b ü s (3.G v e ü s t ü y o l c u ) 
• Tra lc tör 
• R ö m o r k 
m M o t o s i k l e t . v e Y ü k JVToloaiklcti 
• D i f i c r a r a ç l a r 

T a r i f e v e T a l i m a t t a y e r a l a n a r a ç t ü r l e r i n e Möro s i g o r t a p r i m l e r i v e 
b u n l a r d a n y a p ı l a b i l e c e k indirimler, . k a z u i s t a t i s t i k l e r i n e , fiyat i s t a t i s t i k l e r i n e , 
O n u e k i y ı l l a r d a g e r ç e k l e ş e n h a s u r / p r i m o r a n l a r ı n a , a k t ü e r y a l d e ğ e r l e n d i r m e l e r e 
v b . o b j e k t i f k r i t e r l e r e g ö r e b e l i r l e n m e k t e d i r . I 

İ s t a t i s t i k s e l o l a r a k r i s k i y ü k s e k olar» | i ş l e r i n p r i m i e r i n i n d o y ü k s e k o l m a s ı 
»İKOitBcı l ığm t e m e l p r e n s i p l e r i n d e n b ir i s id ir . T i c a r i t a k s i l e r i ç i n t e s p i t e d i l e n 
p r i m l e r i n ö z e l o t o m o b i l l e r e g ö r e y ü k s e k o l m a s ı n ı n - n e r t e n i , b \ ı a r a ç l a r m Lrafîkt.e 
d a h a ç o k b u l u n m a l a r ı v e h a s a r frekansının d a h a y ü k s e k o l m a s ı n d a n 
k a y n a k l a n m a k t a d ı r . D i ğ e r b ir d e y i ş l e bti a r n ç l a r u ı k a z a y a p m a r i s k i ö z e l 
o t o m o h i l l e r e g ö r e d a h a y ü k s e k t i r . M e v c u t i s t a ü s t i k i v e r i l e r d e b u d u r u m u 
d e s t e k l e m e k t e d i r . j 

I 

r J i g e r t a r a t t n n , K a s k o S i g o r t a s ı p r i m l e r i i l e Z o r u n l u K a r a y o l l a r ı Iv la l i 
S o r u m l u l u k S i g o r t a s ı , t e m i n a t l i m i t i n i n ü z e r i n d e k i k ı s ı m i ç i n y a p ı l a r ı i h t i y a r i 
s o r u m l u l u k s i g o r t a s ı p r i m l e r i , s i g o r t a ş i r k e t l e r i t a r a f ı n d a n , k e n d i i s t a t i s t i k 
v e r i l e r i v e s i g o r t a c ı l ı k u y g u l a m a l a r ı ı ş ı ğ ı n d a s e r b e s t ç e b e l i r l e n m e k t e d i r . 

Y u k a r ı d a d a i f a d e e d i l d i ğ i ü z e r e ; Z o r u n l u K a r a y o l l a r ı M a l i S o r u m l u l u k 
S i g o r t a s ı n d a , a r a ç t ü r l e r i n e g ö r e s i g o r t a ririı ı ı leri, t a m a m e n o b j e k t i f k r i t e r l e r e 
g ö r e b e l i r l e n m e k t e v e h e r y ı l b u p r i m l e r | g ü n c e l v e r i l e r e g ö r e y e n i d e n t e s p i t 
e d i l m e k t e d i r . -HTalen si g o r t a c ı l ı k t e k n i k l e r i n e v e p r e n s i p l e r i n e u y g u n o l a r a k 
y ü r ü t ü l e n b u u y g u l a m a a d i l b i r u y g u l a m a d ı r v e r i s k i ç o k o l a u u ı d a l ı n y ü k s e k 
p r i m ö d e m e s i n i ö n g ö r m e k t e d i r . A k s i t a k d i r d e , t i c a r i t a k s i p r i m l e r i n i n d i ğ e r a r a ç 
tür ler i t a r a f ı n d a n s ü b v a ı n s e e d i l m e s i g e r e k e c e k t i r , ü i g e r a r a ç t ü r l e r i n i n a l e y h i n e . 
b ö y l e b i r u y g u l a m a i s e , s i g o r t a t e k n i ğ i n e v e e s a s l a r ı n a , a y k ı r ı o l m a n ı n y a n ı sıra. 
a d i l o l m a y a n b i r u y g u l u m a o l a c a k t ı r . D i g e r j t a r a f t a n , b a ş k a ü l k e u y g u l a m a l a r ı n a 
b a k ı l d ı ğ ı n d a , r i s k i f a z l a o l a n a r a ç l a n n d i g e r a r a ç l a r a o r o ı ı l u d a h a y ü k s e k p r i m 
ö d e d i k l e r i g ö r ü l m e k t e d i r . 

B u i t i b a r l a , b a h s e k o n u u y g u l a m a h e r h a n g i b ir k a s e n i s ı k ı n t ı y a s o k m a k 
g i b i b ir a m a ç l a d e ğ i l t a m a m e n s i g o r t a c ı l ı k p r o s i p l e r i g e r e ğ i n c e y a p ı l m a k t a d ı r , 
K a z a i s t a t i s t i k l e r i n d e , h a s a r / p r i m oranlarında, v e g e n e l a n l a m d a r i s k t e b i r 
d e f t i ş m e o l m a d ı ğ ı t a k d i r d e , t i car i t a k s i l e r i ç i n d a h a d ü ş ü k p r i m t e s p i t i m ü m k ü n 
b u l u n m a m a k t a d ı r . 

B i l g i l e r i n e a r z e d e r i m . S ü m e r O R A L 
M a l i y e B a k ı m ı A 
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6,- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, petrokok kömür ithalatına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'in cevabı (7/7850) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Delâletinim ile aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Sayın Zekin ÇAKAN tarafından yazılı olarak cevsiplandınlmasını 
saygılarımla arz ederim. 

9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 2&.7.1999 tarihli 
bildirisinde aşağıdaki konulara dikkat çekilmektedir. 

•>- Kükürt içeriği %3'den az olan petro kokun AÖt> batış fiyatını 
yaklaşık olarak 20 USD/ton iken kükürt içeriği ijjunun üzerinde 
olan kokun «satış fiyatı S-6 USD/ton olduğu ve ABD'da bar ne 
şekilde olursa olsun %5'in üzerinde kükürt içeren petro Kokun 
yakılmasının yasak olduğu bildirilmektedir. Ülkemize gelen 
petro kokun fabrika teslim maliyetinin (30 USD/ton) yaklaşık 
olarak nakllye+gümrük vs. maliyetin© eşit oidujğu göz önüne 
alındığında, bu malzemenin kükürt içeriği nedir? 

2- ABD rafinerileri tarafından üretilen petro : kokun tokslk 
malzemelerin en ucuz şekilde bertaraf edilmelinde kullanılan 
ve gerektiğinde bedavaya elden çıkarılan bir kirlilik kaynağı 
olduğu konusunda görüşler bulunmaktadır. Cjtkemize gelen 
petro kokun ağır metaller ve diğer toksik maddeler açısından 
tam olarak bir İncelemesi yapılmış mıdır"? 

Yine aynı üniversite El (International Envlrortmântel • Information 
Network) Başkanı Richard Fortuna'nın 1996'da stınmuş olduğu, 
"Geri Dönücüm Yönetmeliklerinin Gevşetilmesi; Dürüst Geri 
Dönücüm Yapanları ve Çevre Korumasını Zarara {Uğratmaktadır" 
adlı makalesinin 7" ncl paragrafında aynan; 

"Gerçekte petro kok bir yakıt kaynağından çok ABD'ye 
salınamayan tokeik maddelerin ihracında kullanılan uygun bir 
kirlilik deposudur." Demekte, yine Frelburg Çevre Kimyası 
Enstltüsü'nün 10.03.1993 tarihli raporunda; "Analizi yapılan 
petrokokun bazı kimyasal özellikleri, bir arada müşa^ıadeleri nedeni 
ile, işçileri ve petrokok ile direkt teması olan insanları yoğun tehlike 
altında bırakmaktadır. Üzerine basarak şuna işaret ediyoruz: Geniş 
alanda, geçici de olsa, petrokok kullanımı, tokslkolojîk nedenlerden 
sorumluluğu altına girilemeyecek derecede tehlikelidir." 
Denmesine rağmen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca 27 
Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ; yönetmelik ile 
22.8.1985 tarihli ve 18850 sayılı Resmi Gazetece yayımlanan 
Maden Kanununun Uygulanmasına Dair "Yönetmeliğin değişik 51 
İnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilerek "eskiden %2,5 oran 
olan kesinti, petrokok ve kömürün gümrük resmi ne \ esas bedelinin 
%"l (yüzdabir) oranına düşürülerek ithalat sırasında ithalata aracılık 
yapan banka tarafından kesilerek genel bütçeye aktarılır." 
Den m ekted i r. 

Sayın Bakan'ın cevaplandırmalarını İstediğimiz sorularımız; 

1- Tüm dünyada kirlilik deposu olarak kabul edilen petrokok 
kömürlerinin ithalatında kolaylığa gidilerek; bilhassa kış 
aylarında çevre kirliliği önemli derecede gündeme gelen 
ülkemizde, önemli ölçüde teşvik edilmesini nasıl izah 
ediyorsunuz? 

2- Ülkemize ithal edilen petrokokların kükürt içeriği ne kadardır. 
analizleri nerelerde yapılmaktadır ve ithal fiyatları ne 
kadardır? 

3- 2002 yılında ülkemizde petrokok ithal eden ve ithal izni olan 
firmalar hangileridir ve bunlar ne kadar İthalat yapmışlardır? 

•4- Linyit santrallerindeki üretimin azaltılması planlarının basında 
yansıyan ithal kömür santrallerinin özendirileceği ve 27 Nisan 
2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve ; eskiden a/o.£.£> 
olan ithalat kesintisinin, "kömürün gümrük resmine esas 
bedelinin %1 oranına düşürülüp ithalata aracılık yapan 
banka tarafından kesilerek genel bütçeye aktarılır." Tebliğ 
değişmesi ile ithal kömürlere dayalı santrallerin teşvik 
edilerek özendirilmesi ile alakalı mıdır? 

S- Ülkemizin döviz sıkıntısından sürekli IMR- îlo anlaşma 
yapmaya uğraştığı bu günlerde yerli üretimi kısıp, dövize 
bağlı ithal kömür ve doğalgazın teşvik edilmesini ekonomik 
yönden nasıl izah ediyorsunuz? 
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T.C. 8 ü f t L i)O f? ? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A n k a r a 

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-/.5<> S* 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanhğı'nın 28.06.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16005 sayılı 
yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Aslan POLAT'ın tarafıma tevcih ettiği 7/7850-16067-
37975 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tuzüğü'nün 99. Maddesi gereği 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

~Zok! ÇAKAN 
Bakan 

ERZURUM MİLLETVEKİLİ SAYIN ASLAN POLAT'IN YAZILI 
SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/7850-16067 osas no' lu) 

SORU 1 : 
Tüm dünyada kirlilik deposu olarak kabul edilen petrokok kömürlerinin ithalatında 

kolaylığa gidilerek bilhassa kış aylarında çevre kirliliği önemli derecede gündeme gelen 
ülkemizde, önemli ölçüde teşvik edilmesini nasıl izah ediyorsunuz? 

CEVAP 1 : 
Çevre Bakanlığınca 13 Ocak 1995 tarih ve 1995/1 sayılı genelge ile ısınma amaçlı 

petrokok kullanımının yasaklandığı sadece çimento fabrikaları ve modem teknoloji ile 
çalışan (reküperasyonlu) kireç fabrikalarına kullanım izni verildiği, ithal edilen petrokokun 
bu fabrikaların dışında teshinde ve diğer sanayi tesislerinde kullanılmasına yönelik 
uygulamanın, Çevre Bakanlığınca hazırlanan 27 Mayıs. 1997 tarih ve 19S7/9 sayılı genelge 
çerçevesinde tüm Valiliklere duyurulmuştur. 

Ayrıca, Çevre Bakanlığı Genelgesi dikkate alınarak Bakanlığımca 
yayımlananı7/5/1999 tarih ve B.02.0.PPG.0.12.320.6260 sayılı Kömür Genelgesinde de 
"ithal edilen petrokok'un söz konusu fabrikaların dışında teshinde ve diğer sanayi 
tesislerinde kullanılrnasrna yönelik uygulamanın, Valiliklerce önlenmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması" hususu belirtilmiştir. 

SORU 2: 
Ülkemize ithal edilen petrokoklann kükürt İçeriği ne kadardır, analizler? nerelerde 

yapılmaktadır ve İthal fiyatları ne kadardır? 

CEVAP 2: 
27 Mayıs 1997 tarih ve 1997/9 sayılı Çevre Bakanlığının genelgesinde petrokokun 

kuru bazda %5 toplam kükürt üst sınır değerine İlave olarak 0-2O mm boyut sınırlaması 
getirilmiştir. İthal petrokok fiyatı belirlenmesi hususu Çevre Bakanlığı'nın sorumluluk 
alanına girmektedir. 

SORU 3: 
2002 yılında ülkemizde petrokok ithal eden ve ithal izni olan firmalar hangileridir ve 

bunlar ne kadar İthalat yapmışlardır? 
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C E V A P 3: 
Bu so runun cevabı Çev re Bakanl ığ ın ın i lgi ve sorumlu luk a lan ına g i rmektedi r . 

S O R U 4 : 
Linyi t santra l ler lndeki üret imin azal t ı lması p lan lar ın ın bas ında yans ı yan ithal kömür 

santra l ler in in özendi r i leceği ve 27 Nisan 2002 tarihl i R e s m i G a z e t e d e yay ım lanan ve 
esk iden % 1 0 o lan ithalat kesint is in in, "kömürün g ü m r ü k resm ine esas bedel in in 
% 1 oranına düşürü lüp i thalata aracı l ık yapan banka ta ra f ından kes i le rek gene l bü tçeye 
aktarılır." Teb l iğ değ işmes i ile i thal kömür lere daya l ı santra l ler in teşv ik ed i lerek 
özend i r i lmes i ile alakalı mıdır? 

C E V A P 4 : 
22 .08 .1985 tar ih ve 18050 sayılı Resmî Gaze te 'de y a y ı m l a n a n M a d e n Kanunu 'nun 

U y g u l a n m a s ı n a Dair Yönetmel iğ in 51' lncf maddes inde yap ı lan değ iş ik l ik 23 .02 .2000 tar ih 
ve 29973 sayı l ı Resm i Gaze tede yay ımlanarak yü rü r l üğe g i rm iş , k rom, kömür ve 
pe t rokoka g ü m r ü k resmine esas bedel ler in in % 1 0 ' u , d e m i r cevher ine % 2.5 oran lar ındak i 
fon kesint is i get i r i lmiş, bu kesint in in i thalat s ı rasında i thalata aracı l ık yapan banka 
taraf ından kesi lerek Madenci l ik Fon hesabına yat ı r ı lması ö n g ö r ü l m ü ş t ü . Bu Yöne tme l i k . 
Bakan l ığ ımca hazı r lanmış ve uygulanmışt ı r . 

Dev le t Bakan ı Sayın Prof. Dr. T u n c a T O S K A Y İmzası lie gönder i l en 2 7 . 0 3 . 2 0 0 0 
tar ih v e 1 4 4 3 3 sayı l ı yazı ve 02 .05 .2001 tar ihl i Dış T icare t Müsteşar l ığ f yazı la r ında, F o n i le 
ilgili husus la r hakk ında görüşler i belirt i lmiştir ve yazı lar ın b i r b ö l ü m ü n d e ; 

• ' D ü n y a Ticaret Örgütü Kuruluş An laşmas ı ve. ek i G A T T 94 'e güre , i thalata konu 
madde le r için g ü m r ü k tari fesi d ış ında bir fon uygu lamas ın ın y a p ı l m a m a s ı , 

• D ü n y a Ticaret Örgü tü Kuruluş an laşması va ek i G A T T Ö4'ün, G A T T üyes i bir 
ü lkeden d iğer bir üye ü lkeye ithal edi len ürün lerden d o ğ r u d a n y a d a dolay l ı o larak a l ınan 
her türlü iç ve rg i ve resmin, benzer yerl i ü rün lerden d o ğ r u d a n y a d a dolay l ı o larak 
a l ınan lardan yüksek o lmaması i lkesine v e ithalatta g ü m r ü k ve rg is i d ışrnda ek mal i 
mükel le f iyet konu lmamas ı , . 

• Ü lkemiz in gerçekleşt i rd iğ i serbest t icaret an laşma la r ın ın i thalata yen i gümrük 
vergis i veya eş etki l i vergi veya resim konu lmayacağ ı , ha len uygu lanmak ta o lanlar ında 
ar t t ı r ı lmayacağı hükümler ine aykırı l ık teşki l e tmemes i , 

• 2 7 . 0 1 . 1 9 9 6 tar ih inde anı lan fonun "0"a. çek i lmes i v e bu du rumun DTÖ'ye 
bi ldir i lmesi keyf iye t i d i kka te a l ındığında, anı lan f ona ü lkemiz bi ld i r iminin aksine kesint i 
yapı lması s ö z konusu a n l a ş m a çerçeves inde m ü m k ü n b u l u n m a m a s ı , 

• 2 2 . 0 2 . 2 0 0 0 tar ih v s 23973 sayıl ı Resmi Gaze te ' de yay ım lanarak yürür lüğe giren 
M a d e n ' K a n u n u ' n u n Uygu lanmas ına Dair Yöne tme l i k te Değiş ik l ik Yapı lmas ına Dair 
Yöne tme l iğ in 2 'nc i m a d d e s i ile ihdas edi len fon kesint i ler in in ivedil ikle yürür lükten 
kaldı r ı lması İcap e tmekted i r , deni lerek fonun t a m a m e n kaldı r ı lması istenmişt ir . 

Türk iye 'de i thal kömür , en tegre demir-çel ik fabr ika lar ında, ç imento fabrikaları ve 
ıs ınma amaç l ı o la rak ku l lanı lmaktadır . Demir çelik sek tö rünün ku l landığı kömür koklaşabi l i r 
kömür o lmas ı zo run ludur . Koklaşabi l i r kömür rezerv ler imiz de sınır l ı o lduğundan 2000 
yı l ında demir -çe l ik sek tö rünün kul landığı ithal kömür kes in t i kapsamı dışında tutulmuştur. 

Ç i m e n t o sek tö rü ; ısı değer i 5000-5500 kcal /kg o l a n kü lü. nemi ve kükürdü düşük 
kömür ku l land ığ ın ı , ü l kemizde Üretilen 400O kcal /kg' l ık kömür le rde ise kül , n e m ve 
kükürdün n ispe ten d a h a yüksek o lduğunu, bu neden le 2 0 0 1 y ı l ında 1.373.000 ton yerl i 
linyit, 1.2O0.OO0 ton i thal kömür kul landıklar ını , yer l i k ö m ü r mik tar ın ın daha da arttırı lması 
du rumunda fabr ika la r ında kömür tüket iminin ar t t ığını , b u n u n d a mal iyet ler in i o lumsuz 
yönde etk i lediğ in i i fade ederek . Fonun t a m a m e n kaldı r ı lması ile ilgili ta lepler in i Sanay i ve 
Ticaret Bakan l ığ ına , Bakan l ığ ıma ve Dış Ticaret Müsteşar l ığ ına da i letmişlerdir. 
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Ayrıca, 05.09.2001 tarihinde TOBB'de yapılan reel sektör toplantılarında, Türkiye 
Çimento Müstahsilleri Birliği'nce düzenlenen raporun çözüm ve öneriler kısmında da 
fonların tümüyle kaldırılması talep edilmiştir. 

ülkemiz 2001 yılı içinde önemli bir ekonomik kriz geçirmiştir. Bu krizden en çok 
etkilenen sektörlerin başında sanayi sektörümüz gelmektedir. İthalattan alınan bu 
kesintilerin süregelen ekonomik krizin yerli sanayimize olabilecek olumsuz etkilerini en aza 
indirmek için kesinti oranlarının %1'e düşürülmesi ile ilgili bîr yönetmelik değişiklik 
çalışması yapılmıştır. Yönetmelik değişikliği gerekçesi aşağıdadır. 

"Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 23 Şubat 2000*den bu yana Ülkemize giren başta 
kömür olmak üzere fon kapsamındaki madenler kayıt altına alınmış, Fonun getiriliş 
amacına belirli ölçüde ulaşılmıştır. Yapılan bu yönetmelik değişikliği İle krom, kömür ve 
petrokok imaline uygulanan gümrük resmine esas bedelinin %10. demir cevheri ithaline 
uygulanan gümrük resmine esas bedelinin: %2.5 oranındaki kesintiler %1'e indirilmiştir. 

Amaç, ithalattan alınan bu kesintilerin süregelen ekonomik krizin yerli sanayimize 
olabilecek olumsuz etkilerini en aza indirmektir. Bu kesintilerin tamamı ithalatın kayıt altına 
alınmasını sağlamak için kaldırılmamıştır." 

Hazırlanan ve kesintilerinin %1'e düşürülmesi amaçlanan yönetmelik değişikliği ile 
ilgili olarak Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Dış Ticaret ve Hazîne 
Müsteşarlıklarından görüş İstenmiş ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 15.11.2001 gün ve 
70768 sayılı. Hazine Müsteşarlığı'nın 20.11.2001 gün ve.88793 sayılı, Maliye Bakanlığı'nın 
18.01.2002 gün ve 2769 sayılı, Sayıştay Başkanlığl'nın 07.03.2002 gün ve 453458/155 
sayılı yazıları îte uygun görülmüştür. 

Kesinti oranının yeniden düzenlenmesi İle ithal kömüre dayalı kömür santralları 
arasında bir ilişki yoktur. 

SORU S: 
Ülkemizin döviz sıkıntısından sürekli IMF ile anlaşma yapmaya uğraştığı bu 

günlerde yeril üretimi kısıp, dövize bağlı ithal kömür ve doğalgazın teşvik edilmesini 
ekonomik yönden nasıl izah ediyorsunuz? 

CEVAP 5: 
Yerli üretimin kısılıp dövize bağlı ithal kömür ve doğalgazın teşvik ediimesi gibi bir 

husus söz konusu değildir. 1999-20O1 yıtfarı arasında yaşanan kuraklık nedeni ile 2001 
yılında herhangi bir kısıntı, kesintiye meydan verilmemesi için kapasiteleri zorlanarak 
çalıştırılan termik santraların bakım—onarım ve revizyonları ertelenmiş. 2002 yılı santral 
revizyon programları 2002 yılında devreye girecek yeni santraların elektrik enerjisi 
üretimine katkısı düşünülerek yapılmıştır. Bu program çerçevesinde Nisan 2002'den yıl 
sonuna kadar 1500-2000 MVVIık termik güç, dönüşümlü olarak revizyona alınarak, termik 
santralarımızda daha önceki yıllarda ertelenen rehabilitasyonlar ile geçtiğimiz üç kurak 
yılda yapılamayan revizyonlar uygulamaya konulmuştur. EÜAŞ Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki termik ve hidroelektrik santraların fiili çalışma durumları tamamıyla teknik ve 
ekonomik gereklilikler çerçevesinde, ülkemizin mevcut ve gelecekteki elektrik enerjisi arz 
güvenliği esas alınarak yapılan üretim planlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 2002 
yılında artan su gelirlerine paralel olarak hidrolik üretimden 23 milyar kvVh/yıl elektrik 
üretimi gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. ' 
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7.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, bir özel televizyon kanalında yayımlanan bir programa 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/7881) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Bülent ECEVJT tarafından yazflı olarak 
cevaplandınfonasını arz ederim. 

ismail ALPTEKİN 
Bolu MHfetvokili 

14Jzun süreden beri özel bir kanalda sergilenen ve toplumütrîızu, tüm- değer'" 
ölçülerimizi, htzfr bir şekilde aşındıran BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR programını görsel 
basın ve yayın açısından ciddi bir tehlike arz ettiğini düşünüyor musunuz? 

2-Bu programı hazırlayan, uygulayan programcılar para veya araba uğruna 
YARIŞI yarışanların kural tanımaz saldırganlığı iftirayı ve insan onurunu tahrip ederek 
kazanılabileceği şekilde yönlendirmektedirler. 

Bu hal programcılık değil, insanlık suçudur. Bu ilgili yetkililer hakkında 
aracılığımızla suç duyurusunda bulunulmasını düşünüyor musunuz? 

T.C 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :Ö.02.0.006/O/- ft58 Jşl? 12002 
KONU : 7/7881-16113/38099 esas sayılı 

Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ ' :a) 05.07.2002 tarih ve A.01.0 GNS.0.10.00.02-7/7881-16113/38099 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 12.O7.2002 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-773-14/3898 sayılı yazısı. 

Bolu Milletvekili İsmail ALPTEKİN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Sayın 
Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan 7/7881-16113 esas sayılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu "Biri Bizi Gözetliyor" İsimli program, daha önce birbirleri ile tanışıklığı olmayan 
çeşitli yaşlardaki onbeş kişinin bir evin içindeki yaşamlarının ve konuşmalarının canlı olarak ekrana 
yansıtılmasından oluşmaktadır. 

Kanal 6 Yayın Kuruluşunda 16 Şubat 2002 tarihinde başlayıp, Mayıs 2002 sonlarında biten 
programın niçbir kamu yararı taşımaması, kişi/erin; dostluk, saygı ve sevgi paylaşımından uzak 
dedikodu ve kavgalarla dolu yaşamlarının aynı anda seyirciye yansıtılmasının gençlere kötü örnek 
olacağı, böyle bir yaşam tarzının genel ahlaka ve Türk aile yapısına uymadığı düşünce ve kaygısı 
ile, ALO RTÜK 178 Hattına gelen seyirci tepkileri de dikkate alınarak Yayın Kuruluşuna Üst 
Kurulumuzca 19 Nisan 2002 tarihinde başlamak üzere 7 gün yayın durdurma cezası verilmiştir. 

İlgili yayın Kuruluşunun 1. İdare Mahkemesine vaki müracaatları üzerine yürütmeyi 
durdurma kararı alınmış olup, ceza uygulanamamış ve bu süre içinde programın yayınına 
müdahale edilememiştir. Mahkeme süreci halen devam etmektedir. ı j . - * 'jA 

Bilgilerinize ar2 ederim. DrYıimaz KARAKOYUNÛU 
/ Devlot Bakanı \ 
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8.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Sümer Holding'in atıl durumda bekleyen tesislerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/7886) 

TÜRKİYfe BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından yazılı olarak 

cavapJandrrrJmaaını arz ederim. 

ismai l A L P T E K İ N 
1 B o l u Mi l le tvek i l i 

Yazılı basında çıkan "Sümer Holding Çürüyor" başlıklı habe/de,' "Sümer 
Holdingin 646 bin 364 metrekarelik arsası, 110 lojmanı ve 2 sosyal tesisi atıl durumda 
bekletiliyor* denmektedir, i , 

Basımda çrkan bu haberler doğru mudur? 

Şayet tesisler çalıştırılmıyor ise, tesisleri çalıştırmayı, ekonomiye! kazandırmayı 
düşünüyor musunuz? Faaliyette olmayan bu fabrikalardaki işçilere çaf/ştırrfmadan 
maaş ödendiği doğru mudur? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.00B/D/ i--/ :&5# J?*\ i? '2002 

KONU : 7/7886-16118/38104 esas sayılı 
Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ILGİ : a) 05.07.2002 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7886-16118/38104 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 12.07.2002 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/100-773-10/3908 sayılı yazısı. 

Bolu Milletvekili Sayın IsmallALPTEKİN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Sayın 
Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırması tensip olunan 7/7886-16118/38104 esas sayılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Sümer Holdingin toplam 3.820.000.m2 arsası mevcuttur. Bunun 3.100.000.m2'si mevcut 
İşletmelerin arsasıdır. Atıl durumda bekleyen arsaların muhtelif tarihlerde yapılan ihalelerle satışı 
gerçekleştirilmektedir. Halihazırda 720.0O0.m2 atıl duran arsa mevcut olup, Eylü! 2002 tarihinde bu 
arsalar ihaleye çıkarılacaktır. Sümer Holdiing'e ait atıl durumda bekletilen lojman,.ve sosyal tesis 
bulunmamaktadır. 

Yeterli seviyede iş alınamamasından dolayı fiili işçi sayısına göre 'üre t im kapasitesinin 
doldurulmaması, faaliyette olan işletmelerin do yeterince rantabl olmaması, ortaya çıkacak dönem 
zararının azaltılması, Holdingin içinde bulunduğu nakit darboğazı, Başbakanlıkça belirlenen tasarruf 
tedbîrleri ve işe göre işçi çalıştırmayı esas alan esnek İstihdamın sağlanması (uzun bir zaman aralığı 
içinde düşük yoğunluktaki üretim yerine daha kısa bir zaman aralığında yoğunlaştırılmış üretimin 
gerçekleştirilmesi) nedenleriyle, öncelikle yıllık ücretli izni bulunan İşçiler yıllık ücretli İzine ve ayrıca İş 
durumuna göre çalışması gereken İşçiler dışındaki işçiler ücretleri ödenmek suretiyle zorunlu ücretli 
izine çıkarılmışlardır. 

Zorunlu ücretli ve yıllık ücretli izinde olan İşçiler olan işçiler işletmelere© sipariş alındığında işin 
gerektirdiği süre kadar işbaşı yaptırmaktadırlar. Bu uygulamaya 2002 yılı Şubat ayında başlanmış 
olup. 18/07/2002 tarihi itibariyle işçilerin %71'llk kısmı İş yerinde çalıştırılmakta, % 11'llk kısmı yıllık 
ücretli izine, %18'lik kısmı ise zorunlu ücretli İzine çıkarılmış bulunmaktadır. 2002 yılı Şubat ayından 
2002 yılı Haziran ayı sonuna kadar bu uygulama sebebiyle, taşıt ücreti, vardiya zammı, yemek, taşıt 
yardımı, personel servisi, yıpranma tazminatı, iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primi, elektlrik, 
su, yakıt vb.ödeme ve sarfiyattan sağlanan tasarruf yaklaşık 5.5 trilyon TLdir . 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr.YjJmaz KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı 
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9- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale Tüpraş'ın yaptığı bazı sosyal har
camalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun cevabı (7/7900) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Bülent E Ö E V t T tarafından 

yazalı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

K e m n l ^ A U B A Y R A K 
Kırıkkale l iülletvekıli 

1 — Tüpraş Ankara rtıisafirhaneşinin onarım için 2001 .y ı l ında ne 
kadar masraf edilmiştir ? 

1 — Burada hizmet için Kırıkkale Tüpraştan getirilen personele ne 
kadar fazla mesai ödenmiştir ? 

3 - Bu misafirhanede siyasilere verilen yemek ücretleri iticin k u r u m 
tarafından ödenmektedir. Miktarı ne kadardır? 

4 — Kırıkkale Rafinerisinde üretilen ve kükürt o ran ı ' yüksek olan , 
Rafineride yakıt olarak kal lamlmasma müsaade edilmeyen Fue.1 - Oil - 6 
nra Hacılar mevki inde kurulan enerji santralırda kullanılmasına nasıl 
müsaade edilmektedir ? 

5 - Kırıkkale Tüpraş Rafinerisi tarafından Rize 'ye bir kü tüphane 
yapılacağı doğru mudur. Yapılacak ise Tüpraş ' ın Rize ile ilgisi nedir ? 
Yapılacak olan bu kütüphanenin maliyeti n e d i r ? 

6 - Kırıkkale de bulunan Tüpraş Rafinerisinin Kırıkkale spora yardım 
yapabi lmesi mümkünmüdür ? 

T.c. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006/OV-/?53 ^ 9 / ^ / 2 0 0 2 

KONU .: 7/7900-16132 esas sayılı 
Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ :a) 05.07.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7900-16132/38118 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 12.07.2002 tarih ve B .02 .0 .KKG.0 .12 /106 -773T33 /3897 sayılı yazısı. 

Kırıkkale Milletvekili Kemal ALBAYRAK tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan 7/7900-16132/38118 
esas sayılı soru önergesine ilişkin cevap ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Driyılmaz KARAKOYUNİU 
Devlet Bakanı 
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T . C 

B A Ş B A K A N L I K 
ö z e l l e ş t i r m e I d a r o o l B a k a n l ı ğ ı 

S A Y I : B . O 2 . 1 . Ö İ B . 0 . 6 5 . 0 0 D Ö 4 S 9R T o m m ı i T 9 (W9 
K O N U : Soru» ö n e r g e s i * ° l e m i H U Z £\}\lt 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I M A 
( S n . D r . Y ı l m a z K A R A K O Y U N L U ) 

İ L 0 İ : 1 2 / 0 7 / 2 0 0 2 t a r i h v e 3 8 9 7 s a y ı l ı t a l i m a t ı n ı z . 

K ı n k k a l e M i l l e t v e k i l i S a y ı n K e m a l A L B A Y R A K ı t a r a f ı n d a n T U r k l y e B ü y ü k 
M i l l e t M e c l i s i B a g k a n l ı ö ı ' n a t e v c i h e d i l e n , 7 / 7 9 O 0 - j 1 0 1 3 2 e s a s o ı ı y ı l ı » o m 
O n e r a e s l n d o y e r e l e n s o r u l a r v e c o v o p l a r ı a o a g ı d a s u r t u l m u ş t u r ; 

t. Tilprao Ankara mlaaflrnanoalnln onarım İçin ZOOf- yılında « e kadar mattrar 
ad/lml-atlr T 

• T O P R A Ş A n k a r a M l s a f i r h a n o s l , A n k a r a ' d a k o n a k l a m a s ı g a r e k e n © I r k e t i n y ö n e t i c i 
k o n u m u n d a k i k a p s a m d ı ş ı p e r s o n e l i i le d l g e r p e r s o n ö l l m l n k o n a k l a m a l a r ı n a o l a n a k 
s a ö l a m a k ü z e r e h l z m o t v e r m e k t e d i r . B u p e r s o n e l i n , h a i l h a z ı r d a a .OOO.OOO T"L İ l e 
1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 T L a r a s ı n d a d o ğ l g e n a ü n l ü k h a r c ı r a h l a r » i le e n u c u z o t e l d e d a h i 
k o n a k l a m a l a r ı m ü m k ü n deği ld i r . P e r s o n e l v e o e n e l g i d e r l e r , g ö r e v l i Ş i r k e t 
p e r s o n e l i n i n k o n a k l a m a g ü n s a y ı s ı , o r t a l a m a o t e l g ü n l ü k k o n a k l a m a ü c r e t i g ib i 
h u s u s l a r d i k k a t e a l ı n d ı ğ ı n d a , T Ü P R A Ş A n k a r a M i s a f i r h a n e s i n i n 2 0 0 1 y ı l ı i ç i n 
Ş i r k e t e t a k r i b e n 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 T U t a s a r r u f s a f l l a d ı ö ı q 5 r ü l m c k t e d i r . 

T Ü P R A Ş A n k a r a . M l e a f l r h a n o a l b i n a s ı , y a k l a ş ı k y i r m i y ı l l ık b i r b i n a d ı r . B u n e d e n l e , 
g e r e k i l G ö r ü l e n İ n ş a a t v o t e s i s a t b a k ı m , o n a r ı m v e t a d i l a t i ç l e r i , g o o i k t l r t l m o k s i z i n 
y a p t ı r ı l m a k t a d ı r . B u k a p s a m d a , 2 0 0 1 yıl ı i ç i n d e m e r ' I m e v z u a t ç e r ç e v e s i n d e 
4 . 5 1 0 , 4 2 7 . 8 0 9 T L ' l ı k h a r c a m a y a p ı l m ı ş t ı r . 

2. Burada nlxmat İçin Kırıkkala TOprastan aotlrtlan paraonola r»o kadar faxla 
masal odan m İştir T 
T O P R A Ş A n k a r a İ r t iba t B ü r o Koord ina tö r» O f l u n u n v e b u r a y a b a ğ l ı A n k a r a 
M i s a f i r h a n e s i n i n f a a l i y e t l e r i n i n y ü r ü t ü l e b i l m e s i a m a c ı y l a , s ö z k o n u s u b i r i m i n 
k a d r o s u , İp in g o r e ğ l n e u y g u n o l a r a k geç ic i g ö r e v l e n d i r i l e n K ı r ı k k a l e R a f i n e r i s i 
p e r s o n e l i i le t a k v i y e e d l l m o k t o d l r . B u s e k l i d e g ö r e v l e n d i r i l e n p e r s o n e l e , g e r e k l i 
G ö r ü l m e s i h a l i n d e , Ş i r k e t i n t ü m d i f l e r b i r i m l e r i n d e l o l d u g u g i b i f a z l a ç a l ı ş m a 
y a p t ı r ı l a b i l m e k t e d i r . 2 0 0 2 Y ı l ı H a z i r a n A y ı n d a , © ö z k o n u s u p e r s o n o l o t a k r i b e n 
2 7 S . O O O . O O O T L frazlra ç a l ı ş m a ücre t i ö d e n m i ş t i r . 

3, E3u mlaaftr/ıanada alyaallera vtsr/lan yamak tlaratfarl niçin Kurum tarafından 
adanmaktadır î* Mlktarj n e kadardır î> • 

T Û P R A Ş A n k a r a M i s a f i r h a n e s i n d e s iyas i k i ş i l e r e y e m e k v e r i l m e s i s ö z k o n u s u 
d e ğ i l d i r . Ü l k e m i z i n e n b ü y ü k k u r u l u ş u v e b i r k a m u i k t i s a d i t e ş e b b ü s ü o l a n ' 
T O P R A Ş ' ı n faa i ryo t le r l v e ç ö z ü m l e n m e s i g e r e k e n g ü n c e l s o r u n l a r ı h a k k ı n d a 
D e v l e t i m i z i n S a y ı n B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı v o S a y ı n B a k a n l a r ı n a b i lg i a u n m a k ü z e r e 
M i s a f i r h a n e S a l o n u n d a d ü z e n l e n e n br i f ing le r n e d e n i y l e , k a t ı l a n z e v a t a g e r e k i l 
i k r a m l a r d a b u l u n u l m u ş t u r . B u a m a ç l a , S l r k o t t e m s i l v o a ğ ı r l a m a b ü t ç e s i n d e n 
t a k r i b e n 2 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 T L h a r c a m a y a p ı l m ı ş t ı r . 

•*. Kırıkkala Ftaftnarlaînda Oratllan' v e kUkUrt oranı ytlkaak olan, FZaflnarlda 
yakıt olarak kullanâfmaaına mllaaada adllmayan Pual - Oll - G n/n Maoılar 
mavkllndo kurulan anarjl aantrslında kullanılmasına nasıl masanda 
odlImoMadlr 5» 

T Ü P R A Ş K ı r ı k k a l e R a f i n e r l s l ' n d e ü r e t i l e n t ü m a k a r y a k ı t ü r ü n l e r i g i b i " F u o l O l l S" 
d a . T ü r k S t a n d a r t l a r ı E n o t U ü a O v e T Ü P R A Ş " F . O İ I N o . G " S t a n d a r t l a r ı n a u y g u n 
o l a r a k ü r e t i l m e k t e d i r . S O K k o n u s u F u a l O i l b i r s a n a y i ü r ü n ü / y a k ı i ı o l u p , s a d e c e 
b a h s i g ö ç e n e n e r j i s a n t r a l ı n d a d e ğ i l , t ü m y u r d a d a y a y ı l m ı ş s a y ı s ı z s a n a y i 
k u r u l u s u n d a k u l l a n ı l m a k t a d ı r . T Ü P R A Ş t a r a f ı n d a n ü r e t i l i p p i y a s a y a a r z e d i l e n F u e l 
O l l a m i k t a r ı , 2 0 0 1 yıl( İ ç in , 4 ; 6 3 7 , 0 0 0 T o n / Y ı f d ı r ( K ı r ı k k a l e R a f i n e r i s i ' n d e ü r e t i l i p 
s a t ı l a n 6 9 0 . 0 0 0 T o n / Y Î I ) . 
T Ü P R A Ş i le ilgili f i r m a a r a s ı n d a 2 0 0 1 y ı l ı n d a İ m z a l a n a n P r o t o k o l ç e r ç e v e s i n d e , 
K ı r ı k k a l e R a r i n o r i s l ' n d o n b a h s i g e ç e n s a n t r a l e 2 0 0 . 0 0 0 T o n / Y ı l F u e l O l l O s a t ı ş ı 
y a p ı l m a k t a d ı r . ' K u l l a n ı c ı f i r m a l a r , k u l l a n d ı k l a r ı y a k ı t ı n ö z e l l i k l e r i n e b a ğ l ı o l a r a k , 
y a k ı t ı n k u l l a n ı m ı n d a n d o ğ a c a k h a r tü r lü a t ı k v o e m i s y o n l a ilgili ö n l e m l e r i a l m a k , 
g e r e k l i a r ı t m a t e s i s l e r i n i k u r m a k v e y a s a l a r l a b e l i r l e n e n e m i s y o n l imi t le r in i 
s a ğ l a m a k l a y ü k ü m l ü d ü r . B u k o n u d a k i d e n e t i m l e r İ s e , Ç e v r e v o S a ğ l ı k 
B a k a n l ı k l a r ı n ı n ilgili b i r i m l e r i n i n y e t k i s i n d e d i r . 

T Ü P R A Ş K ı r ı k k a l e Re t f ine r l s l ' ndo , rafineri f ı r ın v e k a z a n l a r ı n d a e m i s y o n l imi t le r in i 
s a ğ l a m a k ü z e r e y a k ı t o l a r a k R a f i n e r i g a z ı v e a ğ ı r l ı k ç a "Vfel.S k ü k ü r t l ü k a l o r i f e r 
y a k ı t ı k u l l a n ı l m a k t a d ı r . 

B. Kırıkkala Tilpraa Fta-rinorlal tarafından FZte&'ya ttlr ktltClpnano yapıfacaör doğrı 
mudur, yapılacak laa Tllpraa 
kiltilpnananln mallyatl nadir ? 

T Ü P R A Ş t a r a f ı n d a n R i z e ' d e , F o n - E d e b l y a t , S u Ü r ü n l e r i v e İ l a h i y a t F a k ü l t e l e r i İ le 
M e s l e k , Y ü k s e k O K u l u ' n u n y e r a l d ı ğ ı k a m p u s İ ç e r i s i n d e , s ö z k o n u s u o k u l 
ö Q r o n c i l e r l v e ö ğ r e t i m g ö r e v l i l e r i n i n y a r a r l a n a b i l e c e ğ i b i r k ü t ü p h a n e y a p t ı r ı l a c a k t ı r . 
T Ü P R A Ş K ı r ı k k a l e R a f i n e r i s i , i n ş a a t İs in in y a p ı m ı n ı y ü r ü t m e k l e g ö r e v l e n d i r i l m i ş t i r . 
S ö z k o n u s u k ü t ü p h a n e n i n y a p ı m b e d e l i , 1 . 3 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 T L ' d l r . 

T Ü P R A Ş , g e l e n t n l e p l e r t n Ş i r k e t Y ö n e t i m K u r u l u n c a d e ğ e r l e n d i r i l m e s i s o n u c u n d a 
v o T ü r k E f i l t l m l n e K a t k ı P r o j e s i k a p s a m ı n d a , d a h a ö n c e İ z m i t , İ z m i r . Kır ıkkale» v e 
B a t m a n ' d a b i r e r o k u l y a p ı m ı n ı b a s a r ı İ le t a m a m l a m ı ş y e MIHI E ğ i t i m i n h i z m e t i n e 
s u n m u ş t u r . T Ü P R A Ş , T ü r k i y e C u m h u r i y e t i D e v l e t i n i n b i r k u r u l u s u d u r . B u 
b a k ı m d a n , ü l k e m i z i n h o r İli ile y a k ı n bir b a ğ ı b u l u n m a k t a d ı r v e o l a n a k l a r ı 
ö l ç ü s ü n d e y u r d u m u z u n «an Oora k o ; e s i n e d a h i h i z m e t g ö t ü r e b i l m e k İç in ç a b a 
g ö s t e r m e y e d e v a m e d e c e k t i r . 

«S. Kırıkkala da bulunan Tttpras Ftaflnarlalnln Kırıkkala apora yardım 
yapatrllmaal mümkün m il dar 5* 

B i r K a m u i k t i s a d i T e ş e b b ü s ü o l a n T Ü P R A Ş ' ı n , spor t i f a m a ç l ı b i r d o r n o f l o b a ğ ı ş 
v e y a y a r d ı m y a p a b i l m e s i , m e r ' I m e v z u a t ç e r ç e v e s i n d e m ü m k ü n g ö r ü l m e m e k t e d i r . 

H a l u k B Ü Y Ü K B A Ş 
B a ş k a n \r. 
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10.- Manisa Milletvekili Bülent Annç'ın, kömür ithalatına, enerji üretimine ve Soma Termik 
Santralına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/7903) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Zeki 

ÇAKAN tarafından yazılı olarak cevaplandın! masını arz ederim. 

• - «SgjSün,"1 ~ 

Bülent ARINÇ 
Manisa Milletvekili 

1 .Maden Kanununun uygulanmasına dair yönetmeliğin Sl.maddesinin 27 
Nisan 2002 tarih ve 24738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğin 
gerekçesi nedir? Kesinti niçin %10'dan %1 'e indirilmiştir? 

2.Türkiyo hangi ülkelerden ısınma amaçlı kömür ve petrokok ithal 
etmektedir? Ülkelere göre dağılımı ile miktarı ve kalori değerleri nedir, hangi 
kurum ve kuruluş bu ithalatı gerçekleştirmektedir, kullanım alanları nerelerdir? 

3.27 Nisan 2002 tarihînden sonra ithal edilen petrokok ve ısınma amaçlı 
kömürün miktarı ne kadardır, ithalat gerçekleştiren firmalar hangileridir? 

Ac 4.Türkiye elektrik enerjisi üretimi hidroelektrik, termik ve doğalgaz; 
çevrim santrallari ile gerçekleştirilmektedir. Üretim oranları ve miktarları 
nelerdir? Üretim maliyetleri ne kadardır? 

5. Soma termik santrallerinde üretim düşmesinin sebebi nedir? 
Kuruluşundan bu güne kadar periyodik bakımlan yapılmış mıdır? 2002 yılı 
üretim planlaması nedir? 

6.Ege Linyit İşletmeleri, Soma havzası kömür rezervi ne kadardır? 
Üretimin kaliteli ve ucuz yapılabilmesi için makine teçhizat yenilenmesi ve 
bakım çalışmaları var mıdır? 2002 yılı üretim ve bakım planlaması 
uygulanmakta mıdır? 

7.Soma kömür havzasında özel sektör çalışma alanları genişletilecek 
midir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLİĞİ 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı :B.15.0.APK.0.23.300- /*"«•« 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 05.07.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16093 sayılı 

yazısı. 

Man isa Milletvekili Sayın Bülent ARINÇ'ın tarafıma tevcih ettiği 7/7903-16138 esas 
no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'uncu maddesi gereği 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT ARINÇMN 

YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 
(7/7903-1 Ol 30) 

SnrM.1 : 
Maden Kanunu 'nun Uygulanmasına Dair Yönetmel iğ in 51'inci maddesinin 

27 Nİ3an 2002 tarih ve 24738 aayılı Rnsml Gare te 'de yay ımlanan değişikl iğin geı akçesi 
nedir? Kesinti neden %10'dan % 1'e İndirilmiştir'? 

C o v a n t : 
32.oa.1905 tarih ve 18860 sayılı Resmi Gazete 'de yay ımlanan Maden Kanunu'nun 

Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 51'lnci maddesinde yapılan değişikl ik 23.02.2000 tarih ve 
29973 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürür lüğe girmiş, krom, kömür ve petrokoka 
gümrük resmine esas bedellerinin %1Q'ıı, demir cevherine % Z.ö oranlarındaki fon kesintisi 
getiri lmiş, bu kesintinin ithalat sırasında ithalata aracılık yapan banka tarafından kesilerek 
Madenci l ik Fon hesabına yatırılması öngörülmüştü. Bu Yönetmel ik. Bakanl ığımca hazırlanmış 
ve uygulanmıştır. 

D«vlet LJakanı Sayın Prof. Dr. Tunca TOSKAY imzası ile gönder i len 7 / .03.2000 tarih 
ve 14433 sayılı yazı ve O2.OS.2O01 tarihli Dış I icaret Müsteşarl ığı yakı larında, Fon ile ilgili 
hUGUSlar hakkında görüşler i belirtilmiştir ve yazıların bir bö lümünde; 

• Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ve eki G A T T Q4'e göre, ithalata kurıu 
maddeler için gümrük tarifesi dışrnda bir fon uygulamasının yapı lmaması , 

+ Dünya Ticaret ö r g ü t ü Kuruluş anlaşması ve okl G A T T 94'ün, GATT üyesi bir 
ülkeden d/gar bir üye ülkeye ithal edilen ürünlerden doğrudan yada dolaylı olarak alınan her 
türlü iç vergi vo resmin, benzer yerli ürünlerden doğrudan yada dolayl ı olarak alınanlardan 
yüksek olmamanı i lkesine vo İthalatta gümrük vergisi dışında ek mail mükellefiyet 
konulmaması , ' 

• Ülkemizin gerçekleşt irdiği serbest ticaret anlaşmalarının ithalata yeni gümrük vergisi 
veya eş etkili vergi veya reoim konulmayacağı , halen uygulanmakta olanlarında 
artt ır ı lmayacağı hükümler lno aykırılık teşkil e tmemesi , 

• 27.01.1996 tarihinde anılan fonun "0"a çeki lmesi ve bu durumun DTÖ'ye bildirilmesi 
keyfiyeti dikkate al ındığında, anı lan fona ülkemiz bildiriminin aks ine kesinti yapılması söz 
konusu anlaşma çerçevesinde mümkün bulunmaması , 

• 22.02.2000 tarih v e 23973 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüöe giren 
Maden Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmel ikte Değişikl ik Yapı lmasına Dair 
Yönetmel iğ in 2'ncî maddesi ile ihdas edilen fon kesintilerinin ivedil ikle yürürlükten kaldırılması 
icap etmektedir , 

deni lerek fonun tamamen kaldırı lması İstenmiştir. 

Türkiye'de ithal kömür, entegre demir-çellk fabrikalarında, ç imento fabrikaları ve ısınma 
amaçlı olarak kullanılmaktadır. Demir çelik sektörünün kullandığı kömür koklaşabilir kömür 
olması zorunludur. Koklaşabil ir kömür rezervlerimiz de sınırlı o lduğundan 2DOO yılında 
demir-çel lk sektörünün kullandığı ithal kömür kesinti kapsamı dışında tutulmuştur. 

Çimento sektörü; ısı değeri 5000-5500 kcal/kg olan külü, nemi ve kükürdü düşük 
kömür kul landığını , ü lkemizde üretilen 4000 kcal/kg'lık kömürlerde ise kül , nem ve kükürdün 
nispeten dnha yüksek olduğunu, bu nedenle 2001 yılında 1.373.000 ton yerli linyit, 
1.200.000 ton ithal kömür kullandıklarını, yerli kömür miktarının daha da arttırılması 
durumunda fabrikalarında kömür tüketiminin arttığını, bunun da maliyetlerini olumsuz, yönde 
etki lediğini i fade ederek, Fonun tamamen kaldırılması ile ilgili taleplerini Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına. Bakanlığıma ve Dış Ticaret Müsteşarlığına da iletmişlerdir. 

Ayrıca, 05.09.2001 tarihinde TOBB'de yapılan reel sektör toplantı larında, Türkiye 
Çimento Müstahsil leri Birtlgi'nce düzenlenen raporun çözüm ve öneri ler kısmında da fonların 
tümüyle kaldırı lması ta lep edilmiştir. 
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Ülkemiz 20O1 yılı İçinde önemli bir ekonomik kriz geçirmiştir. Bu krizden en çok 

etki lenen sektörlerin başında sanayi sektörümüz gelmektedir. İthalattan, alınan bu kesintilerin 
süregelen ekonomik krLdn yeril sanayimize olabilecek o lumsuz etkilerini en aza indirmek İçin 
kesinti oranlarının %1'e düşürülmesi ile irgMi bir yönetmelik değişiktik çalışması yapılmıştır. 
Yönetmel ik değişikliği gerekçesi aşağıdadır. 

"Yönetmel iğin yürürlük tarihi olan 23 Şubat 2000'den bu yana Ülkemize giren başta 
kömür o lmak üzere fon kapsamındaki madenler kayıt altına el ınmıs. Tonun getiriliş amacına 
belirli ö lçüde ulaştlmjştır. 

Yapı lan bu yönetmelik doglşlkligl İle krom. kömür ve petrokok ithaline uygulanan 
gümrük resmine esas bedelinin %10 , demir cevheri İthaline uygulanan gümrük resmine esas 
bedelinin %2.5 oranındaki kesinti ler %1'e İndirilmiştir. Amaç, İthalattan alınan bu kesintilerin 
süregelen ekonomik krizin yerli sanayimize olabilecek o lumsuz etkilerini en aza indirmektir. 
Bu kesintilerin tamamı ithalatın kayıt altına alınmadım yağlamak İçin kaldırı lmamıştır." 

Hazır lanan ve kesintilerinin %1'e düşürülmesi amaçlanan yönetmel ik değişikliği ile ilgili 
olarak Maliye Bakanlığı. Sayıştay Başkanlığı, Dış Ticaret ve Haz ine Müsteşarlıklarından 
görüş İstenmiş ve Dış Tlcarot Mü3teşarlığı'nın 15.11.20O1 gün ve 70768 sayıl ı , Hazine 
Müsteşar l ığ ının P.Q.11.?.OQ1 gOn ve 88793 sayılı , Mal iye ' Bakan l ığ ın ın 18.01.2002 gün ' ve 
2769 sayı l ı , Sayıştay Başkanlıgı 'nın 07.03.2OO2 gün ve 453458/165 sayıl ı yazıları ile uygun 
görülmüştür. 

Sp.ru 2 -3 : 
-Tü r k i ye hangi ülkelerden ısınma amaçlı kömür ve ptUrokok İthal etmektodir? Ülkelere 

göre dağılımı ile miktarı ve kalori değerleri nedir, hangi kurum v e kuruluş bu ithalatı 
gerçekleştirmektedir. kullanım alanları nerelerdir? 

- 27 Nisan 2002 tarihinden sonra İthal edilen petrokok ve ısınma amaçlı kömürün 
miktarı ne kadardır, ithalat gerçekleştiren firmalar hangileridir? 

Cevap 2-3 : 
3213 Sayı l ı Maden Kanunu 'nun verdiği sorumluluklar kapsamında, kömür ve petrokok 

İthali yapan f i rmalar ile ithalat bilgileri Bakanlıgımoa roami olarak takip edi lmemektedir. Ancak, 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarl ıgı 'ndan temin edilebilir. 

Soyu 4- : 
Türk iye 'de elektrik enerjisi üretimi hidroelektrik, termik ve doğa lgaz çevrim santral lan iie 

gerçekleşt ir i lmektedir. Üret im oran lan .ve miktarları nelerdir? Üret im maliyetleri ne kadardır? 

C o v a p 4 ; 

2001 yılı sonu itibariyle; Elektrik Üretim A.Ş. Gene l Müdür lüğü 'nün işletmesindeki 
hidroelektrik santral larda 20.4 milyar kWh elektrik enerjisi üreti lmiş olup, EÜAŞ Genel 
Müdür lüğü top lam elektrik enerj is i üretiminin (8G,4 milyar kvVh) %24'Unü, 38,7 milyar kvVh'lik 
termik üret im ile top lam elektrik enerjisi üretiminin %45'Ini. 27,3 mi lyar kVVh'lik doğa l g a / 
santral lan elektr ik enerjisi üret imi ilo do toplam elektrik enerjisi üret imin %31' inl karşılamıştır. 

2 0 0 2 y ı l ın ın İlk 6 ay l ı k d ö n e m i n d e ise; Elektr ik Ü re t im A . Ş . G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ' n ü n 
b ü n y e s i n d e k i h id roe lek t r i k san t ra l l a rda 11.2 mi l ya r kvVh' l ik e lek t r i k enerj is i ü re t im i i le 
t o p l a m e lek t r i k ener js i ü re t im in in % 2 8 ' i n i , te rm ik san t ra l la rda 1 4 . 9 mi lyar k W h t o p l a m 
elektr ik ener j i s i ü re t im i i le 3 9 , 8 mi lyar kvVh'l ik t o p l a m elekt r ik ener j ts l ü re t imin in %38 ' f n i , 
13 ,7 m i l y a r kVVh'lik d o ğ a l g a z san t ra l lan ile de t o p l a m « lek t r i k ener j i ü re t im in in 
%34- 'ünü karş ı lamış t ı r . 

2O01 yı l ında doğal gaz santrallarının ortalama ticari mal iyot l 5,1 cent/kVvh, kömür 
santral larının or ta lama ticari maliyeti 4,2 cent/kVVh'dlr. 

DSİ Gene l Müdür lüğü tarafından tesis cdlion veya t ı r ım len gene l bütçeden karşı lanan 
hidroelektrik santral ler in gerçek maliyetleri hesaplanamamaktadır . Ancak, santralların 
işleti lmesi s ı rasında ortaya çıkan maliyetler 0.2 cent/kWh civarındadır. 
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Soru 5 : 
Soma Termik Santralında üretim düşmesinin sebebi nedir? Kuruluşundan bugüne kadar 

periyodik bakımları yapılmış mıdır? 2002 yılı üretim planlaması nedir? 

Cevap 5 : 

Geçen üç yıl boyunca yaşanan kuraklık nedeniyle barajlarımızda enerji üretilebilir su 
rezervleri tamamen boşalmış olup, karşılaşılan enerji sıkıntısını aşabilmek amacıyla çoğu eski 
ve mutlak surette periyodik bakım ve revizyona ihtiyaç duyulan termik santrallarımız, planlı 
bakım ve revizyonları ertelenerek, arızalar dışında 2001 yılında sürekli çalıştırılmışlardır. 
Soma Termik Santralı da bu santrallarımızdan biridir. 

2002 bahar aylarında yağıştı bir mevsim geçirmemiz nedeniyle enerji arzında bir 
rahatlama söz konusu olduğu için Soma Termik Santralı ile birlikte tüm termik 
santralarımızda 2002 yılma girilirken planlanmış olan bakım ve revizyon programları, 
Nisan 2002 ayı başından İtibaren uygulamaya konulmuş olup, elektrik üretimi kesintisiz 
devam etmektedir. 

Ülkemizde zaman zaman yaşanan enerji sıkıntıları da dikkate alınarak planlanan 
bakım ve revizyonlar tüm santrallerimizde şartlara bağlı olarak yapılmaktadır. Santralîarımızın 
sürekli çalıştırılmak zorunda kalındığı son yıllarda bile gerekli asgari bakımlar yapılmıştır, 

Uygulanmakta olan revizyon programları çerçevesinde, Soma Termik'Santrafı'nda 
2002 Haziran ayı sonu itibariyle, ilk 6 aylık fiili üretim 2,6 milyar kvVh'tir. 2002 sonu itibariyle 
programlanan üretim ise 4,7 milyar kVVh'tir. 

Soru 6 : 
Ege linyit işletmeleri, soma havzası kömür rezervi ne kadardır? Üretimin kaliteli ve 

ucuz yapılabilmesi için makine teçhizat yenilenmesi ve bakım çalışmaları var mıdır? 2002 yılı 
üretim ve bakım planlaması uygulanmakta mıdır? 

Cevap 6 : 
TKİ Genel Müdürlüğü, Ege Linyit İşletmesine ait görünür ve muhtemel olmak üzere 

toplam 604 milyon ton kömür rezervi vardır. 

Üretimin kaliteli ve ucuz yapılabilmesi için makine teçhizat yenilenmesi ve her türlü 
bakım çalışmaları yapılmaktadır. 2002 yılı içinde programlı bir üretim ve bakım planlaması 
uygulanmaktadır. 

Soru 7 : 
Soma kömür havzasında özel sektör çalışma alanları genişletilecek midir? 

Cevap 7 ; 
Soma Kömür Havasında özel sektör ve kamu sektörüne ait sahalarda kömür üretimi 

yapılmaktadır, kamu sektörüne ait sahalarda TKİ Genel Müdürlüğü'nce üretim yapmaktadır. 
TKİ Genel Müdürlüğü'nün yatırım yapmadığı kömür sahalan da özel sektöre rödovans 
karşılığı verilerek kömür üretimi yaptırılması düşünülmektedir, 
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Milliyetçi Hareket Pa 
Yeni Türkiyf Partisi 
Yeni Türkiyşif artisi 

İ^Öyu 
KATILMADI 
KAŞIİL : 
KABUL, 
RED* -.. 
S E P İ Û 
KABUL: 
KATAMADI 
KA9JJL 
KABUL 
KABJUL i " • . 
KABUL 
KAfÖMDI 
REDC: \ -
W3B5WW6v 
REÖT 
KAŞlIL 
KATILMADI 
R B $ , * , V 

KA58-- • 
KAH.: r 
RBfcv 
KABgL 
KAft . 



İli 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 

'Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 

; Bursa 
• Bursa 
Bursa 
Bursa 

Soyadı 
ÖZGÜN 
YILMAZYILDIZ 
ARABACI 
VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOĞLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELİ 
ÇELİK 
GÜLENER 
KARAPAŞAOĞLU 

Adı 
İsmail 
liyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip Safder 
İbrahim Halil 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 
Mehmet Altan 

Partim 
Adalet ve Kallçinmal 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik.Sol Part 
Adalet ve Kalkınma 1 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Adalet ve Kalkınma 1 
Anavatan partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
AdaletveKalHinmal 
Doğruyol Partisi 
Yeni Türkiye Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
DemokratikŞol Part 
Adalet ve Kalkınma I 
YeniTürkiyejPartisi 
Adalet ye Ifelkinmal 

'. İfiOyu 
KABUL v 
KA6WL . 
REİoi . 
KABUL 
KA61İL : 
KAgtiL 
KAŞUL ;. 
KABUL 
KATILMADI ..:'• 
KAŞ|iL , 
RE0İ& 
KAİLMADI ' 
KAgJL ;: 
KABUL 1 
R S ? ? -. '•" 
R E D ^ ;;-
KABUL \ 
KABÜiL 
KABUL 
KA|U|. : 

KABUL -
KAKMADI 
KAR»;.:.. 

" ; '.-^t •*:•?*'.. ' ' 



ili 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale : 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
'Çorum 
Çorum 
Denizli 

Soyadı 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇINBAYIR 
ERSÜMER 
KIRBAŞ 
ŞAHİN 
DURAN 
KARAGÖZ. 
KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA 
KAYIRICI 
ASLAN 

Âdı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan. 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ \ 
Vahit 
Beyhan 

Parti 
Demokratikti Part 
DemokratiltSol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Yeni Türkiye Partisi 
Doğruyol Partisi 
AnavataniPartisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Adalet ve Kalkinmal 
Anavatan Partisi 
Demokratik:Söl Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hsleket Pa 
Milliyetçi Hakket Pa 
Doğruyol Partisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hateket Pa 
Anavatan Partisi 

:v;Oyu 
KABUL. 
KA&JL 
RECİ*.'-,. . ; 
KATILMADI 
KABUL-
KAŞÖj-', 
KAgÜL 
REg;;- •: 
KABlİL ; . ; 
KAŞyL 
KABUL 
KAffâ 
KABUL. = 
KABUL İ. ı R V 
R E D i . -
KABUL , 
R E D ^ 
KATŞLMADI 
K* |B^W^ 
KAİIİMADI 
KA&MADI -
KATILMADI 
KABUL 



I!i 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli. 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
ıDiyarbakıf 
Diyarbakır 

(Diyarbakır. 
1 Diyarbakır 
| Diyarbakır 
\ Diyarbakır 
j Diyarbakır 
j Diyarbakır 
Diyarbakır 

^Diyarbakır 
Edime 
Edime 

i Edime 
! Edirne 
lElazığ 
Elazığ 

Soyadı 
AYKURT 
ERBEYİN 
ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞİMİ 
HATİPOĞLU 
SEYDAOĞLU 
SOMER 
TURGUT 
BULUT 
ERTÜRK 
İLİMEN 
ŞİMŞEK 
AĞAR 
GÜL 

Adı 
Mustafa Kemal -
Salih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
SeyyitHaşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatuilah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan \ 
Mehmet 
Mustafa 

Pâıfil 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik ŞolPart 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik.Sol Part 
Adaletve Kajkinmal 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Yeni Türkiyi Partisi 
Anavatan Partisi 
DemokratikvSöl Part 
Yeni Türkiye! Partisi 
Demokratik Şol Part 
Bağımsız Mptvekfli 
Milliyetçi Hâteket Pa 

|#Oyu '- .": 

KAŞJJL 
RElp 
KABUL : : „ 
ffii^g»fcft?t/i 
RES" 
KABUL • 
KABUL 
KABUl v 
KAŞLİL f . 
KABUL : 
KABUL 
KAŞUL 
KAÖUL 
KAİÜMADI • 
KAlİâ 
V&gm&tA&vL 
KABUL;. 
KAEİb • 
CEfMSER 
KATİLMADİ 
KABlft 
KABp,- ; 
REOR':: 

_ _ —: i V - • $ : : ' : 



İli 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir [ 
Eskişehir 
Eskişehir 

Eskişehir 
/Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

Soyadı 
ÖZTEK 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE •, 
ERTUGAY 
ESENGON 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BOYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 
AY 
ILIKSOY 
KONUKOĞLU 

Adı 
Latif 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 
Ali 
İbrahim 

?m 
Saadet PârBsi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adaletve Kalkınma 1 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Yeni Türkiye Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Adalet ve Kalkinmal 
Milliyetçi Hareket Pa 
Yeni Türkçe Partisi 
Doğruyol Partisi 

i: JOyu 
KAİML 
KA93L.-: 
REFİV: 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL v 

KABUL 
KABUL, 
RED " 
RE$J 
KAŞÜL. 
KATILMADI 
REBM- '•'•• 
KABUL • 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
R E 0 & - " 
KAStffc :: 
KAtİMADI 

•*': - v " •• -



İli 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

Soyadi 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGON 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAİMOĞLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 
GÜNAY 
KALKAN . 
MISTIKOĞLU 
ŞANDIR 
TARHAN 

Adı 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifi 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 
Ali. 
Metin 
Levent 
Mehmet 
Mehmet Nuri 

Pa8£ 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hajeket Pa 
Yeni Türkiye Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Ftertisi 
Saadet Pâr|sj 
YeniTürkiye-fartisi 
Saadet Parfiş) 
AnavatanPafjisi 
Milliyetçi Hajşket Pa 
Milliyetçi Hakket Pa 

İS Oyu ' 
REŞ? 
KAŞJJbr 
REDı^ ; . i. 
KABUL 
KABJJL 
KAİLMADI 
KABUL 
RE$;; 
KABUL .; 
KAİLMADI ; 
REDHU 
KABUL 
KAŞJ3L J 
CEBŞMSER > 
KABUL 
RE5;:". 
KABUL;; 
KAİLMADI 
K A | Ü L , 
KATAMADI 
KAİUL 

RE4.İÎ 
REipu 

; „ • • : - •• i . û v • ' -



İli 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Mersin(lçel) 
Mersin(içel) 
Mersin(lçel) 
Mersin(lçel) 
Mersin(lçel) 
Mersin(içel) 
Mersin(içei) 
Mersin(lçel) 
Mersin(lçel) 
Mersin(lçel) 
Mersin(lçel) 
Mersin(lçel) 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
AKSOY 
GOL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AÖAOĞLU 
AKARCALI 
AKSU 
AKTAŞ 
AL 
ANDICAN 

Adı 
Osman Gazi * 
Ramazân 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. Istemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadlı 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya 
Erol 
Ahat 

Parö 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan.Rarfisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
AdaletveKalkinmal 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Yeni Türkiye: Partisi 
Yeni Türkiye Partisi 
Yeni Türkiye-Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
DemokratifcŞol Part 
Anavatan Partisi 
AdaletveKalkinmal 
Demokratik J5ol Part 
Yeni Türkiy l̂ partisi 
Anavatan J^rŞsi 

I/Oyu 
R E 1 | 
KABUL; 
KAŞIİL-: 
RE|% ; 

KABUL 
KAf LMADI 
KABUL 
RES^ 
REEM: -", .;*': 
R E p -..•' 
KABUL; 
KAŞÜL 
KABUL-
REİt : 

KATILMADI 
KABUL 
KAİltMADI 
KAİUL 
KABtlj. 
KAşjL|t . : 
KABUL, 
KAStfl. : 

KAİJL • 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 

Soyadı 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 
GOL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 
GÜZEL 
HUN 
İRTEMÇELİK 

Adı 
Azmi 
Aydın 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 
Mehmet . 
Zafer 
irfan 
Ahmet \ 
Ediz 
Mehmet Ali 

Parti 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
AdaletveKâikinmal 
Saadet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
AdaletveKâikinmal 
Demokratik Söl Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyor Partisi 
Yeni Türkiye Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
DemokratikSol Part 
Saadet Partisi 
Demokratik Sol Part 
AnavatanPartisi 
Yeni TUrkjyf Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Bağımsız Milletvekili 
AdaletveKâikinmal 
DemokratifcŞol Part 
AnavatanPartisi 
Bağımsız Milletvekili 

If'Oyu 
KATIŞMADI 
KABUL 
KABjUL. 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ . 
KABUL:.* 
KABUL 
KABUL 
REf i y ; ? -. •• ; / 

fâm^M fctf£u 
KABUL 
KABUL 
KATİİiiADI ! 

KAİİIÎMADI — 
KA|UL; 
KABliL ; ' • , . 
KABUL:* 
REp^ı* 
K A İ 1 1 
KAJliMADI ' : , 
KABjJL;; 
KAŞIİ 
KABUL-

, : _ i li—; : f :V ' " 



İli 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 

Soyadı 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇIOĞLU 
KOCAOĞLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
ÖZTÜRK 
PAK 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 

Adı 
ismail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali . 
Nazif 
Esat 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 
Mehmet 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 

Paröv 
Bağımsız Milletvekili 
Adalet ve Kalkınma 1 
AnavatanPartisi 
Toplumcu Demokrat 
Anavatan Partisi 
DemokratlkîSbl Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
DemokratiKSol Part 
Anavaten.Râftisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Yeni Türkiye Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratikti Part 
DemokratikŞÖI Part 
Yeni Türkiye Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

| | . .Oyu 
KMjpÂDI 

KAlfe 
KAİLİL: ••'-: 
KATILMADI 
KAŞÜL i 
KAŞJüL 
KAİUL 
KAgy(-
KApMADI . . ; , ; 
KAİLMADI 
KA8ÜL-* 
KAİUL 
EĞ^eŞ&.Ü&lfC 
Rsm ] • • : • ? 
REİ;;J 
KAM 
KAÇUL :-
R E f | ' 
REİfv?-
KABtf •-
KABUL-
KASİ 
KAİ^ÂDl ^ ' 

1 ı :——s-? Sr-r.—• ' 



İli 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
izmir 

Soyadı 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZİCİ 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 
ÇÖMEN '•. 
DAYIOĞLU 
DİRİ 
GÜREL 
KIRKPINAR 

Adı 
Mehmet Ali ' 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 
Burhan 
B. Suat 
İşın 
Mehmet 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 

Parti 
Adalet ve Kalkinmal 
Demokratiği Part 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik-Sol Part 
Anavatan Pirtisi 
Demokratik'Söl Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
DemokratifcSol Part 
Adalet ve Kalkinmal 
Yeni Türkiye Partisi 
Saadet Partisi 
Saadet Partisi 
Demokratik.Sbl Part 
DemokratikSol Part 
YeniTürkiye.Partisi 
Demokratik'Sbl Part 
Anavatan Partisi 
DemokratikŞpl Part 
Yeni TürkiyiE Partisi 
Demokratik Sol Part 
DemokratikŞöl Part 
Milliyetçi Hagöket Pa 

jSOyu 
KAPÜLU ;• 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ . 
KATİLMADİ 
KAŞUL 
KAŞUt^i 
KABUL : 

REÖu 
KABUL 
KABUfL . •.-; 
KABUL 
$%ğ0^mbfâu 
m$ı 
KAŞUL -
KABUL : 
KABUL r ; 
KABUL 
KABUL 
K A Ü . •,.' 
KAİJİ 
KAKMADI : 
& Ş # ^ 1 tâğ O 
REŞI 
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İli 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGİN 
SERDAROĞLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ • 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPİNAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÖM 
AYDAR 
BlLGlR 
BAŞESGlOĞLU 
DlLEKÇl 
SERDAROĞLU 
TEKİNEL 
BAKTIR 
CEM 

Adı A 

Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işıtay 
RHat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
ilhan 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadi 
Mehmet 
Nurhan \ 
Hamdi 
İsmail 

Parti; 
Demokratik Sol Part 
DemokratifcSpl Part 
Anavatan Partisi 
Toplumcu Demokrat 
AnavatanPşrtisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Yeni Türkiye Partisi 
Doğruyol Partisi 
Yeni Türkiye Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
YeniTürkjy&Partisi 
Anavatan Parfîsi 
Yeni Türkiye Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Yeni Türkiye/Partisi 

1:Ç O y u ' 
KAflJL 
m$.r i ^ 
KAİÜL = 
KABÖL 
KABUL 
KAfŞUL. 
KAftÛL 
KABUL 
KABUL 
&e8Gimı?cJ) 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
RED.-i - . 
KABUL 
REŞ>- '•-

KAgîL V 
KABUL \ 
KABII;: 

R E I f f • -5--
KAgÜL : 

KAtjJMADI 
K â j İ ^ i f ^ 

• - . ' • ' • - - : l : £ " - ' • "• S î v " " ^ ' _i 



IH 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 

Soyadı 
ÇAKMAKOĞLU 
ESEN 
GOL 
KAPUSUZ 
OSTÛNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZBİLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 
ARİ 

Adı 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 
Halil 
Cumaii 
Sefer 
Mehmet Vecdi 
M. Turhan 
Kemal 
Osman 
Hüseyin 

Partiv 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol partisi 
Adalet ve Kaîkinmal 
Adalet ve Kalkınma 1 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kaîkinmal 
Yeni Türkiye Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sbl Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Haj-eket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Saadet Partisi 
Yeni Türkiye Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi ,„ 
Adalet ve Kaîkinmal 
Yeni Türkiye Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve KflRinmal 
Bağımsız Milletvekili 

. § - | Oyu • 

l ^ ^ ^ ^ j f c O 
KAfcK . 
KABUL 
KABUL 
RECfcv: 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

&£SSBŞ&tA6U 
KATILMADI ' 
REf;: 
KATİLMADİ 
RE ! | " : 

KABUL" 
KAIİIMADI : 

&&ü£&5% kA&v 
REİ5 
KAŞUt : 

KABPL , 
KAİLMADI 
RESH • '.-, 
KATILMADI 
KA|LMAD1 •: 

• ' iii'i ' • hi'ı •. 



İli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya "~ 
Malatya 
Malatya 
Malatya 

Soyadı 
BAL 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
IZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 
AKÇALI 
KARA 
KARAKUŞ 
KARAKUYU 
AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 
CANBAY 
COŞKUN 
DURHAN 

Adı 
Faruk 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Emin 
Şeydi 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Adalet ve Kalkinmal 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Saadet Partisi 
Demokratik'Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
AdaletveKatkinmal 
Saadet Partisi; 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Parösi 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Saadet Pârt[si; 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

H Oyu 
RED;-
KAKMADI 
KAİUL, : ; . 
REQ;: 

KApÜL. 
RED-
KATILMADI 
KABUL 
KAÎÎl»Dr 
REÖ; 
KABUL 
KABUL • 
KATİLMADİ ' 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KAfJL 
KAŞÜL ; 
KAŞUL 
KAgÖL 
REfc -
REDf; 

_ — . ; r— ! — r - i — T — • 
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İli 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 

Soyadı 
ERTAŞ 
MUSAOĞLU 
ŞAHİN 
TUĞMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOĞLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOĞLU 
YAVUZ 
YİLDİZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGlNYURT 
FATSA 

Adı 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
ibrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 
Mükremin 
Doğan 
Eyüp 
Mükerrem 
İhsan 
Cemal 
Eyüp 

Parti 
AnavatanPâit'si 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Yeni Türkiye Partisi 
Yeni Türkiye; Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Yeni Türkiye Partisi 
Doğruyol Partisi 
Yeni Türkiye Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
AdaletveKâlkinmal 
Milliyetçi Hareket Pa 
AdaletveKâlkinmal 
Milliyetçi Hateket Pa 
Doğruyol Partisi 
Yeni Türkiye Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 
Adalet ve Kalkınma 1 

| | Oyu . ; 
KAİÜL 
KABUL 
K A M I . . . . 
KABUL 
KATİLMADİ 

RE&r 
KABUL -
KABUL 
KABjUL - -

K ^ ^ ^ M ö l 
KABJÜİ!. 

%§&^m k&gv 
KABUL 
KABUL 
RED-i • 
KABUL 
REÖp 
KATİLMADİ 
KABÎIL 
REl© 
KAK 
REOP • . -
KABUL ; 



İN 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Soyadı 
KOÇAK 
KONYALI 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROĞLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU 
ZİHNiOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDIN 
CENGİZ 
ÇAKAR 
ÇINAROĞLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 

Adı 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 
Osman Fevzi 
Yekta 
Ahmet 
Tank 
Mehmet 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 

Partim 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Saadet Partisi 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
DemokratikŞol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Yeni Türkiye Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hapket Pa 
Saadet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Yeni Türkiye; Partisi 
Doğruyol Partisi 
Adalet ve Kâlkinmal 

fŞöyu :' 
KABJÜL 
KAKMADI 
R E I M 
KABİJL , 
KABİL 
KABUL 
KABUL --. 
KATLADI 
KATILMADI . 
KABİÜL : 
mm : '<• 
KABİJL . 
REf| 
KABUL 
RE&ş 
KABLIL^ 
KABİâ "*• 
R E f c •••: 
KA^LMADI 
KABUL 
KABUL 
KAB&L Î . 
KAİ&MADI -

.. ...... — & • • .,.-.si> •-



İli 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 

Soyadı 
AYDIN 
YARAYAN 
BOSTANCIOĞLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOĞLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 
BALAK 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
AŞIK 
BAŞARAN 

Adı 
Ahmet Nurettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüilatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergûn 
Reşat 
Aii Şevki 
Eyüp 
Ali Kemal 

Pâfft 
Adalet ve Kalkınma 1 
Doğruyol Partisi 
Yeni Türkiye Partisi 
Doğruyol Parüsi 
Anavatan Partisi 
Buyuk Birlik Partisi 
Saadet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
DemokratikSöl Part 
Saadet Partisi. 
AdaletveKâlklnmal 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Yeni TOrkiye!Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi HarfketPa 
Adalet ve KaHonma 1 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Pârîşi 
Doğruyol PârBi 
Anavatan Partisi ç 

'Oyu : 
KABUL. 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
&SSE&SSS& 
KABUL 
KABUL 
KABUL * 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI . 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED ' 
KABtlC 
RECT ~ 
KABUL' 
fâ8^£5S^MÎâS 
&ğ&&\ffifltf 

. . . ' ' .T ~- f*-" '.- ' 



İli 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 

Soyadı 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 890) 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri, Denizli Milletvekili 
Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili ibrahim Yaşar 
Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşit
li Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel 
Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve Anayasa, İçişleri, Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 

Adalet Komisyonları Raporları (2/1020) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 
Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla 

Beyhan Aslan İbrahim Yaşar Dedelek 
Denizli Eskişehir 

ANAP Grup Başkanvekili ANAP~Grup Başkanvekili 
Nihat Gökbulut 

Kırıkkale 
ANAP Grup Başkanvekili 

GENEL GEREKÇE 
Anayasada 3.10.2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, temel hak ve hürriyet

lerin özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 
olarak ve ancak kanunla sınırlanabilmesini öngören yeni bir sistem benimsenmiştir. Böylece, temel 
hak ve hürriyetler bakımından bir genişleme sağlanmıştır. 

Öte yandan, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan Avrupa Birliği Toplantısında 
tam üyelik için Ülkemizin aday olarak kabul edilmesiyle yeni bir boyut kazanan Türkiye-Avrupa 
Birliği ilişkileri, her geçen gün yoğunlaşmaktadır. Tam üyeliğe giden süreçte hem Ülkemizin, hem 
Avrupa Birliğinin karşılıklı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu bağlamda Ülkemizle ilgili olarak 
4 Aralık 2000 tarihinde onaylanan "Katılım Ortaklığı Belgesi"nin ardından, 19 Mart 2001 tarih ve 
2001/2129 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenil-
mesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı", 24 Mart 2001 tarih ve 24352 mükerrer sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Çağdaş demokrasiler, temel hak ve hürriyetleri sağlamayı hedef alan çoğulcu, katılımcı düşün
ceye dayanan ve hoşgörü ortamında gelişen sistemlerdir. Çağımızda insan hakları ve temel hürriyet
lerin tanınması, evrensel bir ilgi konusu olmakla kalmamış; bunların güvence altına alınarak aykırı 
uygulamalardan korunması ve daha ileri düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla bazı uluslararası 
kuruluşlar oluşturulmuş ve bu kuruluşlar bünyesinde çeşitli uluslararası belgeler kabul edilmiştir. 
Bu kuruluşların başında, hemen hemen tüm dünya ülkelerini kapsayan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
ile demokratik Avrupa ülkelerinin siyasal birliği olan Avrupa Konseyinin geldiği bilinmektedir. 
Konuyla ilgili uluslararası belgelerden en önemlileri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 
10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile Avrupa Konseyi bün
yesinde imzalanan ve kısaca "Avrupa insan Haklan Sözleşmesi" olarak anılan İnsan Haklarını ve 
Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme ve eki protokollerdir. 

22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk 
Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 8.12.2001 tarihli ve 24607 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Son siyasî gelişmeler dikkate alındığında, seçim zarurî hale gelmiştir. 

Teklif, bir yandan Anayasada yapılan değişiklikler ile Türk Medenî Kanununda yer alan 
hükümlere uyum sağlanması, öbür yandan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 
Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde yapılması gerekli tedbirlerle ilgili olarak çeşitli kanunlarda 
değişiklik yapılması amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Maddenin (A) fıkrasıyla, Türk Ceza Kanunu, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanun ile Orman Kanununda yer alan idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür. 
Ancak, savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar, Anayasanın 4709 sayılı Kanun
la değişik 38 inci maddesi gereğince bu madde hükmü dışında tutulmuştur. 

Maddeyle, bu Kanun hükümlerine göre idam cezasından müebbet ağır hapis cezasına dönüş
türülmüş olanlar hakkında Türk Ceza Kanunun idam cezasına ilişkin, 47, 50, 51, 55, 58,59,61,62, 
64,65, 66,102,112,451,452,462 ve 463 üncü maddeleri ile 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin 
Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun idam cezasına ilişkin 12 nci maddesi 
hükümleri saklı tutularak, idam cezasından dönüştürülen müebbet ağır hapis cezasına mahkûm 
olanlar hakkında bu hükümlerin uygulanmasına aynen devam edileceği vurgulanmaktadır. Mad
deye göre, örneğin ilgili kanun maddesinde idam cezasını gerektiren bir suçu eksik teşebbüs 
derecesinde işleyen fail hakkında 765 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının uygulan
ması sonucunda idam cezası için öngörülen indirim, idam cezasından çevrili müebbet ağır hapis 
cezası için de uygulanacak ve fail hakkında 15 seneden 20 seneye kadar ağır hapis cezasına hük-
molunacaktır. 

Fıkranın (b) bendi ile Türk Ceza Kanununun 17 nci maddesi ile 647 sayılı Cezaların înfazı 
Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm 
cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler hakkında idam cezası için öngörülen hükümler 
de saklı tutularak bu Kanun hükümlerine göre idam cezasından dönüştürülen müebbet ağır hapis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 
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cezası için de bu hükümlerin uygulanmasına aynen devam edileceği, 647 sayılı Kanunun Ek 2 nci 
maddesinde belirtilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından idam cezalarının yerine getiril
memesine karar verilenler hakkında indirim hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkin hükmün, 
idam cezasından çevrili müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında da uygulanacağı 
belirtilmiştir. | 

Maddenin (B) fıkrasıyla, bu Kanun hükümlerine göre cezası idam cezasından müebbet ağır 
hapis cezasına dönüştürülenler hakkında Türk Ceza Kanununun 70, 73 ve 82 nci maddelerinde 
geçen sürelerin iki kat olarak, terör suçlulan hakkında üç kat olarak uygulanacağı, bu Kanun 
hükümlerine göre idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçlulan hakkında 
Cezaların înfazı Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununun şartla salıverilmeye ilişkin 
hükümlerinin uygulanmayacağı ve bunlar hakkında müebbet ağır hapis cezasının ölünceye kadar 
devam edeceği belirtilmiştir. 

Madde 2. - Maddenin (A) fıkrasıyla Türk Ceza Kanununun 159 uncu maddesine son fıkra ek
lenmektedir. Maddeyle birinci fıkrada belirtilen organlan ve kurumları tahkir ve tezyif kastı bulun
maksızın sadece yazılı, sözlü veya görüntülü olarak eleştirmek amacıyla yapılan düşünce açık
lamalarının cezayı gerektirmeyeceği hükme;bağlanmıştır. Böylece düşünce ve ifade özgürlüğü kap
samında kalan ve eleştiri niteliğini taşıyan düşünce açıklamalannın cezalandırılmaması öngörül
müştür. 

Maddenin (B) fıkrasıyla, Türk Ceza Kanununa eklenmesi öngörülen 201/a maddesinde, Tür
kiye tarafından da imzalanmış bulunan "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesine Ek "Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı ProtokoP'ün gereğinin 
yerine getirilmesi amaçlanmıştın 

Maddî menfaat sağlamak üzere, genellikle suç örgütleri marifetiyle göçmenler başka ülkelere 
kaçınlmakta, yasal olmayan yollarla ülkeye sokulmakta ve bu örgütlerin eline düşen çaresiz insan
lar, büyük ve bazen yaşam ve beden bütünlükleri bakımından onarılamayan zararlara uğrayabilmek
tedirler. 

Maddenin birinci fıkrası göçmen kaçakçılığını tanımlamaktadır : Tanıma göre, doğrudan doğ
ruya veya dolaylı olarak maddî menfaat elde etmek maksadıyla, yabancı bir devlet tâbiyetinde 
bulunan veya vatansız olan veya Türkiye'ye de sürekli olarak oturmasına yetkili mercilerce izin 
verilmemiş bulunan kimselerin Türkiye'ye!yasal olmayan yollardan girmelerini veya ülkede kal-
malannı, bu kişilerin veya Türk vatandaşlannın yasal olmayan yollardan ülke dışına çıkmalarını 
sağlamaya göçmen kaçakçılığı denilmektedir. Türkiye'de sürekli olarak oturmalarına yetkili mer
cilerce karar verilmemiş yabancılar veya vatansızlar da, suçun mağdurları olabilmektedirler. 

Suçun manevî unsuru, eylemin "doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddî bir yarar elde et
mek maksadıyla" işlenmesidir. Bu unsur, suçu örneğin terör maksadıyla bazı kişileri ülkeye sokmak 
fiillerinden ayırmak olanağını vermektedir. Kaldı ki, bu suçta asıl mağdurlar, çaresizlik ve yoksul
lukları nedeniyle kendilerine bir ekmek kapısı açmak için çırpınan insanlardır. Bu nedenle Protokol, 
adı geçenler hakkında kovuşturma yapılmamasını örgörmektedir. 

Fıkranın içerdiği tanıma göre, belirtilen kişilerin Türkiye'ye kaçak olarak girmelerinin sağlan
ması veya bu hususta teşebbüste bulunulması göçmen kaçakçılığı suçunun maddî unsurlannı oluş
turmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 
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Maddenin ikinci fıkrası göçmen kaçakçılığı suçunun faillerine verilecek ceza ile birlikte ayrıca 
yeni bir suçu da tanımlamaktadır: Birinci fıkrada öngörülen bir suça iştirak etmiş olmaksızın, bu 
suç yoluyla ülkeye sokulmuş kaçak göçmenlerin maddî yarar elde etmek maksadıyla yasal olmayan 
yollarla yurt dışına çıkarılmalarını veya yasal koşullara uymaksızın ülkede kalmalarını olanaklı kıl
mak suç sayılmaktadır. Bu suçun ön koşulu, kaçak göçmenleri yurda sokmak suçuna önceden iş
tirak etmemiş olmaktır; suça iştirak edilmiş ise ikinci fıkrada belirlenen eylemleri ayrıca gerçekleş
tirmek veya bunlara teşebbüs etmek suç oluşturmaz. 

ikinci fıkra, ülkeden çıkmayı veya ülkede kalabilmeyi olanaklı kılmak üzere sahte veya sahte 
seyahat belgelerinin hazırlanmasını veyahut hazırlanmış belgelerin teminini de bu fiiller başka bir 
suç oluştursa bile bağımsız suç olarak düzenlemiştir. Ayrıca bu suçlara teşebbüsün de tamamlanmış 
suçlar gibi cezalandırılması, suçun işlenmesinde kullanılan taşıtlar ve bu fiil nedeniyle elde edilen 
maddî menfaatlerin müsadere edilmesi öngörülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrasında suçların, örneğin taşıma kapasitesinin çok üzerinde bir gemiye 
veya uçağa göçmen yüklenmesiyle, kaçak göçmenlerin yaşam veya vücut bütünlüklerinin tehlikeye 
sokulması veya bu olasılığın ciddî olarak ortaya çıkması halinde verilecek cezaların yarısı oranın
da, ölüm meydana geldiğinde bir katı artırılacağını öngörmektedir. Ancak bu olasılığın ciddî, yani 
var olan delillere göre gerçekleşmesinin güçlü olması gereklidir. Ayrı fıkra, göçmenlerin insanlık 
veya onur dışı muamele biçimlerine, örneğin çok kötü taşıma koşullarına tâbi kılınmalarını ayrıca 
bir ağırlatıcı neden saymaktadır. 

Maddenin son fıkrasında suçun örgütler tarafından işlenmesi halinde faillere verilecek 
cezaların bir katı oranında artırılması öngörülmüştür. 

Türk Ceza Kanununa eklenmesi öngörülen 20 l/b maddesinde ise, "Sınıraşan örgütlü Suçlara 
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine" Ek "İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk 
Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına ilişkin Protokol"ün gereğini 
yerine getirmek üzere düzenlenmiştir. 

Şimdiye kadar özellikle kadın ve çocukların sömürülmelerini önlemek ve bu eylemlerle 
mücadele etmek üzere meydana getirilmiş çeşitli milletlerarası sözleşmeler imzalanmış, kararlar 
alınmıştır. Ancak anılan Protokolün imzalanmasından önce insan ticaretinin bütün yönlerini göz 
önünde bulunduran ortak bir metin yoktu. 1990'h yıllardan itibaren suç örgütlerinin, etkinliklerini 
sınırlar ötesi alana genişleterek, özellikle kadın, çocuk ve insan ticaretini örgütledikleri ve insanları 
bu uygar dünyada âdeta esarete tâbi kıldıkları görülmektedir, işte bu nedenle, Protokolün öngör
düğü suçlara hukuk sistemimizde de yer verilmesi uygun görülmüştür. 

Maddenin öngördüğü maddî unsurlar, kadın, çocuk veya diğer insanların tedarik edilmeleri, 
kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındmlmalarıdır. 
Ancak bu hareketler kişileri zorla çalıştırmak, bazı hizmetleri vermeye mecbur kılmak, adı geçen
leri esaret veya benzeri uygulamalara tâbi kılmak yahut beden organlarından bazılarının verilmesine 
razı etmek maksadıyla icra edilecektir. 

Maddenin birinci fıkrası, söz konusu maksatlarla gerçekleştirilecek maddî unsurların belirli 
araç eylemlere başvurulması suretiyle gerçekleştirilmesini suçun oluşması bakımından gerekli 
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koşullar olarak saptamıştır. Bu eylemler tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulama, nüfuzu kötüye 
kullanma, kandırma, mağdurların çaresizliklerinden yararlanma veya mağdurlar üzerinde sahip 
olunan denetim olanaklarından yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, belirtilen amaçları elde etmek üzere girişilen ve suçu oluşturan 
yardımcı eylemler varsa artık, mağdurun rızasının yok sayılacağı belirtilmiştir. Örneğin bir kim
senin organlarını vermek hususundaki rızası, yukarıda belirtilen eylemler sonucunda elde edilmiş 
ise, suçun oluşması bakımından bu rıza yok sayılacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında onsekiz yaşını doldurmamış çocuklann birinci fıkrada belirtilen 
maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edil
meleri yahut barındınlmalan halinde, suçu oluşturan araç fiillerden herhangi birisine başvurulmasa 
da, faile birinci fıkrada belirtilen cezaların verileceği açıklanmıştır. Bu suretle onsekiz yaşını dol
durmamış çocuklann birinci fıkrada belirtilen maksatlarla maddenin öngördüğü hareketlere konu 
kılınmalan suçun oluşmasına olanak verecektir. 

Maddenin son fıkrasında, yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların örgüt marifetiyle işlenmeleri 
halinde, faillere verilecek cezaların bir katı oranında artırılması ağırlaştırıcı neden olarak kabul edil
miştir. 

Madde 3. - Maddenin (A) fıkrasıyla, 2908 sayılı Kanunun yürürlükten kaldınlan 11 inci mad
desi yeniden düzenlenmektedir. Yapılan bu düzenleme ile Türkiye'de kurulan derneklerin yurt 
dışında faaliyette bulunmalarına ilişkin esas ve usuller gösterilmektedir. 

Maddenin (B) fıkrasıyla, Kanunun yürürlükten kaldınlan 12 nci maddesi yeniden düzen
lenerek, yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin esas ve usuller gösteril
miştir. 

Maddenin (C) fıkrasıyla, Kanunun 15 inci maddesi değiştirilerek dernek kütüğü ve kayıt iş
lerinin, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı ile valilikler tarafından yürütülmesi amaçlan
mıştır. 

Maddenin (D) fıkrasıyla, Kanunun 40 inci maddesi değiştirilerek maddeden sivil savunma 
faaliyetlerine ilişkin yasaklar çıkarılmaktadır. Ülkemizde yaşanan 17 Ağustos 1999 tarihli deprem
de vatandaşlar tarafından kurulan arama kurtarma derneklerinin yararlı faaliyetlerinin görülmesi 
sonucunda böyle bir düzenlemeye ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Maddenin (E) fıkrasıyla, Kanunun 45 inci maddesi değiştirilerek, derneklerin denetiminde 
beyan usulü getirilmiş ve yerinde denetim uygulaması değiştirilmiştir. Ancak, derneklerin gerekli 
görülen durumlarda İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı personeli veya Teftiş Kurulu, 
mülkî idare amirleri ve ilgili olan bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından denetlen
mesi öngörülmektedir. Bu denetleme sonuçlarının İçişleri Bakanlığına bildirilmesi ve böylece der
neklere ait bilgilerin icracı birim olan İçişleri Bakanlığında tek arşivde toplanması mümkün kılın
mıştır. 

Ayrıca "Denetimler sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde, ilgili mülkî amir
lik durumu derhal Cumhuriyet Savcılığına bildirir" hükmü getirilmiştir. 

Maddenin (F) fıkrasıyla, Kanunun 46 ncı maddesi değiştirilerek, derneklerle ilgili hizmetlerin 
daha etkili ve koordineli bir şekilde sunulması ve denetiminin daha etkin olarak yerine getirilmesi 
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için, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilâtında bir "Dernekler Daire Başkanlığının kurulması amaç
lanmıştır. 

Maddenin (G) fıkrasıyla, Kanunun 62 nci maddesi değiştirilerek, çağımızdaki hızlı ekonomik 
ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmek ve kanunda fazla ayrıntılı düzenlemeye gidilmesini 
önlemek amacıyla, dernekler tarafından tutulacak defterler ile ilgili usul ve esasların İçişleri ve 
Maliye Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi ve bu defterlerin noterden tasdikli 
olması zorunluğu getirilmiştir. 

Maddenin (H) fıkrasıyla, Kanunun 73 üncü maddesi değiştirilerek, derneklerin, merkez ve taş
radaki hizmet ve denetimlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için oluşturulacak merkez ve taş
ra birimlerinin düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 4. - Maddenin (A) fıkrasında yapılan değişiklikle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesin
de düzenlenen ayrımcılık yasağı ve Ek 1 no.lu Protokolle güvence altına alınan mülkiyet hakkının 
korunması ilkeleri ile uyum sağlanmıştır. Böylece, cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinebilme ve 
taşınmazları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilmelerine olanak sağlanmıştır. 

Avrupa Birliği müktesebatı, azınlıkların bulundukları ülkelerde diğer vatandaşlara göre ayrım
cı muameleye tâbi olmamaları, başka bir deyişle, çoğunluğa mensup kişiler gibi tüm haklardan 
yararlanmalarını öngörmektedir. Avrupa Birliğinin Ülkemize ilişkin Katılım Ortaklığı Belgesinde, 
kısa ve orta vadeli öncelikler arasında tüm vatandaşların sosyal, dinî, ekonomik ve kültürel hak
larının geliştirilmesi ve farklı muameleye maruz kalmamaları öngörülmüştür. 

Maddenin (B) fıkrasıyla, 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bir ek madde eklenerek 
Türkiye'de şube açmış ve açma arzusunda bulunan vakıfların faaliyetleri yasal düzenlemeye kavuş
turulmuştur. 

Madde 5. - Maddenin (A) fıkrasıyla Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek, 
yabancıların toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemeleri konusunda İçişleri Bakanlığından izin al
maları yolundaki sistem aynen korunmakla birlikte, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine konuşmacı 
olarak katılma veya afiş, pankart, resim, flama, levha, araç ve gereçler taşıyarak katılma ve etkin
liklerde yer alabilmeleri için mevcut olan izin usulü kaldırılarak yerine bildirim usulü getirilmiştir. 

Maddenin (B) fıkrasında yapılan değişiklikle, Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan bildirim süresi 72 saatten 48 saate indirilmiştir. 

Madde 6. - Maddenin (A) fıkrasıyla, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 445 inci mad
desinden sonra gelmek üzere 445/A maddesi eklenerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince, 
ulusal mahkemelerimiz tarafından kesin olarak verilen veya kesinleşmiş olan bir kararın İnsan Hak
larını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle veril
diğinin saptanması ve ihlâlin niteliği ve ağırlığı bakımından Sözleşmenin 41 inci maddesine göre 
hükmedilmiş olan tazminatla giderilemeyecek sonuçlar doğurduğunun anlaşılması hali, 
muhakemenin iadesi sebepleri arasına alınmıştır. 

Öte yandan, maddede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ihlâl kararı üzerine muhakemenin 
iadesi talebinde bulunabilecekler ile bu talebin incelenme usulü de düzenlenmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen ihlâl kararları üzerine Yargıtay Birinci Başkan
lığına yapılacak muhakemenin iadesi talebinin incelenmesi, işin önemi gözetilerek Yargıtay Hukuk 
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Genel Kuruluna bırakılmış ve başvuruda bulunma süresi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
karannın kesinleştiği tarihten itibaren hak düşürücü süre niteliğindeki bir yılla sınırlandırılmıştır. 
Bu süre, Avrupa insan Haklan Sözleşmesinin 44 üncü maddesi anlamında karann kesin nitelik 
kazandığı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca, Avrupa insan Hakları Mahkemesince saptanan ihlâlin 
sonuçları tazminatla giderilmiş veya talep süresi içinde yapılmamış ise muhakemenin iadesi 
talebinin reddedileceği, Avrupa insan Hakları Mahkemesince saptanan ihlâlin sonuçları tazminatla 
giderilmediği takdirde ise, dosyanın karan veren mahkemeye gönderileceği belirtilmiş ve Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulunun muhakemenin iadesi talebi konusundaki kararlannı duruşma yapmaksızın 
kesin olarak vereceği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin (B) fıkrasıyla, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa eklenen 445/A maddesine 
uyum sağlamak amacıyla aynı Kanunun 448 inci maddesine fıkra eklenerek, söz konusu madde 
hükmü saklı tutulmuştur. 

Madde 7. - Maddenin (A) fıkrasıyla, kesinleşmiş bir ceza hükmünün Avrupa insan Hakları 
Mahkemesince, insan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki 
protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin saptanması ve ihlâlin niteliği ve ağırlığı bakımından Söz
leşmenin 41 inci maddesine göre hükmedilmiş tazminatla giderilemeyecek sonuçlar doğurduğunun 
anlaşılması hali, hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak hükme bağlanmaktadır. 

öte yandan maddede, Avrupa insan Hakları Mahkemesinin ihlâl kararı üzerine yargılamanın 
yenilenmesi isteminde bulunabilecekler ile bu istemin incelenme usulü de düzenlenmektedir. 

Avrupa insan Hakları Mahkemesince verilen karar üzerine Yargıtay Birinci Başkanlığına 
yapılacak yargılamanın yenilenmesi isteminin incelenmesi, işin önemi gözetilerek Yargıtay Ceza 
Genel Kuruluna bırakılmakta ve başvuruda bulunma süresi, Avrupa insan Hakları Mahkemesi 
kararının verilmesi tarihinden itibaren hak düşürücü süre niteliğindeki bir yılla sınırlandınlmak-
tadır. Bu süre, Avrupa insan Haklan Sözleşmesinin 44 üncü maddesi anlamında karann kesin nitelik 
kazandığı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulunca, Avrupa insan Hakları Mahkemesince saptanan ihlâlin sonuç
larının tazminatla giderilmiş olduğu veya istemin süresi içinde yapılmadığı tespit edilirse yar
gılamanın yenilenmesi istemi reddedilecek; aksi halde, dosya hükmü veren mahkemeye gön
derilecektir. Maddede ayrıca, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun yargılamanın yenilenmesi istemi 
konusundaki bu kararlarını duruşma yapmaksızın vereceği ve bu kararların kesin olacağı hükmüne 
yer verilmektedir. 

Maddenin (B) fıkrasıyla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen 327/a maddesine uyum 
sağlamak amacıyla aynı Kanununun 35 inci maddesine fıkra eklenerek, söz konusu madde hükmü 
saklı tutulmuştur. 

Madde 8. - Maddenin (A) fıkrasıyla, 3984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik 
yapılarak Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde Katılım Ortaklığı Belgesi ile Ulusal Prog
ram hedefleri doğrultusunda, bireysel hak ve özgürlükler çerçevesinde kültürel yaşam alanının 
genişletilmesi amaçlanmıştır. Bu düzenlemeyle, Anayasanın 26 ve 28 inci maddelerinde 4709 sayılı 
Kanunla yapılan değişikliklerle paralellik sağlanmıştır. Bu değişiklik, Türkiye'nin kurucu üyesi ol-
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duğu Avrupa Konseyi çerçevesindeki uluslararası sözleşmeler ile Kopenhag Siyasî Kriterlerine de 
uymaktadır. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanunda 4756 sayılı Kanun
la yayın ilkelerine ilişkin yapılan değişiklikle, radyo ve televizyon yayınlarının Türkçe yapılması 
esas olmakla birlikte, Türk vatandaşlarına günlük yaşamda kullandıkları farklı dil ve lehçelerde 
yayın yapılması imkânı getirilmiştir. Ayrıca bu yayınların, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel 
niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamayacağı vurgulanmış
tır. 

Maddenin (B) fıkrasıyla, yayın ilkeleri arasında bulunan (v) bendinde bulunan ve mutlak 
yorumlara neden olabilecek "yayınların karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa ve şiddet eğilimlerini 
körükleyici" ibaresi, madde metninden çıkarılarak bu bent yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin (C) fıkrasıyla, yapılan diğer bir değişiklikle yeniden iletim konusu açıklığa kavuş
turularak yeniden iletimin usul ve esaslarının Üst Kurulca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği 
belirtilmiştir. 

Madde 9. - Maddenin (A) fıkrasıyla, Basın Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (6) 
numaralı bendinde geçen "bu Kanunun ek birinci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar" ibaresi, 
"bu Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan suçlar" şeklinde değiştirilmiştir. 

Ayrıca maddenin (B), (C), (D), (E), (F), (G) ve (H) fıkralarında yapılan değişikliklerle, 5680 
sayılı Kanunun 21, 22, 24, 25, 30, 33 ve 34 üncü maddelerinde yer alan para cezalan güncelleş
tirilerek caydırıcılık sağlanmış ve bu maddelerde yer alan hürriyeti bağlayıcı cezalar madde metnin
den çıkartılmıştır. 

Madde 10. -Maddenin (A) fıkrasıyla, 2559 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (D) bendi değiş
tirilerek, polis tarafından kapatılabilecek umuma açık yerler ve kapatılma esasları yeniden düzen
lenmiştir. 

Maddenin (B) fıkrasıyla, Kanunun 9 uncu maddesi değiştirilerek, Anayasanın kişi hürriyeti ve 
güvenliğine ilişkin 19 uncu maddesi ile özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığına ilişkin 20 
ve 21 inci maddelerinde 4709 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle uyum sağlanmıştır. 

Maddenin (C) fıkrasıyla, Kanunun 11 inci maddesinin (C) bendi yeniden düzenlenmiş, değişen 
teknoloji ve görüntülü ve sesli aletlerin niteliğinin değişmesi nedeniyle bütün bu araçları kap
sayacak şekilde yeni hükümler öngörülmüştür. 

Maddenin (D) fıkrasıyla, Kanunun eğlence yerlerine girebilecek ve buralarda çalışabilecek 
kişilerle ilgili 12 nci maddesi değiştirilerek, maddedeki umuma açık yerlere ilişkin ibareler değiş
tirilmiş ve güncel hale getirilmiştir. Ayrıca, Ülkemiz tarafından da onaylanan Birleşmiş Milletler 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme gereği, onsekiz yaşından küçüklerin çocuk sayılması nedeniyle ve 
çocuklan korumak amacıyla dinlenme ve eğlence yerlerinde çalışabilecek kişilerin yaş sımnnın on-
sekize çekilmesine ilişkin hüküm getirilmiştir. Bu düzenleme ile kadınların bu gibi yerlerde 
çalışabilmeleri için öngörülmüş olan mülkî âmirin izin verme yetkisi kaldınlmış ve kadın erkek ay
rımcılığı önlenmiştir. Ayrıca, kanunlarımızda erginlik yaşı olarak kabul edilen onsekiz yaş esas alın
mış ve böylece onsekiz yaşını dolduran kadın erkek herkesin her alanda çalışabilmelerine imkân 
tanınmıştır. 

Maddenin (E) fıkrasıyla, Kanunun yakalama yetkisine ilişkin 13 üncü maddesi yeniden düzen
lenmekte ve bu maddenin birinci fıkrasında kolluk kuvvetlerine yakalama yetkisini veren durumlar 
belirtilmektedir. 
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İki ve üçüncü fıkraları muhafaza edilen maddenin dördüncü fıkrası değiştirilmiştir. Buna göre, 
yakalanan kişilerden yalnızca uyuşturucu kullananlar ile sarhoş olanlar değil, zor kullanılarak 
yakalanan kişiler ile hakkında suç soruşturması yapılacakların sağlık durumlarını gösteren doktor 
raporları alınacaktır. 

Maddenin beşinci fıkrası ile yakalanan kişiye, yakalanma sebebinin bildirilmesi yükümlülüğü 
ayrıntılı biçimde gösterilmiştir. 

Maddenin altıncı fıkrası, Anayasanın 19 uncu maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda 
yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, adlî bir işlem nedeniyle yakalanan kişinin durumu istediği 
kanunî yakınına derhal bildirilecektir. 

Maddenin yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkraları birleştirilerek yedince ve son fıkra olarak yeniden 
düzenlenmiştir. Burada, "sanık" ibaresi yerine "suç şüphesi altında olanlar" ibaresi, "haklarında ıs
lah veya tedavi tedbiri alınması gerekenler, ilgili kuruma gönderilir." ibaresi yerine "haklarında ıslah 
veya tedavi tedbiri alınması gerekenler, ilgili kurum tarafından teslim alınır." ibaresi getirilmiştir. 

Maddenin (F) fıkrasıyla, Kanunun Ek 1 inci maddesi değiştirilerek, umumî veya umuma açık 
yerler ile umuma açık niteliğindeki ulaşım araçlarında, gerçek kişi veya topluluklann kırksekiz saat 
önceden mahallin en büyük mülkî âmirine yazılı bildirimde bulunarak, oyun ve temsil verebileceği 
veya çeşitli şekillerde gösteri yapabileceği konusu düzenlenmiştir. 

Ayrıca, bu temsil ve gösterilerde devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Anayasal 
düzene veya genel ahlâka aykırı bir durum tespit edildiğinde, mahallin en büyük mülkî âmirinin 
derhal Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağı hükmüne yer verilmiştir. Yapılacak bil
dirimde, temsil veya gösteriye katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikametgâh ve tabiiyet
lerinin belirtileceği öngörülmüştür. 

Madde 11. - Maddenin (A) fıkrasıyla, 2923 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, Türk vatan
daşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi 
hususundaki yasal engel kaldırılmıştır. Bu çerçevede Kanunun adı "Yabancı Dil Eğitimi ve Öğ
retimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun" olarak 
değiştirilmiştir. 

Maddenin (B) fıkrasıyla, Kanunun amaç maddesi buna paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Maddenin (C) fıkrasıyla, söz konusu dil ve lehçelerin öğrenilebilmesi için 625 sayılı Özel Öğ

retim Kurumları Kanunu hükümlerine tâbi olmak kaydıyla, Özel kurslar şeklinde Millî Eğitim 
Bakanlığı denetiminde açılabilmesi imkânı getirilmiştir. Ayrıca bu kursların, Cumhuriyetin 
Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı 
olamayacağı vurgulanmıştır. 

Madde 12. - Maddenin (A) fıkrasıyla, 2908 sayılı Dernekler Kanununun 39 uncu maddesinde 
yer alan, "Belli bir kurum veya kuruluşta çalışsalar bile, belli bir mesleğe mensup olan kamu hiz
meti görevlileri, ancak üyelerinin ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ve meslekî ihtiyaç
larını karşılamak amacıyla ve sadece il ve ilçe merkezlerinde, dernek kurabilirler. Bu dernekler 
yukarıda belirtilen amaçlar dışında faaliyette bulunamazlar." hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

Aynı Kanunun 47 nci maddesinde yer alan "Kamu yararına çalışan derneklerin hesaplan ve bu 
hesaplarla ilgili belge ve defterleri, gerekli görülen hallerde, Maliye Bakanlığınca da denetlenir." 
hükmü, - 45 inci maddeye göre dernekler amaç ve faaliyetleriyle ilgili olan bakanlıklar tarafından 
zaten denetlenebileceğinden - gereksiz bulunarak yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Ayrıca bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan "Aynı öğretim kurumlarında olsa bile iki yıl, 
sömestr usulü uygulanan yükseköğretim kurumlarında bu süreyi dolduran, sömestr sayısı kadar 
sınıfta kalan veya bulundukları öğretim kurumlarını normal bitirme senesinden iki sene sonrasına 
kadar bitirmemiş olan öğrenciler; öğrenci derneklerine başkan olamaz, yönetim, denetleme kurul
larında ve diğer organlarda görev alamaz, dernek adına öğrenci temsilciliğine seçilemezler. Seçil
dikten sonra, yukarıda belirtilen hallere düşenler, daha önce kazandıkları sıfatlan kaybedenler." 
hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece öğrenci sayılan kişilere derneklerle ilgili olarak konulan 
yasaklar ortadan kaldırılmıştır. 

Maddenin (B) fıkrasıyla, Basın Kanununun 31 ve Ek 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırıl
maktadır. 

Maddenin (C) fıkrasıyla, Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanununun 11 inci maddesinin son fık
rasında, video ve ses bantlarını ticarî maksatla doldurana gerçek ve tüzel kişilerin bu bantlarının 
birer adedini piyasaya çıkanlmadan önce mahallin en büyük mülkî âmirine verme zorunluluğunu 
getiren hükmü ile mülkî amirliğe tevdi edilen bu görev Kültür Bakanlığı bünyesinde bulunan Telif 
Hakları Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünden söz konusu hüküm kaldırılmıştır. 

Maddenin (D) fıkrasıyla, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun serbest bölgelerde kuruluş
tan itibaren on yıl süreyle 5.5.1983 tarihli ve 2822 sayılı Kanunun grev ve lokavt ile arabuluculuk 
hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldınlmıştır. 

Madde 13. -Milletvekili Genel Seçiminin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılması düşünülmüştür. 
Geçici Madde 1. -Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun 1 inci maddesinin 

(A) fıkrası kapsamına giren ve Türk Ceza Kanunu, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanun ve 6831 sayılı Orman Kanununda yer alan suçlardan dolayı idam cezası verilen hüküm
lülerin dosyaları hakkında yapılacak işlemler açıklanmıştır. Ayrıca askerî mahkemeler Askerî Ceza 
Kanunu dışında Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlara göre de idam cezası verebileceklerinden, 
haklarında askerî mahkemelerce bu Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası kapsamına giren Türk 
Ceza Kanunu, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile Orman Kanunu uyarınca idam cezası 
verilmiş hükümlüler yönünden yapılacak işlemler belirtilmiştir. 

Geçici Madde 2. - Maddeyle bu Kanunun 6 ve 7 nci maddelerinin, bu maddelerin yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra Avrupa însan Haklan Mahkemesine yapılan başvurular üzerine bu Mah
kemece verilecek kararlar hakkında uygulanacağı belirtilmiştir. 

Geçici Madde 3. - Bu Kanunda öngörülen yönetmeliklerin, Kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren bir yıl içerisinde yürürlüğe konulacağı belirtilmiştir. 

Madde 14. - Teklifin, Avrupa însan Haklan Mahkemesi kararları nedeniyle yargılamanın 
yenilenmesi ile ilgili 6 ve 7 nci maddelerinin bu Kanunun yayımı tarihinden bir yıl sonra, diğer 
hükümlerinin ise yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

Madde 15. - Yürütmeyle ilgilidir. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 31.7.2002 

Esas No. : 2/1020 
Karar No. : 21 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 29.7.2002 tarihinde Talî Komisyon olarak Anayasa, Millî Eğitim, Kültür,Gençlik 

ve Spor, İçişleri, Sağlık-Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, Esas Komisyon olarak Adalet 
Komisyonuna gönderilen "Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Beyhan As
lan, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; 
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar 
Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi" (2/1020) Komisyonumuzun 30.7.2002 tarihli toplantısın
da görüşülmüştür. 

Toplantımıza Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk, Devlet Bakan Sayın Nejat Arseven, 
İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, RTÜK, Yüksek Seçim Kurulu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü yetkilileri katılmışlardır. 

Teklifin, 30.10.2001 tarihli ve 4709 sayılı Anayasa değişikliği; 22.11.2001 tarihli ve 4721 
sayılı Türk Medenî Kanunu ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü 
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 
Ulusal Programı çerçevesinde yapılması gerekli tedbirlerle ilgili olarak çeşitli kanunlarda değişik
liklerin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlandığı genel gerekçesinde belirtilmektedir. 

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerde; Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk ve Devlet 
Bakanı Sayın Nejat Arseven tarafından Teklifin bir an önce yasalaşmasının özellikle Avrupa Bir
liğine üyelik görüşmelerine başlanması açısından önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye'nin hukuk 
düzenini geliştirmesi için yapması gerekenlerle Avrupa Birliğine üyelik için yapması gerekenler 
arasında özdeşlik olduğu ifade edilmiştir. 4709 sayılı Kanunla gerçekleştirilen Anayasa değişik
liğinden sonra idam cezası ile ilgili olarak uygulamada mahkemelerin önündeki belirsizliğin kal
dırılmasının gerektiği belirtilmiştir. 

Komisyon Üyelerimizce, Teklifin Esas Komisyon olarak Anayasa Komisyonunda görüşül
memesinin doğru olmadığı söylenmiştir. Avrupa Birliğine ekonomik entegrasyonu büyük ölçüde 
sağlayan Türkiye'nin başka alanlara da bu entegrasyonu taşıması gerektiği, aksi halin gerilemeye 
neden olacağı ifade edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi oy çokluğu ile kabul 
edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi üzerindeki görüşmelerde idam cezasının yer aldığı kanunların tek tek 
sayılması gerektiği, yapılan düzenlemenin bu nedenle Anayasaya aykırı olduğu ayrıca Anayasanın 
10 uncu maddesine aykırı düzenleme içerdiği belirtilmiştir. Yapılan görüşmelerden sonra madde oy 
çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Teklifin, Türk Ceza Kanununda değişiklik öngören 2 nci, Dernekler Kanununda değişiklik ön
gören 3 üncü, Vakıflar Kanununda değişiklik öngören 4 üncü, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
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Kanununda değişiklik öngören 5 inci, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda değişiklik öngören 
6 ncı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda değişiklik öngören 7 nci, Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda değişiklik öngören 8 inci, Basın Kanununda değişiklik ön
gören 9 uncu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda değişiklik öngören 10 uncu, Yabancı Dil Eğitim 
ve Öğretimi Kanununun adını "Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil 
ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun" şeklinde değiştiren ve Kanunda değişiklikler ön
gören 11 inci, yürürlükten kaldırılan hükümleri düzenleyen 12 nci maddesi Komisyonumuzca 
sırasıyla görüşülmüş ve yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Teklifin 13 üncü Maddesi Milletvekili Genel Seçiminin 3 Kasım 2002 Pazar günü yapılacağını 
içermektedir. Bu konu ile ilgili Komisyonumuzca üç adet önerge görüşülerek seçimin 3 Kasım 
2002'de yapılması karara bağlandığından, bu maddenin Teklif metninden çıkarılması ve Teklif baş
lığının da bu yönde düzeltilmesi için bir önerge verilmiş, teklif sahipleri de bu önergeye iştirak et
mişlerdir. Önerge Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiş, teklifin başlığı önerge doğrul
tusunda değiştirilmiş ve 13 üncü madde bu suretle Teklif metninden çıkarılmıştır. 

Teklifin Geçici 1,2, ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

13 üncü maddenin çıkarılması nedeniyle yürürlük madde 13, yürütme madde 14 olarak oya 
sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü oya sunulmuş ve Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Raporumuz havalesi gereği Esas Komisyon olan Adalet Komisyonuna gönderilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Turhan Tayan Necdet Saruhan Mehmet Nacar 

Bursa İstanbul Kilis 
(Muhalifim) 

Kâtip Üye Üye 
E. Cenap Gülpmar Ahmet İyimaya Salih Çelen 

Şanlıurfa Amasya Antalya 
Üye Üye Üye 

Şaban Kardeş İsmail Alptekin Ay vaz Gökdemir 
Bayburt Bolu Erzurum 

(Muhalifim) (Bazı maddelere muhalifim) (İmzada bulunamadı) 
Üye Üye Üye 

Edip Özgenç Cahit Tekelioğlu Cavit Kavak 
Mersin Mersin İstanbul 

(Bazı maddelere muhalifim) 
Üye Üye Üye 

Osman Kılıç Mustafa Verkaya Nevzat Yalçıntaş 
İstanbul İstanbul İstanbul 

(Muhalifim) (1 inci maddeye muhalifim) 
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Üye Üye Üye 

Işın Çelebi Rahmi Sezgin Mustafa Kamalak 

İzmir izmir Kahramanmaraş 

(Muhalifim) 

Üye Üye Üye 

Çetin Bilgir Bülent Arınç İsmail Çevik 
Kars Manisa Nevşehir 

(Bazı maddelerine muhalifim) (Muhalifim) 

Üye Üye Üye 

Mehmet Kundakçı Metin Bostancıoğlu Şeref Malkoç 
Osmaniye Sinop Trabzon 

(Bazı maddelerine muhalifim) Üye 

Ali Naci Tuncer 
Trabzon 

MUHALEFET ŞERHİ 

Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz tarafından Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Gurubu bulunan Siyasî Par
ti liderlerine destek olunması amacıyla takdim edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 
Sayın Devlet Bahçeli Kanun Teklifi içerisinde bir takım maddelerin demokratikleşme ve Ulusal 
Programda yer alan maddeleri içerdiği, bu sebeple destek olunabileceği belirtilmiştir. Bu teklifi yet
kili kurullarda incelenmesi, destek olunabilecek maddelerin yanı sıra yeni önerilerle katkı temin 
edilebileceği belirtilmiş, bu konudaki çalışmaların 27 Temmuz 2002 tarihinde tekrar görüşmek 
suretiyle kesinleşmesi kararlaştırılmıştır. 

Liderlerin bu konudaki mutabakatına rağmen kararlaştırılan süre dolmadan ve çalışmalar 
tamamlanmadan Kanun Teklifi Anavatan Partisi Grubu tarafından Meclise verilmiştir. Bu suretle 
partimizin desteği ve katkısı hususunda bir talep olmamıştır. Partimizin katkısını talep etmeyen 
Kanun Teklifi sahiplerine destek temin etmemiz bahis konusu değildir. 

Kanun Teklifinde yer alan idam Cezasının Terör Suçlarının kaldırılması, başka dilde yayın ve 
öğrenim hakkını kabulüne ilişkin taleplere bizler başından beri karşı olduğumuzu ve kabul et
meyeceğimizi belirtmiş bulunuyoruz. Bu görüşümüz doğrultusunda da idam Cezasının terör suç
ları için kaldırılmasına karşıyız. 

Ayrıca Kanunun maddesinin düzenleniş biçimi itibariyle idam cezasının müebbet ağır hapis 
cezasına dönüştüren düzenleme ile cezanın infazının ölünceye kadar devam edeceği hükmünün 
Anayasanın 138 inci ve TCK'nun 2 inci maddesi karşısında uygulanamayacağı göz önüne alınarak 
tarafımızdan kabul edilmemektedir. 

Kanun Teklifinin 4 - A maddesi ile cemaat vakıflarına ilişkin düzenleme Lozan anlaşması ile 
tesbit edilen azınlıklara sağlanacak haklar çerçevesinde bulunmadığı gibi, gerekçede belirtilen ay
rımcılık anlamında da değerlendirilmemesi mümkün bulunmamaktadır. 
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Kanun Teklifinin 6-A ve 7-A maddeleri ile Avrupa însan Hakları Mahkemesinin kararlarının 
İadeyi Muhakeme sebebi olarak kabul etmesi Türk yargı yetkisine müdahale anlamı taşımaktadır. 
Bu hususta kimi Avrupa Birliği Ülkelerinde bu konuda hiçbir düzenleme bulunmazken kimi ül
kelerde halen yasa çalışmaları sürmektedir. Bilindiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yerleşik 
itihatlarıyla da sabit olduğu üzere bir temyiz merci değildir. Teklif ile getirilmek istenen değişikliği 
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinden kaynaklanan hukukî bir hükümlülük olmadığı da açıktır, öte 
yandan ulusal programda böyle bir taahhüdümüz bulunmamaktadır ve Avrupa Birliğinin Türkiye'
den de böyle bir talebi yoktur. 

Teklifin 8 inci maddesi ile Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 
4 üncü Maddesinde getirilen değişiklikle ülkemizde varolan etnik grupların Türkçenin dışında dil 
ve lehçelerde Televizyon ve Radyo yayını yapmalarına imkân sağlanması amaçlanmakta, bu suret
le farklı toplum kesimlerinden azınlık oluşturma yolu açılacak, ayrı dil konuşturma tarih yazma 
yöntemiyle de üniter devlet yapımının bozulması ve milli bütünlüğün parçalanması doğabilecek-
tir.Kaldı ki bu husus Anayasanın 3 üncü Maddesinin birinci fıkrasına açıkça aykırıdır. 

Teklifin 11 inci Maddesiyle Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanununun adı "Yabancı Dil 
Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında 
Kanun" şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir. Kanun Teklifi ile Kanunun 1 inci maddesinin ve 
2 inci maddesinin (a) bendinin değiştirilmesi öngörülmüştür. Bu husus öncelikle Anayasanın 42 inci 
maddesinin 9 uncu fıkrasına açıkça aykındır. Yine Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanununun 2 inci 
maddesinin A bendine açıkça aykınlık teşkil etmektedir. Bu durum ise devletin ülkesi ve milleti ile bölün
mez bütünlüğüne ve Üniter Devlet yapısına aykırı olup, etnik grup ve azınlık yaratmaya matuftur. 

Kanun Teklifinin 1 inci Maddesinin ve 6 ve 7 inci maddelerinin uygulanmasına yönelik geçici 
1 inci ve 2 inci maddelerine ve ilgili maddelere bahsettiğimiz gerekçelerle muhalifiz. 

Yukanda kısaca belirtmiş olduğumuz gerekçelerle Kanun Teklifine muhalifiz. 

Saygıyla arz olunur. 

Mehmet Nacar Mustafa Verkaya İsmail Çevik 
Kilis İstanbul Nevşehir 

Şaban Kardeş Cahit Tekelioğlu Mehmet Kundakçı 
Bayburt Mersin Osmaniye 

MUHALEFET ŞERHİ 
I) Teklifin 1 inci maddesi Anayasaya aykındır: 

1) Teklifin 1 inci maddesi Anayasanın 38/9. maddesine aykırıdır 

2) Söz konusu madde, Anayasanın " eşitlik ilkesine", lO.maddesine aykırıdır. 
B) Teklifin, 1. maddesi eksiktir: 
Çünkü, Askerî Ceza Kanununun 26 ( yirmi altı) maddede öngördüğü idam cezalarını kaldır

mamaktadır. 

II) Teklifin 2. maddesinin (B) fıkrasıyla Türk Ceza Kanununa eklenen 201/a maddesinin ikin
ci fıkrasında yer alan "...fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca..." bölümü: 

1) Ceza hukukunun temel ilkelerinden olan "tek fiile tek ceza" ilkesine aykırıdır. 
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2) Anayasanın 2. maddesinde yer alan "adalet ilkesine" aykırıdır. 

1- Türk Ceza Kanununun 79. maddesi ile çatışmaktadır. 

II) Teklifin (6.) ve (7.) maddeleri: 

A) Anayasanın 2. maddesine "hukuk devleti ilkesine" 90. son maddesine ve 138. maddesinin 
1. ve 2. fıkralarına aykırıdır. 

1) Teklifin (6.) ve (7.) maddeleri Anayasanın 2. maddesine, "hukuk devleti" ilkesine aykırıdır. 

Hukuk devletinin temel özelliği, önceden hukuka uygun olarak konulmuş kurallara bizzat dev
letin kendisinin de uymuş olmasıdır. 

Burada önceden konulmuş olan kural A.Î.H.S. dir ve bu sözleşmeye göre A.Î.H.M nin vermiş 
olduğu karardır. 

A.I.H.M. tarafından verilmiş olan kararların, iadeyi muhakeme sebebi sayılabilmesi için Yar
gıtay Hukuk veya Ceza Genel Kurulunca bir ön incelemeye tabi tutulması, hukuk devleti ilkesine 
aykırı düşer. 

2) Teklifin (6.) ve (7.) maddeleri Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına aykırıdır: 

Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına göre "...milletlerarası antlaşmalar kanun hükmün
dedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz". 

A.I.H.M. nin, böyle bir antlaşmaya dayanılarak verilen bir kararın, iadeyi muhakeme sebebi 
sayılabilmesi için, yüksek yargı bünyesindeki bir kurul da olsa.bir ara organ tarafından incelenip 
karar verilmesi kanaatimce, Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına aykırı düşer. 

3) Teklifin (6.) ve (7.) maddeleri Anayasanın 138. maddesinin 1. ve 2. fıkrasına aykırıdır: 

a) Teklifin (6.) ve (7.) maddeleri Anayasanın 138. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "hâkim
lerin bağımsızlığı" ilkesi ile "hâkimler...Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaat
lerine göre hüküm verirler" hükmüne aykırı dır. Çünkü yeniden yargılama yapacak olan hâkim (mah
keme), "bağımsız" olarak, "Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatine göre" 
değil Yargıtay ceza veya hukuk genel kurulunun görüşüne göre karar verecektir. 

b) Teklifin (6.) ve (7.) maddeleri Anayasanın 138. maddesinin 2. fıkrasına aykırıdır: 
Anayasanın 138. maddesinin 2.fıkrasma göre "hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yet
kisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; 
tavsiye ve telkinde bulunamaz". 

Bir üst kurulun görüş bildirmesi, kanaatimce alt mahkemeler için "görüş bildirmek" ten, "tel
kinde bulunmak" tan çok daha önemli bir şeydir. 

B) Teklifin (6.) ve (7.) maddeleri eksiktir. Çünkü bu maddeler, Anayasa mahkemesi kararlan 
ile idari yargı kararlarının, A.I.H.M tarafından Türkiye'nin aleyhine bozulması halinde nasıl bir uy
gulama yapılacağını belirtmemektedir. Bize göre hem CUMUK'a hem de HUMK'na iadeyi 
muhakeme sebebi ( yargılanmanın yenilenmesi nedeni) olarak, "Millî mahkeme karannın Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Avrupa insan Haklan Sözleşmesine aykın bulunması" hük
münün eklenmesi gerekli ve yeterlidir. 

Prof. Dr. Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- Teklifin 1 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2.- Teklifin 2 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3.- Teklifin 3 ünci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4.- Teklifin 4 ünci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5.- Teklifin 5 ünci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6.- Teklifin 6 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7.- Teklifin 7 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8.- Teklifin 8 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9.- Teklifin 9 uncu Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10.- Teklifin 10 uncu Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11.- Teklifin 11 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12.- Teklifin 12 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Teklifin geçici 1 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Teklifin geçici 2 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Teklifin geçici 3 üncü Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 13.- Teklifin 14 üncü maddesi 13 üncü Madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 

edilmiştir. 

MADDE 14.- Teklifin 15 inci Maddesi 14 üncü Madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 30.7.2002 
Esas No. : 2/1020 

Karar No. : 32 
TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

"Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Millet
vekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına 
ilişkin Kanun Teklifi" 29.7.2002 tarihinde Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilmiş ve 
Komisyonumuz 30.7.2002 tarihli 23 üncü toplantısında içişleri ve Adalet Bakanlıkları temsil
cilerinin de katılımıyla Teklifi inceleyip görüşmüştür. 

Teklif, 
1. Avrupa Birliğine üyelik sürecinde, Birliğe uyumla ilgili olduğu düşünülen bazı yasalarda 

değişiklikler öngörmekte, 
2. Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılmasını hüküm altına almak

tadır. 
Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, Teklifin lehinde olan milletvekilleri, Teklifte ön

görülen düzenlemelerin, Avrupa Birliğine üyelik sürecinde çok önemli bir adım teşkil ettiğini ve bu 
nedenle Teklifin bir an önce kanunlaşması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Teklifin aleyhinde olan milletvekilleri, Türkiye'nin dünya milletler ailesinin şerefli bir üyesi 
olduğunu, bu nedenle de, uluslararası ilişkilerde eşitlik ve mütekabiliyet ilkelerine uygun muamele 
görmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Getirilen düzenlemelerin, teslimiyetçi bir anlayışa dayanmaları 
ve ülkenin millî birlik ve bütünlüğüne aykırı hükümler taşımaları nedeniyle bütün olarak kabul edil
meleri mümkün değildir. 

Teklifin geneli üzerindeki bu görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi hususu oya konmuş 
ve maddelere geçilmesi oy çokluğu ile kabul edlmiştir. 

Komisyonmuz Tasarı üzerinde tali komisyon olarak belirlenmiş olduğundan, İçtüzüğümüzün 
23 üncü maddesine dayanılarak, Teklifin, Komisyonumuzu ilgilendiren maddelerinin görüşül
mesiyle yetinilmesi kararlaştırılmıştır. Komisyonumuzu ilgilendiren maddeler ise, 3,4, 5, 10 ve 12 
nci maddeler olarak belirlenmiştir. 3 üncü Madde Dernekler Kanununda; 4 üncü Madde Vakıflar 
Kanununda; 5 inci Madde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda; 10 uncu Madde Polis Vazife 
ve Salahiyet Kanununda değişiklik yapmaktadır. 12 nci Madde ise Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu ile Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun bazı hükümlerini yürürlükten kaldırmaktadır. Bu 
maddelerin değiştirdiği Kanunlar ve Kanunlarda yapılan değişiklikler şunlardır : 

1. Dernekler Kanunu 
Madde 1 1 . - Daha önceden "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun" ile kal

dırılmış olan 11 inci madde yeniden düzenlenmekte ve Türkiye'de kurulan derneklerin yurtdışında 
faaliyet gösterme esasları belirlenmektedir. 

Madde 12. - Daha önceden "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun" ile kal
dırılmış olan 12 nci madde yeniden düzenlenmekte ve yurtdışında kurulan derneklerin Türkiye'de 
faaliyet gösterme esasları belirlenmektedir. 

Madde 15. - Dernekler Kütüğünün Emniyet Genel Müdürlüğü yerine yeni ihdas edilen Der
nekler Daire Başkanlığında tutulması esası getirilmektedir. 
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Madde 40. - Sivil savunma hizmetleri, yasak dernek faaliyeti olmaktan çıkarılmaktadır. 
Madde 39. - Madde kaldırılmakta ve kamu hizmeti görevlilerinin dernek kurma sınırlamaları 

yok edilmiştir. 
Madde 45. -Derneklerin her yıl, kendiliğinden verecekleri beyannameyle sürekli olarak ken

di beyanları esas alınmak suretiyle denetlenmeleri imkân dahiline sokulmaktadır. 
Madde 46. - Dernekler Daire Başkanlığı ihdas edilmektedir. 
Madde 47. - Madde kaldırılmakta ve kamu yararına derneklerin gereksiz olan Maliye Bakan

lığınca denetimi uygulamasına son verilmektedir. 
Madde 56. - Madde kaldırılmakta ve öğrencilerin dernek üyeliği ve yöneticiliği sınırlamalarına 

son verilmektedir. 
Madde 62. -Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtların ve bunların içeriklerinin yönet

melikle tesis edilmesi hükmü getirilmektedir. 
Madde 73. - Derneklerle ilgili iş ve işlemlerin merkez yerine taşrada görülmesi esası getiril

mektedir. 
2. Vakıflar Kanunu 
Madde 1. - Cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinmelerine imkân tanınmaktadır. 
Ek Madde 1. - Vakıfların yurtdışı faaliyetleri esasa bağlanmaktadır. 
3. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Madde 3. - Yabancıların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri ile yapılan toplantı ve gös

teri yürüyüşlerine katılmalan ayrıştırılmış ve toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri konusun
da izin zorunluluğu korunurken, yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmalarında bildirim 
yeterli kılınmıştır. 

Madde 10. - Bildirim süresi 72 saatten 48 saate indirilmiştir. 
4. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 
Madde 8. - İnternet üzerinden sakıncalı yayın yapan yerler polisin kapatabileceği yerler kap

samına alınmaktadır. 
Madde 9. - Polisin arama yapabilme yetkisi halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği 

alanlarla, umumî ve umuma açık yerler ve öğrenci yurtları ve eklentilerini de kapsayacak biçimde 
genişletilmektedir. 

Madde 11. - Değişen teknolojiyle ortaya çıkmış bulunan görüntü ve ses aletleri Kanun kap
samına alınmakta ve bunları satanlara müeyyide getirilmektedir. 

Madde 12. - Bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerlerle kıraathane ve oyun oynatılan 
yerlere 18 yaşından küçüklerin girmesi engellenmekte, bu tür yerlerde 21 değil 18 yaşından küçük
lerin çalıştırılması yasaklanmakta ve bu yerlerde kadınların çalışmasına getirilen sınırlamalar kal
dırılmaktadır. 

Madde 13. - Polisin yakalama yetkisi genişletilmekte, polise "polisin kanunlara uygun olarak 
aldığı tedbirlere karşı gelenleri, direnenleri ve görev yapmasını engelleyenleri yakalama yetkisi" 
verilmektedir. 

Komisyonumuz, Teklifin bu maddelerini oyçokluğu ile kabul etmiştir. 
Raporumuz Adalet Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Kâtip 
Mehmet Pak Musa Öztürk Hasan Hüseyin Balak 

İstanbul Adana Tokat 
(Muhalefet şerhim ektedir) 
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Üye 
Hasarı Güler 

Adıyaman 
(Muhalifim) 

Üye 
Hüsamettin Kor kut ata 

Bingöl 
Üye 

Sebğettıllah Seydaoğlu 
Diyarbakır 

Üye 
Hayrı Kozakçıoğlu 

İstanbul 

Üye 
Rifat Serdaroğîu 

îzmir 
Üye 

Meral Akşener 
Kocaeli 

(Muhalifim) 

Üye 
Halil ibrahim Özsoy 

Afyon 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Yalçın Kaya 
İçel 

(Muhalifim) 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

Kemal Vatan 
İzmir 
Üye 

M. Cihan Yazar 
Manisa 

Üye 
Kemal Çelik 

Antalya 

Üye 
Faruk Çelik 

Bursa 
Üye 

Mustafa Zorlu 
İsparta 

(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Çiimen 

İzmir 

Üye 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Abdullah Veli Şeyda 
Şırnak 

MUHALEFET ŞERHİ 
Milliyetçi Hareket Partisi, Avrupa Birliği üyeliğine karşı değildir. Ancak Avrupa Birliği üyeliği 

sürecinde eşit bir konumda bir ülke olarak algılanmamamız halinde sürece katılmamız doğru değil
dir. Birliğin tek taraflı istekleri sonucu ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü aleyhine düzen
lemeler yapılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Anayasamızın başlangıç bölümünde de belirtildiği 
gibi Türkiye dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesidir. Ülkemiz ancak bu çer
çevede, konumda görülebilirse ve ülkemiz çıkarları gözetilebilirse bu hareket desteklenebilir. Parti 
olarak herhangi bir uluslararası bütünleşme hareketine karşı değiliz. Ancak ülkenin bağımsızlık ve 
bütünlüğüne zarar verebilecek herhangi bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün görünmemektedir. 

Öte yandan, Parti olarak kamuoyuna da açıklanmış bulunan görüşlerimizde, Avrupa Birliği uyum 
süreci ile ilgili görülen belirli düzenlemelerin karşısında olduğumuz açıklanmıştır. Bu çerçevede lider
ler arasında yapılan görüşmelerde, uyum paketinin belirli kısımlarım destekleyebileceğimiz görüşü 
ifade edilmiştir. Ancak bunun için, pakete katıldığımız hususların ayrı bir paket olarak düzenlemesi 
gerekirdi. Ne var ki paketin bir bütün olarak sunulmuş bulunması, daha önce açıklanan görüşlerimiz 
doğrultusunda, paketi desteklemeyeceğimiz sonucunu kendiliğinden doğurmaktadır. Bu nedenle Av
rupa Birliği Uyum Yasaları adı altında getirilmiş bu düzenlemelere karşıyız. 

H. Hüseyin Balak Mustafa Zorlu Mehmet Pak 
Tokat İsparta İstanbul 

Meral Akşener Hasari Güler Yalçın Kaya 
Kocaeli Adıyaman Mersin 
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Millî Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 30.7.2002 

Esas No. : 2/1020 
Karar No. : 20 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MELÎSÎ BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuz; gündeminde yer alan "Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Denizli Millet

vekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat 
Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Seçimlerinin 3 Kasım 2002 
Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi" ni (2/1020), 30.7.2002 tarihli toplantısında görüş
müştür. Bu toplantıya Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ile RTÜK ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
yetkilileri katılmıştır. 

Komisyonumuz; T.B.M.M. Danışma Kurulunun 29.7.2002 tarih ve 3 Nolu kararını üyelerin 
bilgisine sunmuştur. Daha sonra İçtüzüğün 23 üncü maddesi hükümleri uyarınca Teklifin; çerçeve 
4,8 ve 11 inci maddelerinin Komisyonumuzun^ ihtisas alanı içinde olup olmadığı müzakeresine baş
lanmıştır. Yapılan müzakerelerde Teklifin sadece Çerçeve 11 inci maddesinin Komisyonumuzun ih
tisas alanı içinde olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. 

Komisyonumuz; ihtisas alanı içinde gördüğü Çerçeve 11. Maddenin müzakeresine geçmiştir. 
Teklifin gerekçesi incelendiğinde Çerçeve 11. Maddenin (A) fıkrasıyla; 2923 sayılı Kanunda 

yapılan değişiklikle, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları 
farklı Dil ve lehçelerin öğrenilmesi hususundaki yasal engelin kaldırılmasının amaçlandığı görül
mektedir. Bu çerçevede Kanunun adı "Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının 
Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun " olarak değiştirilmektedir. 

Maddenin (B) fıkrasıyla; Kanunun amaç maddesi buna paralel olarak yeniden düzenlenmektedir. 
Maddenin (C) fıkrasıyla; söz konusu dil ve lehçelerin öğrenilebilmesi için 625 sayılı Özel öğ

retim Kurumları Kanunu hükümlerine tâbi olmak kaydıyla, Millî Eğitim Bakanlığı denetiminde 
özel kurslar açılabilmesi imkânı getirilmektedir. Ayrıca bu kursların, Anayasada belirtilen Cum
huriyetin temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı 
olamayacağı ifade edilmektedir. 

Bu madde üzerinde Komisyon üyelerinin hemen hemen tamamı söz almış ve görüşlerini ifade 
etmiştir. 

Çerçeve 11. Madde ile; Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanununun Başlığı ile 1 inci Maddesi 
değiştirilmekte ve aynı Kanunun 2 inci Maddesine yeni hükümler eklenmektedir. 

Bu çerçevede; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 inci maddesindeki ilkelere ters düşülmemesi gerekir. 

Ayrıca Tevhid-i Tedrisat Kanununda dil birliğinin önemine işaret edilmektedir. Bir toplumu Millet 
yapan en önemli unsurların başında Dil Birliği gelmektedir. Bu Dil Türkçe'dir. 4 bin yıllık Türk 
Tarihi süresinde farklı birçok, mahalli, yöresel lehçe ve ağızlar kullanılmıştır. Bunlar ülkemizin zen
ginliğidir. Çünkü dil birliği milleti var eden önemli bir unsurdur. Ülkemizde 50'ye yakın mahalli 
lehçe ve ağız vardır. Bunların farklı dil olarak algılanması büyük tehlikelere yol açabilir, dil bir
liğine zarar verebilir, üniter yapıyı tehlikeye sokabilir. Birliğimizin harcı Türkçemizdir.. Önemli 
olan anadilimiz Türkçemizi, ülkemizin en ücra köşesine kadar ve en güzel şekilde öğretebilme 
çabalarını sürdürmektir. Bu sayede herkesin Türkçe'yi en güzel ve doğru bir şekilde kullanması sağ
lanmış olacaktır. Türkçemizi hem kuvvetlendirmiş hem de etkinliğini artırmış oluruz. 

Atatürk "Türkiye Cumhuriyetinin temeli Kültür'dür" demiştir. Kültürün de ana unsuru ve taşıyıcısı 
da dildir. Dil, Millî Devletin Millî bir unsurudur. Milletin ortak paydasıdır. Türk milleti olarak Avrupa 
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Birliğine taraftar olduğumuz bilinen bir gerçektir. Ancak ne kendi millî hassasiyetlerimizden ne kim
liğimizden taviz vermemiz mümkün değildir. Avrupa Birliğine bu hassasiyetlerimizle girmemiz esas 
alınmalı; birliğimize ve bütünlüğümüze zarar verecek unsurlardan kaçınılmalıdır. 

Diğer bir görüş olarak da; 
Avrupa Birliği Ulusal Programı çerçevesinde; Millî Eğitim Bakanlığının denetiminde özel 

kurslann açılabilmesi gerekliliği ve bunun bir ihtiyaç olduğu ifade edilmiş, çerçeve 11. Madde ile 
getirilen hükümlerin, Avrupa Birliği adaylık sürecinin bir gereği olmaktan ziyade, kendi mil
letimizin ihtiyacına cevap veren hükümler olduğu ifade edilmiştir. Yapılan düzenleme ana dili öğ
renmenin önündeki engellemenin kaldırılmasından ibarettir şeklinde ifade edilmiştir. 

Yapılan bu görüşmelerden sonra çerçeve 11 inci Madde verilen değişiklik önergesi doğrul
tusunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bu değişiklik önergesi ile Teklifin çerçeveli inci Mad
desinin C bendinin ikinci paragrafındaki "Ancak Türk Vatandaşlarının " ibaresi "Ancak Türk 
Vatandaşlarınca" olarak, yine aynı paragrafın ikinci cümlesindeki "bütünlüğüne " kelimesinden son
ra gelmek üzere " ve Resmî Dilin ve Eğitim Dilinin Türkçe olması temeline" ifadesinin eklenmesi 
suretiyle, ayrıca aynı paragrafın son cümlesindeki "Millî Eğitim Bakanlığınca" ibaresinin de 
"Bakanlar Kurulunca" olarak değiştirilmiştir. 

Teklifin çerçeve 11 inci Maddesi, bu değişik şekliyle Komisyonumuzda oy çokluğu ile kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz ve Komisyonumuzca kabul edilen çerçeve 11 inci Madde Esas Komisyon olan 
Adalet Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Abdurrahman Küçük 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Mahmut Göksu 

Adıyaman 

Üye 
Hasan Er çelebi 

Denizli 
Üye 

Evliya Parlak 
Hakkâri 

Üye 
Bahri Sipahi 

istanbul 
Üye 

İlhami Yılmaz 
Karabük 

(Muhalefet şerhim var) 
Üye 

Şeydi Karakuş 
Kütahya 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

M. Salih Yıldırım 
Şırnak 

Sözcü 
Abdulbaki Erdoğmıış 

Diyarbakır 

Üye 
Yahya Çevik 

Bitlis 

Üye 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Üye 

Ahat Andican 
İstanbul 

Üye 
Güler Arslan 

izmir 
Üye 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Üye 
Ömer Ertaş 

Mardin 

Kâtip 
Mücahit Himoğlu 

Erzurum 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
İbrahim Halil Oral 

Bitlis 
(Muhalefet şehrim var) 

Üye 
Lütfi Doğan 
Gümüşhane 

Üye 
Bozkurt Yaşar Öztürk 

İstanbul 
(Yazılı şerhim olacaktır) 

Üye 
Saffet Başaran 

İzmir 
Üye 

Halil Çalık 
Kocaeli 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 

Üye 
Mehmet Çiçek 

Yozgat 
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MUHALEFET ŞERHİMİZ 
30.7.2002 tarihinde Millî Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülen "Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifı"nin Çerçeve 11. Maddesi, 6'ya karşı 15 oyla kabul edilmiştir. 
Kabul edilen bu Madde, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Kanununun başlık, amaç ve 
esaslar kısımlarında değişiklik içermektedir. Değişiklik yapılan kısım Türk vatandaşlarının günlük 
yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğretilmesini düzenlemektedir. 

Bu düzenleme, Anayasanın 3,4. ve 42. maddeleri ile çelişir nitelik taşıması yanında, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü zamanla tehlikeye atacak bir yapılanmaya imkân verir 
mahiyettedir. Çünkü dil, bir toplumu zamanla millet yapan, "ortak kültürü" nesilden nesile taşıyan 
en önemli araçtır. Türk Milletinin resmî dili Türkçedir. Farklı dil ve lehçelerin öğretilmesine imkân 
vermek yeni millet oluşturmaya kapı aralayacak, üniter yapıyı bozacak, yeni problemler oluşturacak 
niteliktedir. 

Türkiye'de 40 ayrı etnik unsur olduğu iddiasında bulunanlar bu Kanunla emellerine ulaşmış 
olacak, zamanla bu unsurların Millet olmasına çalışacak, Türk Milletini yeni meselelerle karşı kar
şıya bırakacaktır. 

PKK'nın ortaya çıkması, 20 yıllık bir sürede, Türkiye'de 35 bin civarında insanın ölümüne, 100 
milyar dolar maddi kayba ve ülkenin bazı bölgelerinin geri kalmasına yol açmıştır. Bu terör ör
gütünün; hedefi Türkiye'yi bölmek, ırk esasına dayalı yeni milletler oluşturmaktır. Zaten PKK'nın 
7. Kongre kararları doğrultusunda açıklanan "Demokratikleşme ve Barış İçin Acil Eylem Planı" 
içinde Kürt dilinin ve kültürünün önündeki engellerin kaldırılması ile Kürtçe eğitim ve yayın yapıl
ması da yer almaktadır. PKK'nın talepleri ile AB'nin Kopenhag Kriterleri çerçevesinde Türkiye'den 
beklentileri arasındaki benzerlikler dikkat çekmektedir. Çıkarılmak istenen yasa ile; Türkiye'nin 20 
yıldan beri mücadele ettiği PKK terör örgütünün istekleri yerine getirilmiş olmaktadır. 

Bu yasa ile verilen imkân, sadece belli bir bölge ve belli lehçe ile sınırlı kalmayacak farklı 
"milletçikler" oluşmasına yol açacaktır. Böyle bir durum üniter yapıyı parçalayacağı gibi 
Anayasanın değiştirilmesi bile teklif edilemeyen yasalarının delinmesine, Devletin ülkesi ve milleti 
ile bölünmez bütünlüğüne, Resmî dilinin Türkçe olmasına, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel 
yasalarından olan Tevhid-i Tedrisat ( Eğitim-Öğretim Birliği) Kanununa, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin oluşturmak istediği millet olma şuuruna aykırı bir yapılanmaya sebep olacaktır. Bu ise 
ülkemiz için en tehlikeli bir husustur. Bundan fayda göreceği iddia edilenlerin de zarar göreceği 
şüphesizdir. Bu "surda bir gedik açmak" ve "bindiği dalı kesmek" demektir. Gelişmiş ülkeler ortak 
bir dil etrafından buluşmaya ve onu güçlü kılmaya, dünya dili yapmaya çalışırken bizim nüansları 
öne çıkararak resmî dilimiz olan Türkçe'yi zayıflatacak yapılanmaya gitmemiz tehlikelerin hatta 
ihanetlerin en büyüğüdür. 

Kaldı ki Türk vatandaşlarının böyle bir ihtiyacı da bulunmamaktadır. Zaten mahalli lehçelerin 
öğrenilmesinin ve kullanılmasının önünde bir engel yoktur. O halde yarın pişman olunacak ve 
telafisi mümkün olmayacak yasaların kimseye fayda getirmeyeceği gözden uzak tutulmamalıdır. 
Bu konuda ilim, akıl, sağduyu üçgeninde değerlendirme yapılmasının zaruret olduğu bir gerçektir. 

Yersiz ve zamansız bu yasanın çıkmasına olumlu katkıda bulunanlar tarih önünde vebal altın
da kalacak ve arkadan gelen nesile bunun hesabını vermek zorunda kalacaklardır. Biz Milliyetçi 
Hareket Partisinin Komisyon Üyesi 6 Milletvekili olarak böyle bir vebale ortak olmak is
temediğimizi ve kimseye hiçbir fayda sağlamayacağına inandığımız bu yasaya muhalefet ettiğimizi 
bildiriyoruz. 

Prof. Dr. Abdurrahman Küçük Bozkıırt Yaşar Oztürk Şeydi Karakuş 
Ankara İstanbul Kütahya 

Komisyon Başkanı 

İbrahim Halil Oral Mücahit Himoğlu İlhami Yılmaz 
Bitlis Erzurum Karabük 
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MİLLÎ EĞÎTÎM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

MADDE 11.- A) 14.10.1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi 
Kanununun adı "Yabancı Dil Eğitim ve Öğrenimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Leh
çelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilmiştir. 

B) Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1.- Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller, 
yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okullar ile Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında 
geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğreniminin tâbi olacağı esasları düzen
lemektedir." 

C) Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Kanununun 2 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 
aşağıdaki hükümler eklenmiştir. 

"Ancak Türk vatandaşlarınca günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve 
lehçelerin öğrenilmesi için 8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı özel Öğretim Kurumlan Kanunu hüküm
lerine tâbi olmak üzere özel kurslar açılabilir. Bu Kurslar, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel 
niteliklerine. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve Resmî Dilin ve Eğitim Dilinin 
Türkçe olması temeline aykırı olamaz. Bu kursların açılmasına ve denetimine ilişkin esas ve usul
ler, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 
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T.C. 
Başbakanlık 14.2.2002 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-164/864 
TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 
Kurulunca 29.8.2001 tarihinde kararlaştırılan "İş Kanunu ile Sendikalar Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

1475 sayılı İş Kanununda günümüz koşullarından ve uygulama ile yargı kararlarından kaynak
lanan gereksinimleri karşılamak amacıyla bugüne kadar çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmış, an
cak tarım ve orman işçilerinin durumları ile ilgili olarak bir değişiklik öngörülmemiştir. 

Bugüne kadar tarım ve orman işçilerini de yasal güvenceye kavuşturmak amacıyla bir dizi 
çalışma yapılmış; ancak tarım ve orman işlerinin iklime dayalı işler olması, bu işyerlerinin birer iş
letme halini almadan kanunun yürürlüğe girmesinin yaratacağı olumsuz etkiler gibi nedenlerle 
bugüne kadar bir yasal düzenleme yapılamamıştır. 

Ancak, tarım sektöründe geniş bir alana yayılan küçük işletmelerde çalışanların büyük bir 
bölümü örgütlenememekte ve toplu iş sözleşmesi düzeni dışında kalmaktadırlar. Bu nedenle de 
çalışma koşulları, ücret, sağlık ve güvenlik konularında gerekli korumadan yararlanamamaktadır
lar. 

Yapılan değişiklikle tarım ve orman işyerlerinde çalışan işçiler de 1475 sayılı iş Kanunu kap
samına alınmış, sektörün özellikleri dikkate alınarak gerekli düzenlemenin yönetmelikle yapılması 
öngörülmüştür. 

Çağdaş iş hukukunun temel amaçlarından biri işçiye iş güvencesinin sağlanması, başka bir 
deyişle işçinin iş akdinin feshine karşı korunmasıdır. 

işçinin iş ilişkisine süreklilik sağlanarak geleceğine güven duyması, işini kaybetme, dolayısıy
la kendisinin ve ailesinin geçim kaynağını oluşturan gelirinden yoksun kalma endişesinin dışında 
tutulması, iş hukukunun en önemli amaçlarından ve konularından biri sayılır. İşçinin feshe karşı 
gerektiği şekilde korunmadığı bir hukuk düzeninde sendika özgürlüğü, toplu iş sözleşmesi özerk
liği ve grev hakkı yeterli işlev göremez. 

işverenin işçinin işine sebep göstermeksizin son verebilmesi olanağına sahip bulunması; iş
çinin hakkını arayamaması ve hukuk düzeninin kendisine tanıdığı menfaatini koruyamaması 
sonucunu doğurabilmektedir. Ülkemizde bu konudaki davaların hep iş ilişkisi sona erdikten sonra 
açılmış olması bir rastlantı değildir. 

Kuşkusuz işçiye böyle bir güvence sağlanması, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin her ne 
olursa olsun sürdürülmesi anlamını taşımaz, "iş güvencesi" kavramı ile amaçlanan, işçinin işine 
geçerli bir sebep olmaksızın son verilebilirle olanağının sınırlanmasıdır. 
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1475 sayılı İş Kanununda belirsiz süreli hizmet akitlerinin ihbar önelleri verilerek feshi 
bakımından göze çarpan ve temel bir eksiklik olarak kabul edilen husus, feshin geçerliliğini herhan
gi bir sebebe dayandırma zorunluluğunun olmamasıdır. Bu serbestlik işveren yönünden fesih hak
kının kötüye kullanıldığı durumlarda tazminat ödenmesini öngören hükümlerle sınırlanmıştır. İş 
kanunlarındaki kötü niyet tazminatı sadece sendikacılık nedeniyle işine son verilen işçi ile ilgili 
olarak 2821 sayılı Sendikalar Kanununda en az bir yıllık ücret tutarı düzeyine varacak şekilde ve 
önemli bir ölçüde artırılmıştır. Haklı bir sebebe dayanmayan fesihlerde işe iade olanağı ise yalnız 
işyeri sendika temsilcilerine tanınmıştır. 

Belirsiz süreli hizmet akitlerinin işverence geçerli bir sebep gösterilmeksizin feshi olanağı uy
gulamada öteden beri işçileri huzursuz eden sonuçlar doğurmuştur. Bu sorun üzerinde işçi sen-
dikalarınca da durulmasına ve iş güvencesine yönelik sözleşme önerileri getirilmesine karşın toplu 
iş sözleşmeleri ile hizmet akdinin feshini sınırlayıcı düzenlemeler yaygınlık ve etkinlik 
kazanamamış, toplu sözleşme düzeni dışındaki işyerlerinde ise iş güvencesinin sağlanması ihtiyacı 
daha da belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Kanun koyucu tarafından sistemin aksayan yönlerini 
düzeltmek ve sebepsiz olarak işten çıkarma işlemlerinin işçi aleyhine doğurduğu sonuçları gider
mek için 12.7.1975 tarihli ve 1927 sayılı Kanunla İş Kanununda değişiklikler yapılmıştır. Bununla, 
Kanunun gerekçesinde belirtildiği üzere, iş güvencesini sağlamak amacıyla toplu işçi çıkarmaya 
ilişkin hüküm tek işçi çıkarmalarına da teşmil edilmiş; ayrıca kıdem tazminatı tutarını artırmak ve 
bunu almaya hak kazandıran süreyi kısaltmak yönünde düzenlemelere gidilmiştir. Böylece, işsizlik 
sigortasının bulunmamasından doğan ihtiyacı da karşıladığı öne sürülen kıdem tazminatının iki iş
levi birden görmesi hedeflenmiştir. Çıkarılan işçi yerine altı ay içinde başka işçi alınmasını engel
leyen ve bu süre içinde yeniden işçi almak isteyen işverenin çıkarılan işçiyi işe çağırmasını öngören 
hüküm, bunun çeşitli uygulama yolları ile bertaraf edilmesinden ve işçinin işe çağrılmayı bek
lemesinin çoğu kez olanaksız olmasından dolayı işlerlik kazanamamış, kıdem tazminatına ilişkin 
değişiklikler amacın gerçekleşmesini sağlamadığı gibi yeni sorunlar yaratmış, işsizlik sigortasının 
yokluğundan doğan boşluğu da dolduramamıştır. 

Bu düzenlemelerin yetersizliği karşısında iş güvencesini sağlamak amacıyla eski yıllarda or
taya konulan bir çok kanun çalışmalarından sonuç alınamamıştır. Bununla birlikte, bu konuda geliş
miş ülkelerdekine benzer hukukî esasların hukukumuzda da kabul edilmesi görüşü sadece bilim 
çevrelerinde değil, kamuoyunda da ağırlık kazanmaya başlamıştır. 

Tasanda, 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi ile ilgili olarak, iş güvencesine ilişkin 
hükümlerin kapsamı, hizmet akdinin işverence feshi için geçerli sebepler ile geçerli olmayan sebep
ler, fesihte izlenecek yöntem, feshe karşı başvurulacak dava yolu, feshin geçerli olmadığına mah
kemece hükmedilmesi halinde uygulanacak yaptırımlar, ayrıca toplu işçi çıkarmaya ilişkin 24 üncü 
madde değişiklikleri düzenlenmiştir. Bundan başka, Tasarıya 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 30 
ve 31 inci maddelerine ilişkin değişiklikler de eklenmiştir. 

Öte yandan, İş Kanununda iş güvencesine yönelik olarak yapılan düzenlemelere paralel bir 
şekilde Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Borçlar Kanununda ve tarım işlerinde çalışmalarla il
gili yeni düzenlemelere gidilmesi 158 sayılı ILO Sözleşmesinin bir gereğidir. 

Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- 1475 sayılı iş Kanununun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte değiştirilerek "Sanayi, 
ticaret ve tarım işleri" şeklinde düzenlenmiş ve tarımdan sayılacak işler belirtilmiştir. 

Madde 2.-1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi yeniden düzenlenirken uygulamada yer
leşmiş bulunan bildirim süreleri aynen muhafaza edilmiştir. Kuşkusuz, bu süreler asgarî sınırı gös
termektedir ve bunların sözleşmelerle artırılmaları mümkündür. Esasen, Kanunda öngörülen bil
dirim sürelerinin nispî emredici nitelikte olduğu Yargıtay'ın bir çok kararında da yer almış bulun
maktadır. 

işverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle 
hizmet akdini feshetmesi, işçinin feshe karşı koruyucu hükümlerden yararlanmasına engel ol
mayacaktır. 

Kanunun 13 üncü maddesi gerek içeriği ve gerekse getirilen yeni düzenlemeler nedeniyle 
değerlendirilerek, kanun sistematiğini korumak üzere ve kanun sistematiğine uygunluğu nedeniyle 
13,13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E şeklinde düzenlenmiştir. 

Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 sayılı ILO Sözleşmesi, iş 
güvencesini kural olarak hizmet akdi ile çalışan bütün işçiler için öngörmekte, ancak bu hususta 
belirli ölçütlere dayalı istisnalar getirilmesine de imkân tanımaktadır (md. 2/4, 5). Diğer ülkelerde 
olduğu üzere, düzenlemede ülke ihtiyaçlarına ve kurumun özelliklerine göre sınırlı olarak istis
nalara yer verilmiştir. 

Buna göre, ondan az sayıda işçi çalıştırılan işyerlerinde çalışan işçiler ile işyerindeki kıdemi al
tı ayın altında bulunan işçiler 13/A, 13/B, 13/C ve 13/D maddelerinde öngörülen koruyucu hüküm
lerden yararlanamayacaklardır. İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilleri de kapsam 
dışı bırakılmıştır. İşveren bu durumdaki işçilerin hizmet akitlerini fesih hakkını kötüye kullanarak, 
söz gelimi işçi kendisi hakkında bir şikâyette bulunduğu veya kendisi aleyhine dava açtığı için sona 
erdirmiş ise, işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında bir kötü niyet tazminatı ödeyecektir. İşveren 
sözleşmeyi bildirim şartına dahi uymaksızın sona erdirmiş ise, kötü niyet tazminatı yanında ayrıca 
bildirim süresine ilişkin ücret tutarında bir tazminat daha ödemesi gerekecektir. 

İş Kanununun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile belirsiz süreli hizmet akitlerinin iş
veren tarafından feshedilebilmesi için, 158 sayılı ILO sözleşmesinde belirlendiği üzere, geçerli bir 
sebep bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca geçerli sebebin neler olabileceği madde içinde 
düzenlenmiştir. İşçinin hizmet akdini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışların
dan ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak 
zorundadır. Geçerli sebep geniş kapsamlı bir kavram olduğu için bu düzenleme ile söz konusu kav
rama objektif ölçülere uygun bir içerik kazandırılmaya çalışılmış ve bazı örnekler verilmiştir. 

İşçinin yeterliliği veya davranışları işçinin kişiliği ile ilgili olan sebepleri oluştururken; işlet
menin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler ise işyeri ile ilgilidir. Bu sebeplerin 
madde içinde belirtilmesi geçerli sebepler kavramını bir ölçüde somutlaştırmaktadır. 

İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebeplerin, hangi durumlarda geçer
li sebeplerden sayılacağı ve hangi durumların işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynak
lanan sebepler olarak kabul edileceği ise ancak, yargı kararları ile zaman içinde belirginleşebilecek
tir. Özellikle İş Kanununun 17 nci maddesinde ayrı bir düzenleme konusu olan haklı sebeplerle fes-
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hi, geçerli sebeplerle fesih için aranan sebeplerden ayırmak ve aradaki farkları ortaya koymak; mad
dî olayları hukuk tekniği bakımından söz konusu iki farklı fesih türü açısından değerlendirmek 
gerekecektir. Bu alanda konunun gerektirdiği ölçüler içinde ülke koşullarını da dikkate alarak iki 
fesih türü açısından geçerli olacak ayrımları yapmak ve farklılıkları ortaya koymak, yargının yanı 
sıra öğretinin katkıları ile sağlanacaktır, iş Kanununun 17 nci maddesinde sayılan haklı sebeplerden 
Kanunun 13/A maddesinde belirtilen, işçinin kişiliğinden ve işyeri gereklerinden kaynaklanan 
sebepleri ayıran başlıca unsur bunların Kanunun 17 nci maddesinde sayılanla'nn dışında kalan 
geçerli sebepler olmasıdır. 

Kanunun 13/A maddesi bakımından geçerli sebepler iş Kanununun 17 nci maddesinde belir
tilenler kadar ağırlıklı olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz et
kileyen hallerdir. Bu nedenle geçerli fesih için söz konusu olabilecek sebepler işçinin iş görme bor
cunu kendisinden veya işyerinden kaynaklanan sebeplerle ciddî bir biçimde olumsuz etkileyen ve 
iş görme borcunu gerektiği şekilde yerine getirmesine olanak vermeyen sebepler olabilecektir. 

Sonuçta iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde bek
lenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığını kabul etmek gerekecektir. 

işçinin yeterliliğinden ve davranışlarından kaynaklanan geçerli sebepler iş Kanununun 17 nci 
maddesinde belirtilenlerin dışında kalan ve işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz et
kileyen sebeplerdir. Bunlara örnek vermek gerekirse; 

1. işçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler: Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha 
az verimli çalışma; gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olma, işe 
yoğunlaşmasının giderek azalması; işe yatkın olmama; öğrenme ve kendisini yetiştirme yetersizliği; 
sık sık hastalanma; çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını 
devamlı olarak etkileyen hastalık, uyum yeterliliğinin azlığı, işyerinden kaynaklanan sebeplerle 
yapılacak fesihlerde emeklilik yaşına gelmiş olma gibi hallerdir. 

2. işçinin davranışlarından doğan sebepler: iş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen derhal 
fesih için öngörülen sebepler niteliğinde olmamakla birlikte işçinin hizmet akdine aykırı davranış
ları olabilir. Bunlara örnek olarak işverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yarat
mak; işyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma; arkadaşlarından borç para istemek; arkadaş
larını işverene karşı kışkırtmak; işini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getir
mek; işyerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek bir biçimde diğer kişilerle ilişkilere gir
mek; işin akışını durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri yapmak, sık sık işe geç gelmek ve 
işini aksatarak işyerinde dolaşmak gibi haller verilebilir. 

işçinin yetersizliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuz
luklara yol açması halinde geçerli sebepler olarak feshe neden olabilirler, işçinin sosyal açıdan 
olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerindeki üretim ve 
iş ilişkisi sürecine herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz. 

Geçerli sebeplerle fesih işlemine yol açabilecek önemli işyeri gereklerinin bulunması hali iş
çinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanabileceği gibi, işçi ile bağlantısı olmaksızın da 
ortaya çıkabilir. 

3. işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler: işyerinden kaynaklanan 
geçerli sebepler işyerinin dışından veya içinden kaynaklanan sebepler olarak iki yönde değerlen
dirilebilir. 
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a) İşyeri dışından kaynaklanan sebepler: Sürüm ve satış olanaklarının azalması; talep ve sipariş 
azalması; enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış pazar kay
bı, ham madde sıkıntısı gibi sebeplerle işyerinde işin sürdürülmesinin olanaksız hale gelmesi, 

b) İşyeri içi sebepler ise: Yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması; işyerinin daraltılması yeni 
teknolojinin uygulanması; işyerlerinin bazı bölümlerinin kapatılması; bazı iş türlerinin kaldırılması, 

gibi sebepler olabilir. 

Bu uygulamaya giderken işverenden beklenen, fazla çalışmaları kaldırmak, işçinin rızası ile 
çalışma süresinin kısaltılması ve bunun için mümkün olduğu ölçüde esnek çalışma şekillerinin 
getirilmesi, işi zamana yayarak, işçileri başka işlerde çalıştırma yollarını arayarak, işçiyi yeniden 
eğiterek sorunu aşması ve feshe en son çare olarak bakmasıdır. Bu nedenle geçerli sebep kavramına 
uygun yorum yaparken sürekli olarak fesihten kaçınma olanağının olup olmadığı araştırılmalıdır. 

Maddede ayrıca özellikle fesih için geçerli sebep oluşturmayacak hususlar da tek tek ve ayrın
tılı bir biçimde sayılmıştır. Böylece iş mevzuatı ile özellikle güvence altına alınmış olan bazı hak ve 
özgürlükler hiçbir şekilde fesih için geçerli bir sebep oluşturamayacaklardır. Bu konu yoruma yer 
vermeyecek bir biçimde hükme bağlanmıştır. 

iş güvencesi düzenlemesi kapsamına girmek için gerekli olan 6 aylık kıdem süresinin nasıl 
hesaplanacağına da bir açıklık getirilmiş ve bu sürenin hesaplanmasında aynı işverenin bir veya 
değişik işyerlerinde geçen sürelerin birleştirilerek hesaplanacağı kabul edilmiştir. 

Hizmet akdinin feshindeki usul ve şekil bu madde ile düzenlenmiştir, işveren fesih bildirimini 
yazılı yapacaktır ve bu bildirimde fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtecektir. Bu husus 
ileride işçi tarafından açılabilecek bir davada, feshin Kanunun 13/A maddesi karşısında geçerli 
sayılıp sayılamayacağının belirlenmesi bakımından ispat kolaylığı sağlayacaktır. 

Belirsiz süreli hizmet akdi, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili bir nedenle feshediliyor ise, 
ona önce hakkındaki iddialara karşı savunma fırsatı verilecektir. Ancak, işçinin zihinsel veya beden
sel yetersizliği, arkadaşları veya amirleri ile sıkça ve gereksiz yere tartışmaya girişmiş olması gibi 
durumlarda savunmasının alınması işverenden beklenemeyecektir. Kuşkusuz, iş Kanunun 17 nci 
maddesinin (II) numaralı bendi şartlan gerçekleşmiş ise, işveren buna göre bildirimsiz (derhal) 
fesih hakkını kullanabilecektir. 

Ayrıca, maddede işçinin fesih bildirimine itirazı ve bunun yöntemi düzenlenmiştir, işveren 
fesih bildiriminde sebep göstermemiş ise veya işçi gösterilen sebebin geçerli olmadığı inancında 
ise, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açılabilecektir. 

Feshin geçersizliğine ilişkin davanın seri muhakeme usulüne göre kısa sürede sonuçlanması 
amaçlanmış, ancak, bir içtihat birliği sağlanabilmesi için de Yargıtay'ın denetimine yer verilmiştir. 
Öte yandan, iş mahkemelerinin çok fazla olan dava yükü göz önünde tutularak, toplu iş sözleşmesi 
taraflarının öngörmesi veya işçi ile işverenin anlaşması durumunda, uyuşmazlığın öncelikle özel 
hakeme götürülebileceği kabul edilmiştir. 

158 sayılı ILO Sözleşmesine ve getirilen yeni düzenlemenin özüne uygun olarak, fesihte geçer
li bir nedenin bulunduğunu ispat yükünün işverene ait olduğu belirtilmiştir. 

Mahkemenin yapılan feshi geçersiz bulması, dolayısıyla işçinin işe iadesine karar vermesi 
durumunda, işveren karar tarihinden itibaren bir ay içinde işçiyi işe başlatmak zorundadır, işveren 
mahkemenin kararına rağmen işçiyi öngörülen süre içinde işe başlatmaz ise, işçiye tazminat 
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ödemekle yükümlü olacaktır. Bu tazminat, hizmet akdinin sona erdirilmesi sebepleri ve işçinin 
kıdemi göz önünde tutularak, en az altı aylık ve en çok bir yıllık ücret tutarında olmak üzere, mah
keme tarafından takdir edilecektir. Mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin işe 
başlatılmaması halinde ödenecek tazminatın kararda belirtilmesi öngörülerek ikinci bir davanın 
açılması ve zaman kaybı önlenmiştir. 

Dava, seri muhakeme usulüne göre görülecek olmakla birlikte, sonuçlanması uygulamada ön
görülen dört aylık süreyi aşabilecektir. Böyle bir durumda işveren işçiyi ister işe başlatmış, isterse 
başlatmamış olsun, işçi çalıştırılmadığı sürenin en çok dört aya kadar olan kısmı için ücretini ve 
diğer haklarını alabilecektir. 

Ancak, işçiye kıdem tazminatı ve bildirim süresine ait ücret peşin ödenmişse, bunların tutarı 
işe başladıktan sonra işverene iade edilecektir. îşe başlatılmayan işçiye, bildirim süresi verilmemiş 
veya bildirim süresine ait ücret peşin olarak ödenmemiş ise, bu sürelere ait ücret tutan ve hak edilip 
verilmeyen kıdem tazminatı ayrıca ödenecektir. 

işçi, çıkarıldığı işinde çalışmayı sürdürmek istiyorsa, mahkeme kararının kendisine tebliğinden 
itibaren altı işgünü içinde işe başlamak için işverene başvurmak zorunda tutulmuştur. İşçi, belirtilen 
süre içinde başvuruda bulunmazsa, yapılan fesih geçerli fesih sayılacak ve kendisine hak ettiği taz
minatlar ödenecektir. 

Maddede öngörülen tazminatların sözleşmelerle artırılmaması veya azaltılmaması için, bun
ların değiştirilemeyeceği vurgulanmıştır. 

Hizmet akdi feshedilen işçi, fesih bildirimine itiraz etmiş olmakla birlikte, bu arada başka bir 
işe girmiş olabilir. Mahkeme feshin geçersizliğine karar verdiğinde bu yeni işinden memnun olan 
işçinin eski işine dönmek istemeyebileceği de ihtimal dahilindedir. Böyle bir durumda, işçi mah
keme kararının kendisine tebliğinden itibaren altı işgünü içinde eski işverenine yazılı olarak başvur
makla yükümlü tutulmuştur. Bu başvuru üzerine işveren işçiye geçerli bir feshe göre hak etmiş ol
duğu tazminatlannı ödeyecektir. 

Madde 3.- 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, 
aynı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 14 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında 
gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 4.- 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin sonuna eklenen hüküm ile, işverenin 
bildirimsiz fesih hakkının kötüye kullanmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan feshin İş 
Kanununun 17 nci maddesinde öngörülen sebeplere uygun olmadığı inancında olan işçi yeni 
hükümler çerçevesinde yargı yoluna başvurabilecektir. 

Madde 5.- 24 üncü maddede yapılan değişiklikle, işçilerin topluca işten çıkarılmaları belli bir 
usule bağlanmış; uluslararası belgelerde de yer aldığı şekilde belirli bir süre önceden yazı ile işyeri 
sendika temsilcilerine veya işçi temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna 
bilgi verilmesi kabul edilmiştir. Bu bildirimde yer alacak bilgiler ve taraflar arasındaki görüşmelerin 
içeriği maddede açıklanmıştır. Maddede bilgi verilecekler arasında işçi temsilcileri de yer almak
tadır. Ne var ki, ülkemizde henüz işçi temsilcilerine ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu bakımdan 
kanuna bir geçici madde eklenmiş ve burada işçi temsilcilerinin seçilmeleri hükme bağlanmıştır. 

Madde 6.- 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü ve 24 üncü maddelerinde yapılan değişikliklere 
paralel olarak 98 inci maddenin (A) ve (B) bentlerinde gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 890) 



- 3 0 -

Madde 7.- Tarımdan sayılan işlerde çalışanların çalışma koşullarının farklılığı nedeniyle hiz
met akdi, ücret ve işin düzenlenmesi ile ilgili hususların çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi 
öngörülmüştür. 

Madde 8.- 158 sayılı ILO Sözleşmesi belirli nedenlerle hizmet ilişkisine son verilmesi söz 
konusu olduğunda işçi temsilcilerine danışmayı öngörmektedir. Bu bakımdan îş Kanununun 24 ün
cü maddesinde yapılan değişiklikle, toplu işçi çıkarmada işyeri sendika temsilcileri bulunmadığı 
takdirde işçi temsilcilerine de bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak, ülkemizde henüz işçi tem
silcileri ile ilgili bir düzenleme bulunmadığı için, bu geçici maddeye gerek duyulmuştur. 

Madde 9.- 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 30 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, işyeri 
sendika temsilcisinin belirsiz süreli hizmet akdinin işveren tarafından feshinde îş Kanununun ilgili 
hükümlerinin uygulanması kabul edilmiştir. Böylelikle, işçiler arasında farklı güvence düzen
lemelerinin yaratacağı sakıncalar da önlenmiş olmakta, birliktelik sağlanmaktadır. Ayrıca bu yolla, 
Sendikalar Kanununun 30 uncu maddesinin uygulamada yarattığı sorunlar da ortadan kalkmış 
olacaktır. 

Bununla birlikte, işyeri sendika temsilcilerinin faaliyetlerinin özellikleri dikkate alınarak, hiz
met akdinin sadece temsilcilik faaliyetlerinden dolayı feshedilmesi halinde, kendisine İş 
Kanununun 13/D maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenecek tazminatın en az bir yıllık ücreti 
tutarında olması hüküm altına alınmıştır. Mahkeme olaya göre tazminatın miktarını belirleyecektir. 

Maddede yapılan değişiklikle ayrıca temsilcilerin temsilcilik süresi içinde çalıştığı ve temsilci 
olarak atandığı işyerinin işverence tek yanlı olarak değiştirilmesi ve işinde esaslı bir tarzda değişik
lik yapılması önlenmektedir. Aksi takdirde değişikliğin geçersiz sayılacağı öngörülmektedir. Böy
lece, işverenin temsilcinin sıfatını ve güvencesini ortadan kaldırabilmesi yolu kapatılmaktadır. 

Madde 10.- 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki yap
tırım, hizmet akdinin feshedilip feshedilmediğine göre yeniden düzenlenmiştir. Hizmet akdi sendika 
üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı feshedilmiş ise, îş Kanununun 13/A, 13/B, 13/C ve 13/D 
madde hükümleri uygulanacak; ancak, böyle bir durumda îş Kanununun 13/A maddesinin birinci 
fıkrası uyarınca ödenecek tazminat işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmayacaktır. 

îş Kanununa eklenen yeni hükümlerin uygulanma alanı dışında kalan işçinin, sendika üyeliği 
ve sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi iddiası ile açacağı davada ispat yükü yine iş
verene ait olacaktır. 

Madde 11.-1475 sayılı îş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendin
de yer alan "Tarım işleri" istisnalardan çıkarılarak tarım ve orman işçilerinin de Kanun kapsamına 
alınması sağlanmış, hükmü kalmayan (c, ç, d) bentleri madde metninden çıkarılmıştır. 

Tarım ve orman işçilerinin kanun kapsamına alınmaları nedeniyle ek 3 üncü maddede yer alan 
"2 numaralı bendi ile" ibaresi madde metninden çıkarılmış, geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Madde 12.- Yürürlük maddesidir. 

Madde 13.- Yürütme maddesidir. 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METİN (1/955) 
İŞ KANUNU İLE SENDİKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
(İş Güvencesi - Tarım ve Orman İşçilerinin Kapsama Alınması) 

MADDE 1. - 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 6 ncı maddesinin başlığı ile (III) 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"Sanayi, ticaret ve tarım işleri:" 
"III. Bu Kanunun uygulanması bakımından tarımda sayılacak işler şunlardır: 
a) Her çeşit meyveli ve meyvesiz bitkiler; çay, pamuk, tütün, elyaflı bitkiler; turunçgiller; 

pirinç, baklagiller; ağaç, ağaççık, omca, tohum, fide, fidan; sebze ve tarla ürünleri; yem ve süs bit
kilerinin yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı, araştırılması bunlarla ilgili her türlü toprak işleri, ekim, 
dikim, aşı, budama, sulama, gübreleme, hasat, harman, devşirme, temizleme, hazırlama ve ayırma 
işleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, toprak ıslahı, çayır, mera, toprak ve su korunması işleri, 

b) Fidanlık ve ağaçlandırma, tabiî ve sunî tensil, orman koruma ve bakımı (yangın dahil), or
man imar ve ıslahı, tohum toplama, ormancılık araştırma (sulama, dikim, yetiştirme, bakım), tâli or
man yolu yapımı ve onarımı, amenajman, silvikültür, orman ürünleri istihsali, ana depolara nakil, 
son depolarda istif ve tasnif, millî parkların yapım, bakım ve geliştirilmesi işleri, 

c) Her türlü iş ve gelir hayvanlarının (arı, ipek böceği ve benzerleri dahil) yetiştirilmesi, 
üretimi, ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, güdüm, terbiye, kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, 
toplanması, saklanması işleri ile bu hayvanların hastalık ve asalaklarıyla mücadele işleri, 

ç) 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kara ve su avcılığı ve bu yol
dan elde edilen ürünlerin saklanması, taşınması ve üretilmesi işleri. 

IV. Yukarıda sayılan işler dışında kalan bir işin bu Kanunun uygulanması bakımından sanayi, 
ticaret veya tarım işlerinden sayılıp sayılmadığını belirlemeye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşleri alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yet
kilidir." 

MADDE 2. - 1475 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu mad
deden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

"Madde 3. - Süresi belli olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer 
tarafa bildirilmesi gerekir. 

Hizmet akdi; 
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki 

hafta sonra, 
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasın

dan başlayarak dört hafta sonra, 
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasın

dan başlayarak altı hafta sonra, 
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz 

hafta sonra, 
feshedilmiş sayılır. 
Bu süreler asgarî olup sözleşmeler ile artırılabilir. 
Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorun

dadır. 
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işveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet akdini feshedebilir. 
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek akdi fes

hetmesi, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddelerinin uygulanmasına engel olmaz. 
13/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddelerinin uygulanma 

alanı dışında kalan işçilerin hizmet akdinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği 
durumlarda işçiye bildirim sürelerine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bil
dirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir. 

Feshin geçerli sebebe dayandırılması: 
Madde 13/A.- On veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan ve 

işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili niteliğinde olmayan bir işçinin belirsiz süreli 
hizmet akdini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş
yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. 

Aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz: 
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında ya da işverenin rızası ile çalışma saatleri için

de sendikal faaliyetlere katılmak, 
b) İşyeri sendika temsilciliği veya işçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya temsilciliğe 

aday olmak, 
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idarî veya adlî 

makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak, 
d) Irk, renk, cinsiyet, medenî hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, din, siyasî görüş, etnik veya 

sosyal köken, 
e) 70 inci madde uyarınca kadın işçilerin çalıştırılmalarının yasak olduğu sürelerde işe gel

memek, 
f) Hastalık veya kaza nedeniyle 17 nci maddenin (I) numaralı bendinin (b) fıkrasında ön

görülen bekleme süresinde işe geçici olarak devam etmemek. 
İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleş

tirilerek hesap edilir. 
Akdin feshinde usul: 
Madde 13/B. - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin 

bir şekilde belirtmek zorundadır. 
işveren bakımından beklenemeyecek haller hariç olmak üzere, hakkındaki iddialara karşı 

savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli hizmet akdi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili 
nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 17 nci maddenin (II) numaralı bendinde gösterilen 
sebeplerle fesih hakkı saklıdır. 

Fesih bildirimine itiraz ve usul: 
Madde 13/C. - Hizmet akdi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gös

terilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay için
de iş mahkemesinde dava açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa 
uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. 

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. 
Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın 

temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. 
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Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlan: 
Madde 13/D. - işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı 

mahkemece tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe 
başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az 
altı ay en çok bir yıllık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme feshin geçer
sizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belir
ler. 

İşçinin mahkeme kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre içinde en çok dört aya 
kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları kendisine ödenir. 

Bildirim süresine ait ücret işçiye peşin ödenmişse, bu tutar yukarıdaki hükümlere göre 
yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait üc
ret peşin olarak ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. 

İşçi, kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren altı iş günü içinde işe başlamak için iş
verene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmazsa, işverence yapıl
mış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukukî sonuçları ile sorumlu olur. 

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yön
de sözleşme hükümleri geçersizdir. 

Yeni işe girme: 
Madde 13/E. - Hizmet akdi feshedilen işçi yeni bir işe girer ve mahkemece feshin geçersiz

liğine karar verilirse, önceki işine dönmek istemeyen işçi durumu altı iş günü içinde önceki iş
verenine bildirir. Yazılı olarak yapılacak bu bildirim üzerine belirsiz süreli hizmet akdi işverence 
geçerli bir sebeple feshedilmiş gibi sayılır ve buna ilişkin hukukî sonuçlar doğar." 

MADDE 3. - 1475 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "13" ibaresi, "13, 
13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E" şeklinde, aynı Kanunun 14 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında yer 
alan "13 üncü maddenin (C) bendinde" ibaresi "13 üncü maddesinde" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4. - 1475 sayılı Kanunun 17 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"IV - İşçi, feshin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı id

diası ile 13, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna baş
vurabilir." 

MADDE 5. - 1475 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Toplu işçi çıkarma 
Madde 24. - İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri ve işin gerekleri 

sonucu topluca veya bir ay içinde toplam en az on işçinin iş akdini feshetmek istediğinde, bunu en 
az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine veya işçi temsilcilerine, ilgili bölge 
müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir. 

Bu bildirimde işçi çıkarmalarının sebepleri, çıkarılacak işçi sayısı ve grupları ve işe son verme 
işlemlerinin ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorun
ludur. 

Bildirimden sonra temsilcilerle işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın 
önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz et
kilerinin en aza indirilmesi konulan ele alınır. Görüşmelerin sonunda toplantının yapıldığını gös
teren bir belge düzenlenir. 
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Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz 
gün sonra hüküm doğurur. 

İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, iş
veren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye îş Kurumuna bil
dirmek ve işyerinde ilân etmekle yükümlüdür. 

Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu 
işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz. 

İşveren, toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddeleri 
hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi sözü edilen mad
delere göre dava açabilir." 

MADDE 6. - 1475 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin (A) bendinin (3) numaralı alt bendinde 
yer alan "13 üncü maddenin (A) bendinde" ibaresi, "13 üncü maddede" şeklinde, aynı maddenin 
(B) bendinde yer alan "24 üncü maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran veya işyerine 
yeni işçi alan işveren veya vekiline işten çıkardığı veya işe aldığı her işçi için" ibaresi "24 üncü 
maddesindeki hükümlere aykırı hareket eden işveren veya vekiline" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7. - 1475 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"Ek Madde 4. - Tarımdan sayılan işlerde çalışanların, çalışma koşullarına ilişkin hükümleri, 

hizmet akdi, ücret, işin düzenlenmesi ile ilgili hususlar altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir." 

MADDE 8. - 1475 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"Geçici Madde 13. - İşyeri temsilcileri ile ilgili olarak yeni bir düzenleme getirilinceye kadar, 

işyerinde sendika temsilcilerinin bulunmadığı hallerde, o işyerinde çalışan işçiler tarafından 2821 
sayılı Sendikalar Kanununun 34 üncü maddesinde belirlenen sayıda seçilecek işçi temsilcileri görev 
yaparlar." 

MADDE 9. - 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 30. -İşyeri sendika temsilcisinin belirsiz süreli hizmet akdinin işveren tarafından fes
hinde 1475 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Temsilcinin hizmet akdinin sadece temsilcilik faaliyetlerinden dolayı feshedilmesi halinde, 
1475 sayılı Kanunun 13/D maddesinin birinci fıkrası uyarınca en az bir yıllık ücreti tutarında taz
minata hükmedilir. 

İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri temsilcisinin çalıştığı işyerini değiştiremez veya işinde 
esaslı bir tarzda değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz sayılır." 

MADDE 10.-2821 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"İşverenin, hizmet akdinin feshi dışında, üçüncü ve beşinci fıkra hükümlerine aykırı hareket et
mesi halinde, işçinin bir yıllık Ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. Sendika 
üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi halinde ise, 1475 sayılı Kanunun 
13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E madde hükümleri uygulanır. Ancak, 1475 sayılı Kanunun 13/D 
maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenecek tazminat işçinin bir yıllık ücret tutarından az olamaz. 

854 sayılı Deniz îş Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasın
daki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile 818 sayılı Borçlar Kanununa tâbi olan işçiler ve 
tarımdan sayılan işlerde çalışanlar ile 1475 sayılı Kanunun 13/A maddesinin birinci fıkrası uyarın-
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ca, aynı Kanunun 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddelerinin uygulama alanı dışında kalan iş
çinin sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi iddiası ile açacağı 
davada, ispat yükümlülüğü işverende olmak üzere 5521 sayılı tş Mahkemeleri Kanununun genel 
hükümleri uygulanır. İşçiye ödenecek tazminat miktarı için, altınca fıkra hükmü esas alınır. 

İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara göre haiz olduğu bütün haklan saklıdır." 
MADDE 11. - 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı iş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fık

rasının (2) numaralı bendi, ikinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri, ek 3 üncü maddesinde yer alan 
"2 numaralı bendi ile" ibaresi ve geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 12! - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 13. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı V. 
Prof. Dr. N. Çağan 
Devlet Bakanı V. 

H. Gemici 
Devlet Bakanı 

M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

H. Gemici 
Devlet Bakanı 

E Ünlü 
Adalet Bakanı 

Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı 

/ Cem 
Bayındırlık ve iskân Bakanı 

K. Aydın 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Prof. Dr. H. Y. Gökalp 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

Z. Çakan 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı V. 
A. K. Tanrıkulu 
Devlet Bakanı 

E Bal 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Üşenmez 
Devlet Bakanı V. 

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Kültür Bakanı 

M. İ. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 
Devlet Bakanı 

N. Arseven 
Devlet Bakanı 

Dr. Y. Karakoyunlu 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

R. Önal 
içişleri Bakanı 

R K. Yücelen 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

O. Vural 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. K. Tanrıkulu 
Turizm Bakanı 

M. Taşar 
Çevre Bakanı 

E Ay tekin 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Millet
vekili ibrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut tarafından hazırlanan 
"Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar 
Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi" 25.07.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulmuştur. Teklif, Başkanlıkça Tali Komisyon olarak Komisyonumuza, Esas Komis
yon olarak Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. 

Söz konusu teklif Komisyonumuzun 30.07.2002 Tarihinde yaptığı 40 inci birleşiminde, Adalet 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
işçi ve işveren temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Teklifin gerekçesinde bir yandan Anayasada yapılan değişiklikler ile Türk Medenî Kanununda 
yer alan hükümlere uyum sağlanması, öbür yandan Avrupa Birliği Müktesabatının Üstlenilmesine 
ilişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde yapılması gerekli tedbirlerle ilgili olarak çeşitli 
kanunlarda değişiklik yapılması amacıyla hazırlandığı belirtilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan müzakereler sonunda teklifin yalnızca 12 nci Maddesinin "D" fık
rasının komisyonumuzu ilgilendirdiği üzerinde görüş birliğine varılmıştır. TBMM İçtüzüğünün 
"Komisyonlara havale, esas ve tali komisyonlar" başlıklı 23 üncü Maddesi gereğince sadece bu 
maddenin görüşülmesi konusundaki sözlü önerinin komisyon üyelerimizin geneli tarafından uygun 
bulunması üzerine sadece bu maddenin görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Söz konusu madde ile, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun serbest bölgelerde kuruluştan 
itibaren on yıl süreyle 5.5.1983 tarihli ve 2822 sayılı Kanunun grev ve lokavt ile arabuluculuk 
hükümlerinin uygulanamayacağına ilişkin geçici 1 inci Maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Teklifin bu maddesi ile ilgili olarak hükümet temsilcileri tarafından bilgi verilmiştir. 

Bu anlamda, 

Bu hüküm üyesi bulunduğumuz Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun denetim organlarınca 
toplu pazarlık hakkının ihlali olarak değerlendirildiği ve ayrıca 1951 yılında onaylanan Teşkilatlan
ma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik 98 sayılı Sözleşmeye de 
aykırı bulunmakta olduğu ve yapılan değişiklikle, serbest bölgelerde özgür toplu pazarlık hakkı 
üzerindeki sınırlama kaldırılarak bu hakkın serbestçe kullanılmasına olanak sağlayacağı belirtilmiştir. 

Bu açıklamadan sonra söz konusu madde oylanarak aynen kabul edilmiştir. 

Komisyon toplantısında ayrıca Avrupa Birliğine giriş sürecinde Ulusal Program kapsamında 
görüşler, kamuoyunda "İş Güvencesi Yasa Tasarısı" olarak anılan ve Komisyonumuz gündeminde 
bulunan "İş Kanunu ile Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" nın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 890) 



- 3 7 -

görüşülmekte olan teklif ile birleştirilmesi ve maddelerinin bu teklife 13 üncü Maddeden sonra gel
mek üzere eklenmesi hususunda bir önerge verilmiştir. 

Önerge uzun usul müzakerelerinden sonra oylanarak kabul edilmiş ve 
Tasarın linçi maddesinin Teklifin 13üncü, 
2 nci maddesinin 14 üncü, 
3 üncü maddesinin 15 inci, 
4 üncü maddesinin 16 ncı, 
5 inci maddesinin 17 nci, 
6 ncı maddesinin 18 inci, 
7 nci maddesinin 19 uncu, 
8 inci maddesinin 20 nci, 
9 uncu maddesinin 21 inci, 
10 uncu maddesinin 22 nci ve 
11 inci maddesinin de 23 üncü maddeler olarak eklenmesi oylanarak kabul edilmiş ve teklifin 

sonraki maddeleri teselsül ettirilmiştir. 
Komisyon toplantısı sırasında verilen ikinci önerge ile görüşmekte olduğumuz teklife yine 158 

sayılı ILO Sözleşmesi gereği, 1475 sayılı Kanundaki düzcnlcmelerirı 
masının sağlanması gerekçesiyh ; verilen önerge de kabul edilmiş ve 
Maddesi olmak üzere metne eklenmiştir. 

Raporumuz esas Komisyon 
Başkan 

Ertuğrul Kumcııoğhı 
Aydın 

Kâtip 
Sebahat Vardar 

Bilecik 

Üye 
Mahfuz Güler 

Bingöl 
Üye 

Nurettin Dilek 
Diyarbakır 

Üye 
Ali Emre Kocaoğlu 

istanbul 
Üye 

Özkan Öksüz 
Konya 

olan Adalet Komisyonuna saygıyla 
Başkan vekil i 

Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş 
Kayseri 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Telek 
Afyon 

(Muhalifim) 
Üye 

Mustafa Karslıoğlu 
Bolu 
Üye 

Ali Ahmet Ertürk 
Edirne 
Üye 

Perihan Yılmaz 
istanbul 

Üye 
Mükremin Taşkın 

Nevşehir 
(Muhalifim) 

Üye 
Mesut Türker 

Yozgat 

basın mesleğinde de uygulan-
bu hüküm de teklifin 24 üncü 

arz olunur. 
Sözcü 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Üye 
Mehmet Zeki Olcudan 

Antalya 

Üye 
Ersoy Özcan 

Bolu 
Üye 

İbrahim Konukoğltı 
Gaziantep 

Üye 
Esvet Özdoğu 

Ankara 
Üye 

Ahmet Demircan 
Samsun 
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TBMM SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYON BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuzda görüşülmekte olan Beyhan Aslan, İbrahim Yaşar Dedelek, Nihat Gökbulut 

tarafından hazırlanan kanun tekliflerine muhalefet şerhimizdir. 

1. Avrupa Birliğine uyum yasaları adı altında getirilen teklif kanun tekniğine aykırı bir 
halitadır. Bazı şeyler, kurnazca gizlenerek hazırlanmıştır. 

2. Daha önce PKK tarafından Türk Devletine, her zeminde, istek olarak bildirenler şimdi "AB 
Kopenhag Kriterleri" olarak KOB'de dayatılmaktadır. Bu Kriterlerden idam cezasının kaldırılması, 
Ana Dilde yayın ve eğitim gibi konular üzerinde özellikle duracağımız meselelerdir. 

AB, 6 nolu protokol ile genel halde idam cezasını kaldırmıştır. Ancak istisnai halde "Savaş ve 
yakın savaş tehdidinde" idam cezası kaldırılmamıştır. Kaldı ki, Türkiye 6 nolu protokolü im
zalamamıştır. Bizim isteğimiz "Savaş, yakın savaş tehdidine", "Terörizm" kelimesinin eklen
mesidir. Anayasanın son değişikliğinde 38 inci Maddeye "Savaş, yakın savaş tehdidi ve terörizm..." 
ibaresi eklenmiştir. Türkiye uzun yıllar terörizmle mücadele etmiştir. Insanlanm ve 120 milyar 
Dolar servetini kaybetmiştir; acılar yaşamıştır. Halen sınırlarımızda PKK'nın (şimdi KADEK) 5000 
silahlı adamı beklerken, onları cesaretlendirecek şekilde idamın kaldırılması yanlıştır. İdam 
cezasının kaldırılması, bir yerde "Bölücübaşı"nın idamının önlenmesi içindir. 

Bu kadar yıllık terörle mücadelede mücadele edenler, gazi ve şehit olanların mağduriyetini yok 
saymamız mümkün değildir. O insanlarımıza haksızlık olur.. 

Bugün çektiğimiz ekonomik sıkıntılarımızın ana kaynağında mücadele için harcadığımız 120 
milyar Dolar vardır. 

Diğer taraftan bu Vatan için en kıymetli şeyi, canını veren insanlara haksızlık yapmış olmaz 
mıyız acaba? 

Vatan müdafaasında canı yanmayanlara, çocuklarına Ankara'nın batısında askerlik yaptıran
lara idam cezası kaldırılsın diyerek "bölücü başını" kurtarmak kolay gelebilir. Ama bizim için kabul 
edemeyeceğimiz bir hadisedir. 

Terör bugün dünyanın başına beladır. 11 Eylül 2001'de ABD'de ikiz kulelere saldırı olana 
kadar, bizim feryadımızı kimse duymamıştır. Hatta Avrupalı dostlarımız PKK'yı her konuda des
tekleyerek terörizme kucak açmışlardır. Terör listesine ancak PKK, KADEK olarak değişince al
mayı akıl etmişlerdir. Avrupa'deki PKK faaliyetleri Avrupalı dostlarımızın desteği ile yürüyor. 

AB, PKK'yı siyasallaştırmak için elinden gelen desteği veriyor. Bir yetkilisi "bu siyasal kriter
leri yerine getirseniz bile, Kopenhag kriterlerini yerine getirmiş sayılmazsınız; PKK ile masaya 
oturmanız gerekir." diye dayatmanın bir başka cephesini gündeme getirmiştir. 

Ulusal programda belirtilen bu konudaki taahhütlerimize sonuna kadar bağlıyız. 

Bu sebeplerden dolayı terör suçlarında İdam cezasının kaldırılmasına karşıyız. 

3. Ana dilde eğitim ve yayın safsatadan ibarettir. Bunu kabul etmek demek Lozan'daki hak
larımızı inkâr anlamına gelir. Lozan'da azınlıklar tarif edilmiştir. Türkiye'de "Rum, Ermeni ve 
Musevi" cemaatleri azınlık kabul edilmiştir ve onların haklarını kullanmasını Devletimiz sağlamış
tır. Bu Devletin aslî unsuru olan insanları ayrı bir millet olarak kabul etmek bölücülüktür. Böyle bir 
kabul, yani Devletimizin aslî unsuru olan vatandaşları "Mozaik" adı altında bölerek, dil bahanesi ile 
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ayrı milletler yaratarak, üniter yapımıza dinamit konmasına "Evet" diyerek müsaade etmemiz müm
kün değildir. Kaldı ki Anayasada "Devletin resmî dili Türkçedir" diyerek kesin hüküm konmuştur. 

AB Ulus-Devletler topluluğudur. Kendi kültürlerinden en ufak taviz vermeyenlere diyoruz ki: 
"Biz de İspanya, Yunanistan, Fransa gibi AB'ne girmek istiyoruz." 

Yunanistan AB Ülkesi; Lozan'da belirtilmiş olmasına rağmen, Batı Trakya'daki Türklerin 
azınlık haklarını kullanmalarına mani olmaktadır. Ama, biz de suni azınlıklar yaratarak, Türk Mil
letinin üniter yapısı bozularak Devletin bölünmesi Batının şark meselesinin bir parçasıdır. 

MHP Üyesi Milletvekilleri olarak buna karşı çıkmak tabiî görevimizdir. 

4. îş Güvencesi Yasasının zaten halita şekline getirilmiş, AB Uyum Yasaları adı verilen bir tek
life eklenmesine karşıyız. 

îş Güvencesi Yasasına karşı değiliz. Böyle bir tasarının, içinde bir bütünlük olmayan teklife ek
lenmesi yanlıştır. 

Bu konuda verilen önergeyi de samimi bulmamaktayım. Madem bu kanunu istiyordunuz, niçin 
daha önce gündeme getirmediniz? 

Kaldı ki kanunlar ve kararlar dairesinden bir bürokrat "Meclisin olağanüstü toplantı gerek
çesinde iş güvencesi yasa tasarısı bulunmadığı için görüşülmesi ve bu teklife eklenmesine iç tüzük 
müsaade etmiyor" dedi. 

iş güvencesi yasası bu haliyle bu taslak kanun içine alınır ve TBMM Genel Kurulunda ret edilir 
ise bir sene süresince görüşülmez tehdidi altındadır. Bu önemli yasayı bu tehdit altına sokmanın, 
çalışma hayatımızın temeli emekçilerin haklarının gasp edilmesi anlamına geleceğinden bu 
tasandan ayrı olarak gündeme alınması gerekmektedir. 

5. Meclisin şu anda Türk Milletinin tercihini yansıtmadığı muhalefet partilerince yaklaşık iki 
senedir söylenmektedir. Seçime gitme kararı almanın eşiğinde olan TBMM üyeleri olarak bu 
önemli yasa değişikliklerini, milletimizin tercihi olarak yeni oluşacak 22 nci Dönem meclisince 
yapılması demokratik sisteme inancımız gereğidir. 

Usul olarak îş Güvencesi Kanununun böyle görüşülmesi yanlıştır. Ayrı olarak görüşme yolu 
bulunsun hemen görüşelim diyoruz. AB'ne gireceksek kendi şartlarımızı da müzakere ederek 
girelim istiyoruz. AB'ne girmeye karşı değiliz. 

Daha önce Gümrük Birliği Anlaşması da gözü kapalı imzalanmış; bugün zarar 60 milyar dolar 
civarındadır. O günde Gümrük Birliği Şampiyonları "gözü kapalı", Türkiye'yi tek taraflı olarak 
AB'ne bağladılar. Karar merciinde Türkiye yok, 3. Ülkelerle Ticaret ve Gümrük Anlaşmaları, 
AB'nin onayına bağlı. Dün müzakere edilmeden yapılan anlaşmada sıkıntılar yaşıyoruz. 

Biz MHP olarak, AB'ne girerken teslimiyetçi politikalar yerine müzakere yolunu seçelim 
istiyoruz. 

Bu sayılan sebeplerden dolayı kanun teklifine karşı olduğumuzu bildirir muhalefet şerhimizdir. 

30.7.2002 
Dr. Mükremin Taşkın Dr. Mehmet Telek Prof. Dr. H. Basri Üstünbaş 

Nevşehir Afyon Kayseri 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTIĞÎ METlN 

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE MİLLETVEKİLİ GENEL 
SEÇİMLERİNİN 3 KASIM 2002 PAZAR GÜNÜ YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 12.-Aşağıdaki kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

D) Teklifin "D" bendi Komisyonumuzda aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13.- 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı îş Kanununun 6 ncı Maddesinin başlığı ile (III) 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"Sanayi, ticaret ve tarım işleri:" 

"III. Bu Kanunun uygulanması bakımından tarımdan sayılacak işler şunlardır: 

a) Her çeşit meyveli ve meyvesiz bitkiler; çay, pamuk, tütün, elyaflı bitkiler; turunçgiller; 
pirinç, baklagiller; ağaç, ağaççık, omca, tohum, fide, fidan; sebze ve tarla ürünleri; yem ve süs bit
kilerinin yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı, araştınlması, bunlarla ilgili her türlü toprak işleri, ekim, 
dikim, aşı, budama, sulama, gübreleme, hasat, harman, devşirme, temizleme, hazırlama ve ayırma 
işleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, toprak ıslahı, çayır, mera, toprak ve su korunması işleri, 

b) Fidanlık ve ağaçlandırma, tabii ve suni tensil, orman koruma ve bakımı (yangın dahil), or
man imar ve ıslahı, tohum toplama, ormancılık araştırma (sulama, dikim, yetiştirme, bakım), tali or
man yolu yapımı ve onarımı, amenajman, silvikültür, orman ürünleri istihsali, ana depolara nakil, 
son depolarda istif ve tasnif, millî parklann yapım, bakım ve geliştirilmesi işleri, 

c) Her türlü iş ve gelir hayvanlarının (arı, ipek böceği ve benzerleri dahil) yetiştirilmesi, 
üretimi, ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, güdüm, terbiye, kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, 
toplanması, saklanması işleri ile bu hayvanların hastalık ve asalaklarıyla mücadele işleri, 

ç) 854 sayılı Deniz iş Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kara ve su avcılığı ve bu yol
dan elde edilen ürünlerin saklanması, taşınması ve üretilmesi işleri. 

IV. Yukarıda sayılan işler dışında kalan bir işin bu Kanunun uygulanması bakımından sanayi, 
ticaret veya tarım işlerinden sayılıp sayılmadığını belirlemeye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşleri alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yet
kilidir." 

MADDE 14.- 1475 sayılı Kanunun 13 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu 
maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

"MADDE 13.- Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer 
tarafa bildirilmesi gerekir. 

Hizmet akdi; 

a) işi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki 
hafta sonra, 

b) işi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasın
dan başlayarak dört hafta sonra, 

c) işi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasın
dan başlayarak altı hafta sonra, 
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(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

d) işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz 
hafta sonra, 

feshedilmiş sayılır. 

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. 

Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorun
dadır. 

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet akdini feshedebilir. 

İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek akdi fes
hetmesi, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddelerinin uygulanmasına engel olmaz. 

13/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddelerinin uygulanma 
alanı dışında kalan işçilerin hizmet akdinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği 
durumlarda işçiye bildirim sürelerine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bil
dirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir. 

Feshin geçerli sebebe dayandırılması : 

MADDE 13/A.- On veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan ve 
işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili niteliğinde olmayan bir işçinin belirsiz süreli 
hizmet akdini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş
yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. 

Aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz : 

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri için
de sendikal faaliyetlere katılmak, 

b) İşyeri sendika temsilciliği veya işçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya temsilciliğe 
aday olmak, 

c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idarî veya adlî 
makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak, 

d) Irk, renk, cinsiyet, medenî hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, din, siyasî görüş, etnik veya 
sosyal köken, 

e) 70 inci madde uyarınca kadın işçilerin çalıştırılmalarının yasak olduğu sürelerde işe gel
memek, 

f) Hastalık veya kaza nedeniyle 17 nci maddenin (I) numaralı bendinin (b) fıkrasında ön
görülen bekleme süresinde işe geçici olarak devam etmemek. 

İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleş
tirilerek hesap edilir. 

Akdin feshinde usul: 

MADDE 13/B.- İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin 
bir şekilde belirtmek zorundadır. 
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(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal îşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İşveren bakımından beklenemeyecek haller hariç olmak üzere, hakkındaki iddialara karşı 
savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli hizmet akdi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili 
nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 17 inci maddenin (II) numaralı bendinde gösterilen 
sebeplerle fesih hakkı saklıdır. 

Fesih bildirimine itiraz ve usul: 

MADDE 13/C- Hizmet akdi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gös
terilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği,tarihinden itibaren bir ay için
de iş mahkemesinde dava açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa 
uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. 

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. 

Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın 
temyizi hal inde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. 

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları: 

MADDE 13/D.- işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli ol
madığı mahkemece tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay 
içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, 
işçiye en az altı ay en çok bir yıllık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme fes
hin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını 
da belirler. 

İşçinin mahkeme kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre içinde en çok dört aya 
kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları kendisine ödenir. 

Bildirim süresine ait ücret işçiye peşin ödenmişse, bu tutar yukarıdaki hükümlere göre 
yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait üc
ret peşin olarak ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. 

İşçi, kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren altı iş günü içinde işe başlamak için iş
verene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmazsa, işverence yapıl
mış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçlan ile sorumlu olur. 

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yön
de sözleşme hükümleri geçersizdir. 

Yeni işe girme: 

MADDE 13/E.- Hizmet akdi feshedilen işçi yeni bir işe girer ve mahkemece feshin geçersiz
liğine karar verilirse, önceki işine dönmek istemeyen işçi durumu altı iş günü içinde önceki iş
verenine bildirir. Yazılı olarak yapılacak bu bildirim üzerine belirsiz süreli hizmet akdi işverence 
geçerli bir sebeple feshedilmiş gibi sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçlar doğar." 

MADDE 15.- 1475 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin ikinci fıkrasındaki "13,"ibaresi, 
"13,13/A,13/B,13/C,13/D,13/E," şeklinde, aynı Kanunun 14 üncü Maddesinin onbirinci fıkrasında 
yer alan "13 üncü Maddenin ( C) bendinde" ibaresi, "13 üncü Maddesinde" şeklinde değiştirilmiş- ' 
tir. 
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(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16.-1475 sayılı Kanunun 17 nci Maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"IV- işçi, feshin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası 
ile 13, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir." 

MADDE 17.- 1475 sayılı Kanunun 24 üncü Maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Toplu işçi çıkarma 

Madde 24.- işveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri ve işin gerekleri 
sonucu topluca veya bir ay içinde toplam en az on işçinin iş akdini feshetmek istediğinde, bunu en 
az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine veya işçi temsilcilerine, ilgili bölge 
müdürlüğüne ve Türkiye iş Kurumuna bildirir. 

Bu bildirimde işçi çıkarmalarının sebepleri, çıkarılacak işçi sayısı ve grupları ve işe son verme 
işlemlerinin ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorun
ludur. 

Bildirimden sonra temsilcilerle işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın 
önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz et
kilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda toplantının yapıldığını gös
teren bir belge düzenlenir. 

Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz 
gün sonra hüküm doğurur. 

İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, iş
veren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye iş Kurumuna 
bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlüdür. 

Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu 
işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz. 

işveren, toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddeleri 
hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi sözü edilen mad
delere göre dava açabilir." 

MADDE 18.- 1475 sayılı iş Kanunun 98 inci Maddesinin A) bendinin (3) numaralı alt ben
dinde yer alan "13 üncü Maddenin (A) bendinde" ibaresi, "13 üncü Maddede" şeklinde.aynı mad
denin B) bendinde yer alan "24 üncü Maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran veya iş
yerine yeni işçi alan işveren veya vekiline işten çıkardığı veya işe aldığı her işçi için" ibaresi "24 
üncü Maddesindeki hükümlere aykırı hareket eden işveren veya vekiline" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 19.-1475 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 4.- Tarımdan sayılan işlerde çalışanların, çalışma koşullarına ilişkin hükümleri, 
hizmet akdi, ücret, işin düzenlenmesi ile ilgili hususlar altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir." 

MADDE 20.- 1475 sayılı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
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(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

"GEÇİCİ MADDE 13.- İşyeri temsilcileri ile ilgili olarak yeni bir düzenleme getirilinceye 
kadar, işyerinde sendika temsilcilerinin bulunmadığı hallerde, o işyerinde çalışan işçiler tarafından 
2821 sayılı Sendikalar Kanununun 34 üncü Maddesinde belirlenen sayıda seçilecek işçi temsilcileri 
görev yaparlar." 

MADDE 21.- 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 30 uncu Maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 30.- îşyeri sendika temsilcisinin belirsiz süreli hizmet akdinin işveren tarafından fes
hinde 1475 sayılı îş Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Temsilcinin hizmet akdinin sadece temsilcilik faaliyetlerinden dolayı feshedilmesi halinde, 
1475 sayılı Kanunun 13/D Maddesinin birinci fıkrası uyarınca en az bir yıllık ücreti tutarında taz
minata hükmedilir. 

İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri temsilcisinin çalıştığı işyerini değiştiremez veya işinde 
esaslı bir tarzda değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz sayılır." 

MADDE 22.- 2821 sayılı Kanunun 31 inci Maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"İşverenin, hizmet akdinin feshi dışında, üçüncü ve beşinci fıkra hükümlerine aykırı hareket et
mesi halinde, işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. Sendika 
üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi halinde ise, 1475 sayılı Kanunun 
13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E madde hükümleri uygulanır. Ancak 1475 sayılı Kanunun 13/D 
Maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenecek tazminat işçinin bir yıllık ücret tutarından az olamaz. 

854 sayılı Deniz îş Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasın
daki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile 818 sayılı Borçlar Kanununa tabi olan işçiler ve 
tarımdan sayılan işlerde çalışanlar ile 1475 sayılı Kanunun 13/A Maddesinin birinci fıkrası uyarın
ca, aynı Kanunun 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan iş
çinin sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi iddiası ile açacağı 
davada, ispat yükümlülüğü işverende olmak üzere 5521 sayılı iş Mahkemeleri Kanununun genel 
hükümleri uygulanır. İşçiye ödenecek tazminat miktarı için, altıncı fıkra hükmü esas alınır. 

İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara göre haiz olduğu bütün hakları saklıdır." 

MADDE 23.- 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 5 inci Maddesinin birinci fık
rasının (2) numaralı bendi, ikinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri, Ek 3 üncü Maddesinde yer alan 
"2 numaralı bendi ile" ibaresi ve Geçici 4 üncü Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 24.- 1475 sayılı Kanunun 13/A, 13/B, 13/C, 13/E maddeleri kıyasen bu kanuna da 
uygulanır. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 31.7.2002 
Esas No.: 2/1020 

Karar No.: 34 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 29.7.2002 tarihinde tali komisyon olarak Anayasa, İçişleri, Millî Eğitim, 
Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına, esas Komisyon olarak 
da Komisyonumuza havale edilen "Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili 
Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gök-
bulut'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 
Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1020)", Komisyonumuzun 31.7.2002 tarihli 55 in
ci toplantısında, Adalet Bakanı Sayın Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'ün, Devlet Bakanı Sayın Nejat 
Arseven'in ve Adalet, İçişleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı ve Basın 
Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılmalarıyla, Anayasa, İçişleri, Millî 
Eğitim, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları raporları da dik
kate alınarak incelenip görüşülmüş, geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra mad
delerine geçilmesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci ve 2 nci maddeleri oyçokluğu ile aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin çerçeve 3 üncü maddesinin (E) fıkrası ile değiştirilmesi öngörülen Dernekler 

Kanununun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasında derneklerin amaç ve faaliyetleri ile ilgili olan 
bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca da denetlenebileceği hükmü getirilmektedir. Dernek
lerin, bakanlıklar dışında kamu kurum ve kuruluşlarınca denetlenmesi uygun görülmeyerek fıkrada 
bu doğrultuda değişiklik yapılmıştır. 

Teklifin 4, 5 , 6 ve 7 nci maddeleri oyçokluğu ile aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin çerçeve 8 inci maddesinin (B) fıkrası ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın

ları Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (v) bendinin değiştirilmesi öngörülmek
tedir. Fıkranın (f) bendinde yer alan "kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında kişilerin özel 
hayatının yayın konusu yapılmaması" ibaresinin metinden çıkarılmasını uygun gören Komis
yonumuz, (f) bendi değişikliğini de ilave ederek fıkrayı yeniden düzenlemiştir. 

Teklifin 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri oyçokluğu ile aynen kabul edilmiştir. 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Teklifle "İş Kanunu ile Sendikalar 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nı birleştirmiş ve Tasan hükümlerini 
yaptığı düzenleme ile teklif metnine dahil etmiştir. Komisyonumuz, yapılan bu uygulamanın 
İçtüzük hükümlerine aykırı olması nedeniyle, Teklif metnine dahil edilemeyeceğine karar vermiştir. 

Teklifin 13 üncü maddesi, Milletvekili Genel Seçiminin 3 Kasım 2002 Pazar günü yapılacağını 
içermektedir. Konuya ilişkin Önergeler ile Anayasa Komisyonunu Raporunun, TBMM Genel 
Kurulunun 31.7.2002 tarihli 123 üncü birleşiminde görüşülüp kabul edilmiş olması nedeniyle mad
de teklif metninden çıkarılmış ve Teklifin başlığı bu doğrultuda değiştirilmiştir. 

Teklifin Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
13 üncü maddenin Teklif metninden çıkarılması nedeniyle teklifin yürürlüğe ilişkin 14 üncü 

maddesi 13, yürütmeye ilişkin 15 inci maddesi 14 üncü madde olarak oyçokluğu ile aynen kabul 
edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arzolunur. 

Başkan 
Emin Karaa 

Kütahya 

. Kâtip 
Yekta Açıkgöz 

Samsun 

Üye 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 

Bartın 

Üye 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 

Başkanvekili 
/. Sühan Özkan 

İstanbul 

Üye 
Müjdat Kayayerli 

Afyon 
(Tümüne muhalifim.) 

Üye 
Kenan Sönmez 

Bursa 

Üye 
Fahrettin Kukaracı 

Erzurum 
(1,4, 8 inci Md. lere muhalifim.) (1 ve 4 üncü Md.lere muhalifim) 

Üye 
Ali Günay 

Hatay 

Üye 
Mehmet Pak 

istanbul 
(Tümüne muhalifim.) 

Üye 
Sevgi Esen 

Kayseri 
(Anayasaya aykırılığı nedeniy 

1,4, 8 ve 11 inci maddelere 
muhalifim.) 

Üye 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Üye 
Erol Al 
İstanbul 

Üye 
Hayri Diri 

İzmir 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 
e 

Üye 
Orhan Btçakçıoğlu 

Trabzon 
(Teklifin tamamına muhalifim.) 

Üye 
Fethullah Erbaş 

Van 
(Bazı maddelerine muhalifim.) 

Sözcü 
Salih Erbeyin 

Denizli 
(Teklifin tümüne muhalifim.) 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 
[1 inci maddesine muhalifim.) 

Üye 
Mustafa Kemal Aykurt 

Denizli 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Cezmi Polat 

Erzurum 
(Tasanmn tümüne muhalifim.) 

Üye 
Mehmet Gül 

İstanbul 
(Tümüne muhalifim.) 

Üye 
Işılay Saygın 

İzmir 

Üye 
Erdoğan Sezgin 

Samsun 
(1,4, 8 inci maddelere 

muhalifim.) 

Üye 
Mehmet Çiçek 

Yozgat 
(4 ve Geçici 1 inci 

Maddeye muhalifim.) 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
MUHALEFET ŞERHtMDÎR 

AB uyum yasaları kapsamında kabul edilen bu kanun teklifinin 1. maddesiyle, savaş ve çok yakın 
savaş hali dışındaki idam cezalan, müebbet ağır hapse dönüştürülmektedir. 

Türk kamuoyunun vicdanını yaralayan suçları işleyen idam hükümlüleri, bu düzenleme sonrasında 
TBMMnde belki de 30 - 40 milletvekili oyu ile kabul edilecek bir yasa ile atfedilebilecektir. Bu adalet 
duygularını ağır derecede zedeler, adalete olan güveni sarsar. 

Böylesine önemli bir düzenleme Anayasal güvence sağlanacak şekilde düzenlenmek zorundadır. 
Diğer bir ifadeyle, idama mahkûm edilenler, cezası, anayasada yer alan ağırlaştınlmış müebbet ağır hapis 
cezasına çevrildiğinde yine anayasada yer alacak olan bu suçların şartla salıverme, erteleme, af ve infaz 
iyileştirilmesinden yararlanamayacağına dair hükümle anayasal güvenceye kavuşmuş olacaktır. 

Teklifle getirilen düzenleme, ciddi bir güvence olmayıp kamu vicdanındaki yaralan sarmaktan 
uzaktır. 

Anayasal güvenceye kavuşturulmamış olan "idam cezalannın ağırlaştınlmış müebbet ağır hapse 
çevrilmesine" dair teklifin 1. maddesine bu gerekçelerle muhalifim. 31.7.2002 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Görüşülmekte olan Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 1. maddesi 

Anayasaya aykındır. Anayasaya aykınlık sebebiyle muhalifiz. 
Saygılanmızla. 

Erdoğan Sezgin Sevgi Esen Mehmet Gözlükaya 
Samsun Kayseri Denizli 

GEREKÇE 
Maddede "savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar için öngörülen idam cezalan 

hariç olmak üzere", diğer ölüm cezalannın müebbet ağır hapis cezasına dönüştürüldüğü düzenlenmek
tedir. Anayasamızın 38 inci maddesi, suç ve cezaların yasayla düzenlenmesi ilkesini içennektedir. Ceza 
Kanununda hangi suçlann savaş ve çok yakın savaş halleri grubuna girdiği noktasında bir sarahat yok
tur. Sözgelimi; Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesindeki suç, savaş ve çok yakın savaş tehdidi 
kategorisinde olup olmadığı yasada düzenlenmemiştir. Bu duruma göre, hangi suçların bu gruba girdiği 
veya bu grubun dışında kaldığı belirlemesini, yargıç yapacaktır. Anayasanın yasama organına verdiği 
kanunla belirleme görevi, yargı organına devredilemez. Yasama organı, Anayasanın 38 inci maddesi 
değişikliğinde yer alan ve idamın korunabilmesini caiz gören bir formülü kanunda tekrarlayarak görevini 
yerine getimıiş sayılamaz. Hangi suçlar için idamın korunduğu ve hangi suçlar için idamın kaldınldığı, 
madde atıflan yapılmak suretiyle kanunda açıkça belirtilmeliydi. Teklif bu yönüyle Anayasaya tartış
masız netlikte aykındır. 
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MUHALEFET ŞERHÎ 
Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz Tarafından Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde Gurubu bulunan siyasi Parti 
liderlerine destek olunması amacıyla takdim edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın 
Devlet Bahçeli Kanun Teklifi içerisinde bir takım maddelerin demokratikleşme ve Ulusal Programda 
yer alan maddeleri içerdiği bu sebeple destek olunabileceği belirtilmiştir. Bu teklifi yetkili kurullarda in
celenmesi destek olunabilecek maddelerin yanı sıra yeni önerilerle katkı temin edilebileceği belirtilmiş 
bu konudaki çalışmaların 27 Temmuz 2002 tarihinde tekrar görüşmek suretiyle kesinleşmesi kararlaş
tırılmıştır. 

Liderlerin bu konudaki mutabakatına rağmen kararlaştırılan süre dolmadan ve çalışmalar tamam
lanmadan Kanun Teklifi Anavatan Partisi Grubu tarafından Meclise verilmiştir. Bu suretle partimizin 
desteği ve katkısı hususunda bir talep olmamıştır. Partimizin katkısını talep etmeyen Kanun Teklifi sahip
lerine destek temin etmemiz bahis konusu değildir. 

' Kanun Teklifinde yer alan idam Cezasının Terör Suçlarının kaldırılması, başka dilde yayın ve öğ
renim hakkını kabulüne ilişkin taleplere bizler başından beri karşı olduğumuzu ve kabul etmeyeceğimizi 
belirtmiş bulunuyoruz. Bu görüşümüz doğrultusunda da İdam Cezasının terör suçları için kaldınlmasına 
karşıyız. 

Ayrıca Kanunun maddesinin düzenleniş biçimi itibariyle idam cezasının müebbet ağır hapis 
cezasına dönüştüren düzenleme ile cezanın infazının ölünceye kadar devam edeceği hükmünün 
Anayasanın 138 inci ve TCK'nun 2 inci maddesi karşısında uygulanamayacağı göz önüne alınarak 
tarafımızdan kabul edilmemektedir. 

Kanun Teklifinin 4-A maddesi ile cemaat vakıflanna ilişkin düzenleme Lozan anlaşması ile tesbit 
edilen azınlıklara sağlanacak haklar çerçevesinde bulunmadığı gibi gerekçede belirtilen ayrımcılık an
lamında da değerlendirilmemesi mümkün bulunmamaktadır. 

Kanun Teklifinin 6-A ve 7-A maddeleri ile Avrupa insan Hakları Mahkemesinin kararlannın iadeyi 
Muhakeme sebebi olarak kabul etmesi Türk yargı yetkisine müdahale anlamı taşımaktadır. Bu hususta 
kimi Avrupa Birliği Ülkelerinde bu konuda hiçbir düzenleme bulunmazken kimi ülkelerde halen yasa 
çalışmaları sürmektedir. Bilindiği gibi Avrupa insan Hakları Mahkemesi yerleşik içtihatlarıyla da sabit 
olduğu üzere bir temyiz merci değildir. Teklif ile getirilmek istenen değişikliği Avrupa insan Hakları Söz
leşmesinden kaynaklanan hukuki bir hükümlülük olmadığı da açıktır. Öte yandan ulusal programda böy
le bir taahhüdümüz bulunmamaktadır ve Avrupa Birliğinin Türkiye den de böyle bir talebi yoktur. 

Teklifin 8 inci maddesi ile Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4 üncü 
maddesinde getirilen değişiklikle ülkemizde varolan etnik grupların Türkçenin dışında dil ve lehçelerde 
Televizyon ve Radyo yayını yapmalanna imkân sağlanması amaçlanmakta. Bu suretle farklı toplum 
kesimlerinden azınlık oluşturma yolu açılacak ayrı dil konuşturma tarih yazma yöntemiyle de üniter dev
let yapımının bozulması ve millî bütünlüğün parçalanması doğabilecektir.Kaldı ki bu husus Anayasanın 
3 üncü maddesinin birinci fıkrasına açıkça aykındır. 

Teklifin 11 inci maddesiyle "Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanununun" adı "Yabancı Dil Eğitimi 
ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun" şeklinde 
değiştirilmesi öngörülmektedir. Kanun Teklifi ile Kanunun 1 inci maddesinin ve 2 inci maddesinin (a) 
bendinin değiştirilmesi öngörülmüştür. Bu husus öncelikle Anayasanın 42 inci maddesinin 9 uncu fık
rasına açıkça aykındır. Tine Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanununun 2 inci maddesinin A bendine 
açıkça aykırılık teşkil etmektedir.Bu durum ise devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne ve 
Üniter Devlet yapısına aykırı olup etnik grup ve azınlık yaratmaya matuftur. 
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Bu düzenleme, Anayasanın 3,4. ve 42. maddeleri ile çelişir nitelik taşıması yanında, Devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü zamanla tehlikeye atacak bir yapılanmaya imkan verir mahiyet
tedir. Çünkü dil, bir toplumu zamanla millet yapan, "ortak kültürü" nesilden nesile taşıyan en önemli 
araçtır. Türk Milletinin resmi dili Türkçedir. Farklı dil ve lehçelerin öğretilmesine imkan vermek yeni 
millet oluşturmaya kapı aralayacak, üniter yapıyı bozacak, yeni problemler oluşturacak niteliktedir. 

Türkiye'de 40 ayn etnik unsur olduğu iddiasında bulunanlar bu Kanunla emellerine ulaşmış olacak, 
zamanla bu unsurların Millet olmasına çalışacak, Türk Milletini yeni meselelerle karşı karşıya bırakacak
tır. 

PKK'nın ortaya çıkması, 20 yıllık bir sürede, Türkiye'de 35 bin civarında insanın ölümüne, 100 mil
yar dolar maddi kayba ve ülkenin bazı bölgelerinin geri kalmasına yol açmıştır. Bu terör örgütünün; 
hedefi Türkiye'yi bölmek, ırk esasına dayalı yeni milletler oluşturmaktır. Zaten PKK'nın 7 . Kongre 
kararları doğrultusunda açıklanan "Demokratikleşme ve Banş îçin Acil Eylem Planı" içinde Kürt dilinin 
ve kültürünün önündeki engellerin kaldmlması ile Kürtçe eğitim ve yayın yapılması da yer almaktadır. 
PKK'nın talepleri ile AB'nin Kopenhag Kriterleri çerçevesinde Türkiye'den beklentileri arasındaki ben
zerlikler dikkat çekmektedir. Çıkanlmak istenen yasa ile; Türkiye'nin 20 yıldan beri mücadele ettiği PKK 
terör örgütünün istekleri yerine getirilmiş olmaktadır. 

Bu yasa ile verilen imkan, sadece belli bir bölge ve belli lehçe ile sınırlı kalmayacak faklı "millet-
çikler" oluşmasına yol açacaktır. Böyle bir durum üniter yapıyı parçalayacağı gibi Anayasanın değiştiril
mesi bile teklif edilemeyen yasalarının delinmesine, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, 
Resmî dilinin Türkçe olmasına, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel yasalarından olan Tevhid-i Tedrisat 
(Eğitim-Öğretim Birliği) Kanununa, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin oluşturmak istediği millet olma 
şuuruna aykırı bir yapılanmaya sebep olacaktır. Bu ise ülkemiz için en tehlikeli bir husustur. Bundan fay
da göreceği iddia edilenlerin de zarar göreceği şüphesizdir. Bu; "surda bir gedik açmak" ve "bindiği dalı 
kesmek" demektir. Gelişmiş ülkeler ortak bir dil etrafından buluşmaya ve onu güçlü kılmaya, dünya dili 
yapmaya çalışırken bizim nüansları öne çıkararak Resmî dilimiz olan Türkçe'yi zayıflatacak yapılan
maya gitmemiz tehlikelerin hatta ihanetlerin en büyüğüdür. 

Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlan için böyle bir ihtiyaç da bulunmamaktadır. Zaten mahal
li lehçelerin öğrenilmesinin ve kullanılmasının önünde bir engel yoktur. O halde yarın pişman olunacak 
ve telafisi mümkün olmayacak yasaların kimseye fayda getirmeyeceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu 
konuda ilim, akıl, sağduyu üçgeninde değerlendirme yapılmasının zaruret olduğu bir gerçektir. 

1. Avrupa Birliğine uyum yasaları adı altında getirilen teklif kanun tekniğine aykın bir halitadır. 
Bazı şeyler, kurnazca gizlenerek hazırlanmıştır. 

2. Daha önce PKK tarafından Türk Devletine, her zeminde, istek olarak bildirilenler şimdi "AB 
Kopenhag Kriterleri" olarak KOB de dayatılmaktadır. Bu kriterlerden idam cezasının kaldmlması, Ana 
dilde yayın ve eğitim gibi konular üzerinde özellikle duracağımız meselelerdir. 

AB, 6. Nolu Protokol ile ilgili genel halde idam cezasını kaldırmıştır. Ancak istisnai halde "Savaş 
ve yakın savaş tehdidinde" idam cezası kaldırılmamıştır. Kaldı ki, Türkiye 6 nolu protokolü im
zalamamıştır. Bizim isteğimiz "Savaş, yakın savaş tehdidine" "Terörizm" kelimesinin eklenmesidir. 
Anayasanın son değişikliğinde 38. Maddeye "Savaş, yakın savaş tehdidi ve terörizm..." ibaresi eklenmiş
tir. Türkiye uzun yıllar terörizmle mücadele etmiştir, insanlarını ve 120 Milyar Dolar servetini kaybet
miştir; acılar yaşamıştır. Halen sınırlarımızda PKK nm (şimdi KADEK) 5000 silahlı adamı beklerken, 
onlan cesaretlendirecek şekilde idamın kaldmlması yanlıştır. îdam cezasının kaldırılması, bir yerde 
Bölücübaşı"nın idamının önlenmesi içindir. 
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Bu kadar yıllık terörle mücadele edenlerin, gazi ve şehit olanların mağduriyetlerini yok saymamız 
mümkün değildir. O insanlarımıza haksızlık olur. 

Bugün çektiğimiz ekonomik sıkıntılarımızın ana kaynağında mücadele için harcadığımız 120 Mil
yar Dolar vardır. 

Diğer taraftan bu Vatan için en kıymetli şeyi, canını veren insanlara haksızlık yapmış olmaz mıyız 
acaba? 

Vatan müdafaasında canı yanmayanlara, çocuklarına Ankara'nın batısında askerlik yaptıranlara 
idam cezası kaldınlsın diyerek "bölücü başını" kurtarmak kolay gelebilir. Ama bizim için kabul 
edemeyeceğimiz bir hadisedir. 

Terör bugün dünyanın başına beladır. 11 Eylül 2001'de ABD'de ikiz kulelere saldın olana kadar, 
bizim feryadımızı kimse duymamıştır. Hatta Avrupalı dostlarımız PKK'yı her konuda destekleyerek 
terörizme kucak açmışlardır. Terör listesine ancak PKK, KADEK olarak değişince almayı akıl etmişler
dir. Avrupadaki PKK faaliyetleri Avrupalı dostlarımızın desteği ile yürüyor. 

AB, PKK'yı siyasallaştırmak için elinden gelen desteği veriyor; bir yetkilisi "bu siyasal kriterleri 
yerine getirseniz bile, Kopenhag Kriterlerini yerine getirmiş sayılmazsınız; PKK ile masaya oturmanız 
gerekir." diye dayatmanın bir başka cephesini gündeme getirmiştir. 

Ulusal programda belirtilen bu konudaki taahhütlerimize sonuna kadar bağlıyız. 
Bu sebeplerden dolayı terör suçlarında idam cezasının kaldırılmasını karşıyız. 
3. Anadilde eğitim ve yayın safsatadan ibarettir. Bunu kabul etmek demek Lozan'daki haklarımızı 

inkar anlamına gelir. Lozan'da azınlıklar tarif edilmiştir. Türkiye'de "Rum, Ermeni ve Musevî" cemaat
leri azınlık kabul edilmiştir ve onlann haklarını kullanmasını Devletimiz sağlamıştır. Bu Devletin aslî un
suru olan insanlan ayrı bir millet olarak kabul etmek bölücülüktür. Böyle bir kabul, yani Devletimizin 
asli unsuru olan vatandaşlan "Mozaik" adı altında bölerek, dil bahanesi ile ayrı milletler yaratarak, üniter 
yapımıza dinamit konmasına "Evet" diyerek müsaade etmemiz mümkün değildir. Kaldı ki Anayasada 
"Devletin resmi dili Türkçedir" diyerek kesim hüküm konmuştur. 

AB Ulus-Devletler topluluğudur. Kendi kültürlerinden en ufak taviz vermeyenlere diyoruz ki: "Biz 
de ispanya, Yunanistan, Fransa gibi eşit şartlarda AB'ne girmek istiyoruz." 

Yunanistan AB Ülkesi; Lozan'da belirtmiş olmasına rağmen, Batı Trakya'daki Türklerin azınlık 
haklannı kullanmalarına mani olmaktadır. Ama, biz de suni azınlıklar yaratarak, Türk Milletinin Üniter 
yapısı bozularak Devletin bölünmesi Batının şark meselesinin bir parçasıdır. 

MHP Üyesi Milletvekilleri olarak buna karşı çıkmak tabii görevimizdir. 
4. Meclisin şu anda Türk Milletinin tercihini yansıtmadığı muhalefet partilerince yaklaşık iki 

senedir söylenmektedir. Seçime gitme kararı alınmanın eşiğinde olan TBMM Üyeleri olarak bu önemli 
yasa değişikliklerini, milletimizin tercihi olarak yeni oluşacak 22. Dönem Meclisince yapılması demok
ratik sisteme inancımız gereğidir. 

Daha önce Gümrük Birliği Anlaşması da gözü'kapalı imzalanmış; bugün zarar 60 Milyar Dolar 
civanndadır. O gün de Gümrük Birliği Şampiyonları "gözü kapalı", Türkiye'yi tek taraflı olarak AB'ne 
bağladılar. Karar merciinde Türkiye yok, 3. Ülkelerle Ticaret ve Gümrük Anlaşmaları, AB'nin onayına 
bağlı. Dün müzakere edilmeden yapılan anlaşmada sıkıntılar yaşıyoruz. 

Biz MHP olarak, AB'ne girerken teslimiyetçi politikalar yerine müzakere yolunu seçelim istiyoruz. 
Milliyetçi Hareket Partisi, Avrupa Birliği üyeliğine karşı değildir. Ancak, Avrupa Birliği üyeliği 

sürecinde eşit bir konumda bir ülke olarak algılanmamamız halinde sürece katılmamız doğru değildir. 
Birliğin tek taraflı istekleri sonucu ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü aleyhine düzenlemeler yapıl-
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ması hiçbir şekilde kabul edilemez. Anayasamızın başlangıç bölümünde de belirtildiği gibi Türkiye, 
Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesidir. Ülkemiz ancak bu çerçevede konumda 
görülebilirse ve Ülkemiz çıkarları gözetilebilirse bu hareket desteklenebilir. Parti olarak herhangi bir 
uluslar arası bütünleşme hareketine karşı değiliz. Ancak ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğüne zarar 
verebilecek herhangi bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün görünmemektedir. 

öte yandan, Parti olarak kamuoyuna da açıklanmış bulunan görüşlerimizde, Avrupa Birliği uyum 
süreci ile ilgili görülen belirli düzenlemelerin karşısında olduğumuz açıklanmıştır. Bu çerçevede liderler 
arasında yapılan görüşmelerde, uyum paketinin belirli kısımlarını destekleyebileceğimiz görüşü ifade 
edilmiştir. Ancak bunun için, pakete katıldığımız hususların ayrı bir paket olarak düzenlenmesi gerekir
di. Ne var ki paketin bir bütün olarak sunulmuş bulunması, daha önce açıklanan görüşlerimiz doğrul
tusunda, paketi desteklemeyeceğimiz sonucunu kendiliğinden doğurmaktadır. Bu nedenle Avrupa Birliği 
uyum yasaları adı altında getirilmiş bu düzenlemelere karşıyız. 

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız üzere, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak eşit 
şartlarda, karşılıklı anlayış içinde Ulusal Program doğrultusunda, hazırlanacak AB uyum yasalarına Par
ti olarak karşı değiliz. Ancak, bir uzlaşmaya varılmadan, sadece ben yaptım oldu mantığı ile acelece 
hazırlanan yasa teklifine uzlaşma için Partimize sunulan teklif için, bizim önerilerimiz beklenilmeden, 
TBMMne sunulan kanun teklifinin tümüne açıklanan sebeplerle karşıyız. 

Salih Erbeyin Mehmet Pak Mehmet Gül 
Denizli İstanbul istanbul 

Orhan Bıçakçtoğlu MüjdatKay ay erli CezmiPolat 
Trabzon Afyon Erzurum 
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ANAVATAN PARTİSİ GRUP BAŞKAN-
YEKÎLLERİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ BEY
HAN ASLAN, ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ 
İBRAHİM YAŞAR DEDELEK İLE KIRIK
KALE MİLLETVEKİLİ NİHAT GÖK-

BULUT'UN TEKLİFİ 

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI İLE MİLLETVEKİLİ 
GENEL SEÇİMLERİNİN 3 KASIM 2002 
PAZAR GÜNÜ YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - A ) Savaş ve çok yakın savaş 
tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar için ön
görülen idam cezalan hariç olmak üzere, 
1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu, 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 
31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 
Kanununda yer alan idam cezalan müebbet 
ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür. 

Şu kadar ki, 
a) Türk Ceza Kanununun 47, 50, 51, 55, 

58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 102, 112, 451, 452, 
462 ve 463 üncü maddeleri ile 7.11.1979 tarih
li ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin 
Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun 12 nci maddesinin idam 
cezasına ilişkin hükümleri, 

b) Türk Ceza Kanununun 17 nci maddesi 
ile 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların in
fazı Hakkında Kanunun 19 ve Ek 2 nci mad
delerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan ölüm cezalannın yerine getirilmemesine 
karar verilenlere ilişkin hükümleri saklıdır. 

B) Bu Kanun hükümlerine göre idam 
cezalan müebbet ağır hapis cezasına dönüş
türülenler hakkında Türk Ceza Kanununun 70, 
73 ve 82 nci maddelerinde öngörülen süreler 
iki kat, terör suçluları hakkında üç kat olarak 
uygulanır. 

Bu Kanun hükümlerine göre idam cezalan 

ADALET KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- Teklifin 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, 

Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek 
ile Kırıkkale Milletvekili 

Nihat Gökbulut'un Teklifi) 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör 
suçluları hakkında Cezaların İnfazı Hakkında 
Kanun ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun şartla salıveril
meye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bunlar 
hakkında müebbet ağır hapis cezası ölünceye 
kadar devam eder. 

MADDE 2. - A) Türk Ceza Kanununun 
159 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

"Birinci fıkrada sayılan organları veya 
kurumları tahkir ve tezyif kastı bulunmaksızın, 
sadece eleştirmek maksadıyla yapılan yazılı, 
sözlü veya görüntülü düşünce açıklamaları 
cezayı gerektirmez." 

B) Türk Ceza Kanununun 201 inci mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 20l/a 
ve 201/b maddeleri eklenmiştir. 

"MADDE 201/a. - Doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak maddî menfaat elde etmek 
maksadıyla, yabancı bir devlet tâbiiyetinde 
bulunan veya vatansız olan veya Türkiye'de 
sürekli olarak oturmasına yetkili mercilerce 
izin verilmemiş bulunan kimselerin Türkiye'ye 
yasal olmayan yollardan girmelerini veya ül
kede kalmalarını, bu kişilerin veya Türk vatan
daşlarının yasal olmayan yollardan ülke dışına 
çıkmalarını sağlamaya göçmen kaçakçılığı 
denilir. 

Göçmen kaçakçılığı suçunun faillerine 
veya böyle bir suça iştirak etmeksizin, daha ön
ce ülkeye sokulmuş veya girmiş kaçak göç
menleri, maddî menfaat elde etmek maksadıy
la, yasal olmayan yollarla ülkeden çıkaranlara, 
yasal koşullara uymaksızın ülkede kalmalarını 
olanaklı kılanlara, bu maksatla sahte kimlik 
veya seyahat belgelerini hazırlayanlara veya 

MADDE 2.- Teklifin 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri (Adalet Komisyonunun 
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temin edenlere ya da bu suçlara teşebbüs eden
lere, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca 
iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve bir mil
yar liradan az olmamak üzere ağır para cezası 
verilir; suçun işlenmesinde kullanılan taşıtlar 
ve bu fiil nedeniyle elde edilen maddî menfaat
ler müsadere edilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı olan suçlar, 
kaçak göçmenlerin yaşamlarını veya vücut 
bütünlüklerini tehlikeye soktuğu veya insanlık 
dışı veya onur kırıcı muamele biçimlerine tâbi 
kılınmalarına neden olduğu hallerde faillere 
verilecek cezalar, yarısı oranında; ölüm mey
dana gelmiş ise bir kat artırılarak hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçlar örgütlü 
olarak işlendiğinde faillere verilecek cezalar bir 
kat artırılarak hükmolunur. 

MADDE 201/b. - Zorla çalıştırmak veya 
hizmet ettirmek, esarete veya benzeri uy
gulamalara tâbi kılmak, vücut organlarının 
verilmesini sağlamak maksadıyla, tehdit, baskı, 
cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye 
kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki 
denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden 
yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle 
kişileri tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka 
bir yere götüren veya sevk eden, barındıran 
kimseye beş yıldan on yıla kadar ağır hapis ve 
bir milyar liradan az olmamak üzere ağır para 
cezası verilir. 

Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla 
girişilen ve suçu oluşturan eylemler var olduğu 
takdirde, mağdurun rızası yok sayılır. 

Onsekiz yaşını doldurmamış çocukların 
birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik 
edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir 
yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya 
barındırılmaları hallerinde suça ait araç fıller-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 



— 55 — 

(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, 

Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek 
ile Kırıkkale Milletvekili 

Nihat Gökbulut'un Teklifi) 

den hiçbirisine başvurulmuş olmasa da faile 
birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçlar örgütlü 
olarak işlendiği takdirde faillere verilecek 
cezalar bir kat artırılarak hükmolunur." 

MADDE 3. - A ) 6.10.1983 tarihli ve 2908 
sayılı Dernekler Kanununun yürürlükten kal
dırılmış olanll inci maddesi, kenar başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen
miştir. 

"Türkiye'de kurulan derneklerin yurt 
dışındaki faaliyetleri 

Madde 11. - Uluslararası alanda işbirliği 
yapılmasında yarar görülen hallerde; ulus
lararası faaliyette bulunma amacını güden der
neklerin kurulması, bu derneklerin yurt dışında 
şube açması, yurt dışındaki benzer amaçlı der
nek veya kuruluşlara üye olması veya bunlarla 
işbirliği yapması veya yurt dışında faaliyette 
bulunması, Dışişleri Bakanlığının görüşü alın
mak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır. 

Yurt dışındaki bir dernek ve kuruluşa üye 
olmak ya da bunlarla işbirliğinde bulunmak is
teyen dernek veya üst kuruluş, bu dernek veya 
kuruluşun statüsünün Türkçeye çevrilmiş 
noterden onaylı iki örneğini İçişleri Bakan
lığına vermekle yükümlüdür. 

Türkiye'deki derneklerin üye olduğu veya 
işbirliği yaptığı yabancı dernek veya kuruluş
ların kanunlarımıza ve millî menfaatlerimize 
aykırı faaliyetlerde bulunması halinde, Tür
kiye'de kurulmuş derneğin, bu yabancı dernek 
veya kuruluşlarla olan ilişkilerine Dışişleri 
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri 
Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu 
kararıyla son verilir." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3.- A) 6.10.1983 tarihli ve 2908 
sayılı Dernekler Kanununun yürürlükten kal
dırılmış olan 11 inci maddesi, kenar başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen
miştir. 

"Türkiyede kurulan derneklerin yurt dışın
daki faaliyetleri 

Madde 11.- Uluslararası alanda işbirliği 
yapılmasında yarar görülen hâllerde; ulus
lararası faaliyette bulunma amacını güden der
neklerin kurulması, bu derneklerin yurt dışında 
şube açması, yurt dışındaki benzer amaçlı der
nek veya kuruluşlara üye olması veya bunlarla 
işbirliği yapması veya yurt dışında faaliyette 
bulunması, Dışişleri Bakanlığının görüşü alın
mak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır. 

Yurt dışındaki bir dernek ve kuruluşa üye 
olmak ya da bunlarla işbirliğinde bulunmak is
teyen dernek veya üst kuruluş, bu dernek veya 
kuruluşun statüsünün Türkçeye çevrilmiş 
noterden onaylı iki örneğini İçişleri Bakan
lığına vermekle yükümlüdür. 

Türkiyedeki derneklerin üye olduğu veya 
işbirliği yaptığı yabancı dernek veya kuruluş
ların kanunlarımıza ve millî menfaatlerimize 
aykırı faaliyetlerde bulunması hâlinde, Tür
kiyede kurulmuş demeğin, bu yabancı dernek 
veya kuruluşlarla olan ilişkilerine Dışişleri 
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri 
Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu 
kararıyla son verilir." 
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B) Dernekler Kanununun yürürlükten kal
dırılmış olan 12 nci maddesi, kenar başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen
miştir. 

"Yurt dışında kurulan demeklerin Tür

kiye'deki faaliyetleri 
Madde 12. - Yurt dışında kurulan dernek

lerin, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında 
yarar görülen hallerde ve karşılıklı olmak 
koşuluyla, kültürel, ekonomik, teknik, sportif 
ve bilimsel konularda bilgi veya teknolojilerin
den yararlanılmak üzere; Türkiye'de şube aç
malarına, Türkiye'de kurulmuş bulunan der
neklere üye olmalarına veya bunlarla işbirliği 
yapmalarına, Türkiye'de faaliyette bulun
malarına, Dışişleri Bakanlığının görüşü alın
mak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen dernek
lerin, kanunlarımıza veya millî menfaat
lerimize aykırı faaliyetlerde bulunması halinde, 
verilen iznin geri alınmasına Dışişleri Bakan
lığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri 
Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunca karar verilir." 

C) Dernekler Kanununun 15 inci mad
desinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"içişleri Bakanlığınca Dernekler Daire 
Başkanlığında ve illerde valilikler bünyesinde 
derneklerin kaydolunacağı Dernekler Kütüğü 
tesis olunur. 

Dernekler Daire Başkanlığındaki Dernek
ler Kütüğüne bütün konfederasyon, federasyon 
ve dernekler ile şubeleri ve merkezleri yurt 
dışında bulunan derneklerin Türkiye'de açılmış 
şubeleri kaydolunur." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

B) Dernekler Kanununun yürürlükten kal
dırılmış olan 12 nci maddesi, kenar başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen
miştir. 

"Yurt dışında kurulan derneklerin Tür-
kiyedeki faaliyetleri 

Madde 12.- Yurt dışında kurulan dernek
lerin, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında 
yarar görülen hâllerde ve karşılıklı olmak 
koşuluyla, kültürel, ekonomik, teknik, sportif 
ve bilimsel konularda bilgi veya teknolojilerin
den yararlanılmak üzere; Türkiyede şube aç
malarına, Türkiye'de kurulmuş bulunan der
neklere üye olmalarına veya bunlarla işbirliği 
yapmalarına, Türkiye'de faaliyette bulun
malarına, Dışişleri Bakanlığının görüşü alın
mak suretiyle, içişleri Bakanlığının önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen dernek
lerin, kanunlarımıza veya millî menfaat
lerimize aykırı faaliyetlerde bulunması halinde, 
verilen iznin geri alınmasına Dışişleri Bakan
lığının görüşü alınmak suretiyle, içişleri 
Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunca karar verilir." 

C) Dernekler Kanununun 15 inci mad
desinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"içişleri Bakanlığınca Dernekler Daire 
Başkanlığında ve illerde valilikler bünyesinde 
derneklerin kaydolunacağı Dernekler Kütüğü 
tesis olunur. 

Dernekler Daire Başkanlığındaki Dernek
ler Kütüğüne bütün konfederasyon, federasyon 
ve dernekler ile şubeleri ve merkezleri yurt 
dışında bulunan derneklerin Türkiye'de açılmış 
şubeleri kaydolunur." 
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D) Dernekler Kanununun 40 inci mad
desinin kenar başlığı ve birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Millî savunma ve kolluk hizmetlerine 
hazırlayıcı faaliyette bulunma yasağı 

Dernekler, askerliğe, millî savunma ve 
kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve 
eğitim faaliyetlerinde bulunamazlar. Bu amaç
ları gerçekleştirmek üzere kamp veya talim 
yerleri açamazlar." 

E) Dernekler Kanununun 45 inci maddesi, 
kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Beyanname verme yükümlülüğü ve 
denetim 

Madde 45. - Dernekler, faaliyetleri ile 
gelir ve gider işlemlerinin sonuçlan konusun
da, içişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönet
melikte belirtilen şekle uygun olarak düzen
leyecekleri beyannameyi yıl sonu itibanyla 
mahallin en büyük mülkî amirine verirler. 

Gerek görülen hallerde derneklerin 
yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit ek
lentileri, defterleri, hesap ve işlemleri, içişleri 
Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük 
mülkî amiri tarafından her zaman denet
lenebilir. içişleri Bakanlığı, bu denetlemeyi 
Dernekler Daire Başkanlığı Personeli veya 
Bakanlık Teftiş Kurulu aracılığıyla; en büyük 
mülkî amirler, bizzat veya görevlendirecekleri 
memur veya memurlar aracılığıyla yaptırırlar. 

Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili 
olan bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluş
larınca da denetlenebilir. Denetleme sonuçları, 

' bilgi için içişleri Bakanlığına bildirilir. 
Denetleme sırasında görevli memurlar 

tarafından istenecek her. türlü bilgi, belge ve 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

D) Dernekler Kanununun 40 inci mad
desinin kenar başlığı ve birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Millî Savunma ve kolluk hizmetlerine 
hazırlayıcı faaliyette bulunma yasağı 

Dernekler, askerliğe, millî savunma ve 
kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve 
eğitim faaliyetlerinde bulunamazlar. Bu amaç
ları gerçekleştirmek üzere kamp veya talim 
yerleri açamazlar." 

E) Dernekler Kanununun 45 inci maddesi, 
kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Beyanname verme yükümlülüğü ve 
denetim 

Madde 45.- Dernekler, faaliyetleri ile gelir 
ve gider işlemlerinin sonuçları konusunda, İçiş
leri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte 
belirtilen şekle uygun olarak düzenleyecekleri 
beyannameyi yıl sonu itibarıyla mahallin en 
büyük mülkî amirine verirler. 

Gerek görülen hâllerde derneklerin 
yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit ek
lentileri, defterleri, hesap ve işlemleri, İçişleri 
Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük 
mülki âmiri tarafından her zaman denet
lenebilir. içişleri Bakanlığı, bu denetlemeyi 
Dernekler Daire Başkanlığı Personeli veya 
Bakanlık Teftiş Kurulu aracılığıyla; en büyük 
mülkî amirler, bizzat veya görevlendirecekleri 
memur veya memurlar aracılığıyla yaptırırlar. 

Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili 
olan bakanlıklarca da denetlenebilir. Denet
leme sonuçlan, bilgi için içişleri Bakanlığına 
bildirilir. 

Denetleme sırasında görevli memurlar 
tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve 
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kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gös
terilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, 
müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin 
yerine getirilmesi zorunludur. 

Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin 
tespit edilmesi halinde, ilgili mülkî amirlik 
durumu derhal Cumhuriyet Savcılığına bil
dirir." 

F) Dernekler Kanununun 46 ncı maddesi, 
kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Dernekler Daire Başkanlığı 
Madde 46. - Dernekler ile ilgili hizmetleri 

yürütmek, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu 
amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği 
belirtilen çalışma konulan doğrultusunda 
faaliyet gösterip göstermediklerini, defterlerini 
ve hesaplarını mevzuata ve tüzüklerine uygun 
olarak yürütüp yürütmediklerini denetlemek 
üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler 
Daire Başkanlığı kurulur. Bu birimin kuruluş, 
çalışma şekli ve denetleme esas ve usulleri, 
içişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir." 

G) Dernekler Kanununun 62 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 62. - Dernekler tarafından 
tutulacak deflerler ile ilgili usul ve esaslar içiş
leri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu defter
lerin noterden onaylı olması zorunludur." 

H) Dernekler Kanununun 73 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 73. - içişleri Bakanlığınca, der
neklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hiz
metleri görmek üzere illerde valilikler, ilçeler-

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gös
terilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, 
müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin 
yerine getirilmesi zorunludur. 

Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin 
tespit edilmesi halinde, ilgili mülkî amirlik 
durumu derhal Cumhuriyet savcılığına bil
dirir." 

F) Demekler Kanununun 46 ncı maddesi, 
kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Dernekler Daire Başkanlığı 

Madde 46.- Dernekler ile ilgili hizmetleri 
yürütmek, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu 
amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği 
belirtilen çalışma konulan doğrultusunda 
faaliyet gösterip göstermediklerini, defterlerini 
ve hesaplarını mevzuata ve tüzüklerine uygun 
olarak yürütüp yürütmediklerini denetlemek 
üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler 
Daire Başkanlığı kurulur. Bu birimin kuruluş, 
çalışma şekli ve denetleme esas ve usulleri, 
içişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir." 

G) Dernekler Kanununun 62 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 62.- Dernekler tarafından 
tutulacak defterler ile ilgili usul ve esaslar içiş
leri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu defter
lerin noterden onaylı olması zorunludur." 

H) Dernekler Kanununun 73 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 73.- içişleri Bakanlığınca, dernek
lere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri 
görmek üzere illerde valilikler, ilçelerde de 
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de ve kaymakamlıklar bünyesinde derneklerle 
ilgili bir birim oluşturulur. 

Bu birimin illerdeki teşkilâtlanması, 
kuruluş, görev ve yetkileri ile 15 inci maddeye 
göre oluşturulacak Dernekler Kütüğünün şekli, 
düzenleme ve kayıt esasları, İçişleri Bakan
lığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 4. - A) 5.6.1935 tarihli ve 2762 
sayılı Vakıflar Kanununun 1 inci maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Cemaat vakıfları, vakfiyeleri olup ol
madığına bakılmaksızın, Bakanlar Kurulunun 
izniyle dinî, hayrî, sosyal, eğitsel, sıhhî ve kül
türel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
taşınmaz mal edinebilirler ve taşınmaz mallan 
üzerinde tasarrufta bulunabilirler. 

Bu vakıfların dinî, hayrî, sosyal, eğitsel, 
sıhhî ve kütürel alanlardaki ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere, her nesuretle olursa olsun, tasar
rufları altında bulunduğu, vergi kayıtları, kira 
sözleşmeleri ve diğer belgelerle belirlenen 
taşınmaz mallar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı ay içinde başvurulması 
halinde vakıf adına tescil olunur. Cemaat vakıf
ları adına bağışlanan veya vasiyet olunan taşın
maz mallar da bu madde hükümlerine tâbidir." 

B) 8.6.1984 tarihli ve 227 sayılı Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

"Ek Madde 3. - Türkiye'de kurulan vakıf
lar, amaçları doğrultusunda uluslararası alanda 
işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, 
İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının görüşleri 
alınmak suretiyle, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığın önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulunun izniyle yurt dışın
da kurulmuş vakıf veya kuruluşlara üye 
olabilirler. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kaymakamlıklar bünyesinde derneklerle ilgili* 
bir birim oluşturulur. 

Bu birimin illerdeki teşkilâtlanması, 
kuruluş, görev ve yetkileri ile 15 inci maddeye 
göre oluşturulacak Dernekler Kütüğünün şekli, 
düzenleme ve kayıt esasları, İçişleri Bakan
lığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 4.- Teklifin 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 
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(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, 

Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek 
ile Kırıkkale Milletvekili 

Nihat Gökbulut'un Teklifi) 

Türkiye'de kurulan vakıfların vakıf 
senedinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek 
üzere uluslararası faaliyette bulunması ve yurt 
dışında şube açması ile yurt dışındaki benzer 
amaçlı vakıf veya kuruluşlarla işbirliği yap
ması, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının 
görüşleri alınmak suretiyle, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığın 
önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun iznine bağ
lıdır. 

Yabancı ülkelerde kurulmuş vakıflar, ulus
lararası alanda işbirliği yapılmasında yarar 
görülen hallerde, karşılıklı olmak koşuluyla, 
İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının görüşleri 
alınmak suretiyle, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığın önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulunun izniyle Tür
kiye'de faaliyette bulunabilirler, şube açabilir
ler, üst kuruluşlar kurabilirler, kurulmuş üst 
kuruluşlara katılabilirler veya kurulmuş vakıf
larla işbirliği yapabilirler. 

Bu vakıflar, Türk Medenî Kanunu hüküm
lerine göre kurulan vakıflar hakkında uy
gulanan mevzuata tâbidir." 

MADDE 5. - A ) 6.10.1983 tarihli ve 2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yabancıların bu Kanun hükümlerine göre 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri, 
İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Yaban
cıların bu Kanuna göre düzenlenen toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerinde topluluğa hitap etmeleri, 
afiş, pankart, resim, flama, levha, araç ve 
gereçler taşımaları, toplantının yapılacağı 
mahallin en büyük mülkî idare amirliğine top
lantıdan en az kırksekiz saat önce yapılacak bil
dirimle mümkündür." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5.- Teklifin 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 890) 
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(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, 

Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek 
ile Kırıkkale Milletvekili 

Nihat Gökbulut'un Teklifi) 

B) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Toplantı yapılabilmesi için, düzenleme 
kurulu üyelerinin tamamının imzalayacakları 
bir bildirim, toplantının yapılmasından en az 
kırksekiz saat önce ve çalışma saatleri içinde, 
toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu 
valilik veya kaymakamlığa verilir." 

MADDE 6. - A) 18.6.1927 tarihli ve 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 445 inci maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki 445/A maddesi eklenmiş
tir. 

MADDE 445/A. - Kesin olarak verilmiş 
veya kesinleşmiş olan bir kararın, Avrupa însan 
Haklan Mahkemesince, însan Haklarını ve 
Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin 
veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiği 
saptandığında, ihlâlin niteliği ve ağırlığı 
bakımından Sözleşmenin 41 inci maddesine 
göre hükmedilmiş olan tazminatla 
giderilemeyecek sonuçlar doğurduğu anlaşılır
sa; Adalet Bakanı, Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcısı, Avrupa insan Haklan Mahkemesine 
başvuruda bulunan veya yasal temsilcisi, Av
rupa însan Hakları Mahkemesi kararının kesin
leştiği tarihten itibaren bir yıl içinde Yargıtay 
Birinci Başkanlığından muhakemenin iadesi is
teminde bulunabilirler. 

Bu istem, Yargıtay Hukuk Genel Kurulun
ca incelenir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 
Avrupa însan Haklan Mahkemesince saptanan 
ihlâlin sonuçları tazminatla giderilmiş veya is
tem süresi içinde yapılmamış ise reddine; aksi 
halde, dosyanın davaya bakması için kararı 
veren mahkemeye gönderilmesine duruşma 
yapmaksızın kesin olarak karar verir." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6.- Teklifin 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 
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(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, 

Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek 
ile Kırıkkale Milletvekili 

Nihat Gökbulut'un Teklifi) 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

B) Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 448 inci maddesine son fıkra 
olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

"445/A maddesi hükümleri saklıdır." 
MADDE 7. - A) 4.4.1929 tarihli ve 1412 

sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
327 nci maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 327/a maddesi eklenmiştir. 

"Madde 327/a. - Kesinleşmiş bir ceza 
hükmünün Avrupa İnsan Haklan Mahkemesin
ce, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri 
Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki 
protokollerin ihlâli suretiyle verildiği saptan
dığında ihlâlin niteliği ve ağırlığı bakımından 
Sözleşmenin 41 inci maddesine göre hükmedil
miş olan tazminatla giderilemeyecek sonuçlar 
doğurduğu anlaşılırsa; Adalet Bakanı, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine başvuruda bulunan veya yasal 
temsilcisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde Yargıtay Birinci Başkanlığından 
muhakemenin iadesi isteminde bulunabilirler. 

Bu istem, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca 
incelenir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesince saptanan ihlâlin 
sonuçlan tazminatla giderilmiş veya istem 
süresi içinde yapılmamış ise reddine; aksi hal
de, dosyanın davaya bakması için karan veren 
mahkemeye gönderilmesine duruşma yapmak
sızın kesin olarak karar verir." 

B) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
335 inci maddesine son fıkra olarak aşağıdaki 
hüküm eklenmiştir. 

"327/a maddesi hükümleri saklıdır." 
MADDE 8. - A ) 13.4.1994 tarihli ve 3984 

sayılı Radyo ve Televizyonlann Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunun 4 üncü mad-

MADDE 7.- Teklifin 7 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8.- A) 13.4.1994 tarihli ve 3984 
sayılı Radyo ve Televizyonlann Kuruluş ve 
Yayınlan Hakkında Kanunun 4 üncü mad-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 890) 
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(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, 

Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek 
ile Kırıkkale Milletvekili 

Nihat Gökbulut'un Teklifi) 

desinin birinci fıkrasına aşağıdaki hükümler 
eklenmiştir. 

"Ayrıca, Türk vatandaşlarının günlük 
yaşamlarında geleneksel olarak kullandıktan 
farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir. Bu 
yayınlar, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen 
temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz. Bu 
yayınların yapılmasına ve denetimine ilişkin 
usul ve esaslar, Üst Kurulca çıkarılacak yönet
melikle düzenlenir." 

B) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunun 4 üncü mad
desinin ikinci fıkrasının (v) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"v) Yayınların şiddet kullanımını özen
dirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı 
nitelikte olmaması." 

C) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunun 26 ncı mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bu Kanuna aykırı olmamak kaydıyla, 
yayınların yeniden.iletimi serbesttir. Yeniden 
iletime ilişkin usul ve esaslar, Üst Kurulca 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 9. - A ) 15.7.1950 tarihli ve 5680 
sayılı Basın Kanununun 5 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasının (6) numaralı bendinde geçen 
"bu Kanunun ek birinci maddesinin ikinci fık
rasında yer alan suçlar" ibaresi, "bu Kanunun 
ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
suçlar" şeklinde değiştirilmiştir. 

B) Basın Kanununun 21 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

desinin birinci fıkrasına aşağıdaki hükümler 
eklenmiştir. 

"Ayrıca, Türk vatandaşlarının günlük 
yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları 
farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir. Bu 
yayınlar, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen 
temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz. Bu 
yayınların yapılmasına ve denetimine ilişkin 
usul ve esaslar, Üst Kurulca çıkarılacak yönet
melikle düzenlenir." 

B) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunun 4 üncü mad
desinin ikinci fıkrasının (f) ve (v) bendleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"f) Özel hayatın gizliliğine saygılı olun
ması." 

"v) Yayınların şiddet kullanımını özen
dirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı 
nitelikte olmaması." 

C) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınlan Hakkında Kanunun 26 inci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bu Kanuna aykın olmamak kaydıyla, 
yayınlann yeniden iletimi serbesttir. Yeniden 
iletime ilişkin usul ve esaslar, Üst Kurulca 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 9.- Teklifin 9 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 
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(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri (Adalet Komisyonunun 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Kabul Ettiği Metin) 

Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek 
ile Kırıkkale Milletvekili 

Nihat Gökbulut'un Teklifi) 

"Madde 21. - 9 uncu maddenin birinci fık
rası ile 11 inci madde hükümlerine aykırı 
hareket edenler, onmilyar liradan otuzmilyar 
liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir
ler. 

9 uncu maddenin son fıkrasına göre 
yayımı durdurulan mevkutenin yayınına 
beyanname vermeden devam edenler, yir-
mimilyar liradan altmışmilyar liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar." 

C) Basın Kanununun 22 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 22. - Hakikate aykırı beyanname 
veren kimse, fiil başka bir suç oluştursa bile 
yirmimilyar liradan yüzmüyar liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilir." 

D) Basın Kanununun 24 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 24.-12 nci maddenin birinci fık
rası hükmünü yerine getirmeyenler hakkında 
otuzmilyar liradan yüzmüyar liraya kadar ağır 
para cezasına hükmolunur." 

E) Basın Kanununun 25 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 25. - 13 üncü maddede yazılı şart 
ve vasıfları haiz olmayan kimseleri çalıştıran
lar, onbeşmilyar liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezasıyla cezalandırılırlar." 

F) Basın Kanununun 30 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

"Yukarıdaki fıkralar hükümlerine aykırı 
hareket edenler, yirmimilyar liradan yüzmüyar 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır
lar." 

G) Basın Kanununun 33 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 
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(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, 

Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek 
ile Kırıkkale Milletvekili 

Nihat Gökbulut'un Teklifi) 

"Bu yasağa aykırı hareket edenler, onmil
yar liradan otuzmilyar liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar." 

H) Basın Kanununun 34 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu defter tutulmadığı veya deftere nok
san ve yanlış malûmat geçirildiği veyahut sav
cılıkça talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi 
gereken hususlar gizlendiği takdirde mev
kutenin sahibi veya onun mümessili, birmilyar 
liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilir." 

MADDE 10. - A) 4.7.1934 tarihli ve 2559 MADDE 10.- Teklifin 10 uncu maddesi 
sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 8 Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
inci maddesinin (D) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"D) "Devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğüne, Anayasa düzenine, genel 
güvenliğe ve genel ahlâka zaran dokunacak 
oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video 
bant gösterilen yerler ile internet üzerinden 
yapılan yayınlara izin verilen yerler," 

B) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 9 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 9. - Polis, millî güvenlik ve kamu 
düzeninin, genel sağlık ve genel ahlâkın veya 
başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, 

. suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya 
bulundurulması yasak olan her türlü silâh, pat
layıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla 
usulüne göre verilmiş hâkim karan veya bu 
sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde mahallin en büyük mülkî 
amirinin vereceği yazılı emirle; 

A) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren toplantı 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 
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(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, 

Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek 
ile Kırıkkale Milletvekili 

Nihat Gökbulut'un Teklifi) 

ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya 
yakın çevresinde, 

B) Özel hukuk tüzelkişileri ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya 
sendikaların genel kurul toplantılarının yapıl
dığı yerin yakın çevresinde, 

C) Halkın topluca bulunduğu veya top
lanabileceği yerlerde, 

D) Öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağ
lanması için her derecede öğretim ve eğitim 
kurumlarının ve 20 nci maddenin ikinci fık
rasının (A) bendindeki koşula uygun olarak 
girilecek üniversite, bağımsız fakülte veya bağ
lı kurumların içinde, bunların yakın çevreleri 
ile giriş ve çıkış yerlerinde, 

E) Umumî veya umuma açık yerlerde veya 
öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde, 

F) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışların
da, 

G) Her türlü toplu taşıma veya seyreden 
taşıt araçlarında, 

Suçun önlenmesi amacıyla kişilerin üst
lerini, araçlarını, özel kâğıtlarını ve eşyasını 
arar; suç unsurlarına el koyar ve evrakı ile bir
likte Cumhuriyet Savcılığına tevdî eder. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile 
diğer kanunlara göre suç iz, eser, emare veya 
delillerinin tespiti veya faillerinin yakalanması 
amacıyla polis tarafından yapılacak aramalar 
için de usulüne göre verilmiş hâkim kararı veya 
bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde, diğer kanunlarda yetkili 
kılınmış merciin yazılı emri bulunmalıdır. 

5680 sayılı Basın Kanunu kapsamına giren 
basılı eserlerin arama ve zaptı, genel hüküm
lere tâbidir." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri (Adalet Komisyonunun 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Kabul Ettiği Metin) 

Eskişehir Milletvekili ibrahim Yaşar Dedelek 
ile Kırıkkale Milletvekili 

Nihat Gökbulut'un Teklifi) 

C) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
11 inci maddesinin (C) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"C) Genel ahlâk ve edebe aykırı mahiyette 
her türlü sesli ve görüntülü eserleri, kaydedil
diği materyale bakılmaksızın üreten ve satan
ları," 

D) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

"Madde 12. - Kanunî istisnalar saklı kal
mak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri 
amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yer
lerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz. 

Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi 
içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan 
benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa 
bile onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin 
girmesini meneder. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket 
edenler hakkında 17 nci, işyerleri hakkında da 
8 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır." 

E) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Madde 13. - Polis, 

A) Suçüstü halinde veya gecikmesinde 
sakınca bulunan diğer hallerde suç işlendiğine 
veya suça teşebbüs edildiğine dair haklarında 
kuvvetli iz, eser, emare veya delil bulunan şüp
helileri, 

B) Haklarında yetkili mercilerce verilen 
yakalama veya tutuklama karan bulunanları, 

C) Halkın rahatını bozacak veya rezalet 
çıkaracak derecede sarhoş olanları veya sarhoş-
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(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri (Adalet Komisyonunun 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Kabul Ettiği Metin) 

Eskişehir Milletvekili ibrahim Yaşar Dedelek 
ile Kırıkkale Milletvekili 

Nihat Gökbulut'un Teklifi) 

luk halinde başkalarına saldıranları, yapılan 
uyarılara rağmen bu hareketlerine devam eden
ler ile başkalarına saldırmaya yeltenenleri ve 
kavga edenleri, 

D) Usulüne aykırı şekilde ülkeye giren ya 
da haklarında sınır dışı etme veya geri verme 
karan alınanları, 

E) Polisin kanunlara uygun olarak aldığı 
tedbirlere karşı gelenleri, direnenleri ve görev 
yapmasını engelleyenleri, 

F) Bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı 
için kanunlarla ve bu Kanunun uygulanmasını 
gösteren tüzükte belirtilen esaslara uygun 
olarak alınan tedbirlerin yerine getirilmesi 
amacıyla, toplum için tehlike teşkil eden akıl 
hastası, uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı 
serseri veya hastalık bulaştırabilecek kişileri, 

G) Haklarında gözetim altında ıslahına 
veya yetkili merci önüne çıkarılmasına karar 
verilen küçükleri 

Yakalar ve gerekli kanunî işlemleri yapar. 

Yakalanması belirli bir usule bağlanmış 
kişilerle ilgili kanun hükümleri saklıdır. 

Yakalanan kişilerin kaçması veya saldırıda 
bulunmasının önlenmesi bakımından kişinin 
sağlığına zarar vermeyecek şekilde her türlü 
tedbir alınabilir. 

Yakalanan kişilere, yakalama sebebi her
halde yazılı ve bunun mümkün olmaması halin
de sözlü olarak derhal; toplu suçlarda ise en geç 
bu kişiler hâkim huzuruna çıkanlıncaya kadar 
bildirilir. 

Kişinin yakalandığı, istediği kanunî yakın
larına derhal bildirilir. 
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(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, 

Eskişehir Milletvekili ibrahim Yaşar Dedelek 
ile Kırıkkale Milletvekili 

Nihat Gökbulut'un Teklifi) 

Yakalananlardan, 

A) Uyuşturucu madde kullanmış olanlar 
ile sarhoş olanların, 

B) Zor kullanılarak yakalananların, 

C) Haklarında suç soruşturması yapılacak 
olan şüpheli ve sanıkların 

Yakalanma anındaki sağlık durumları 
tabip raporuyla tespit edilir. 

Yakalanan kişilerden suç işlediği şüphesi 
altında olanlar adlî mercilere sevk edilir. Hak
larında ıslah veya tedavi tedbiri alınması 
gerekenler, ilgili kurum yetkilileri tarafından 
teslim alınır. Yakalama sebebi ortadan kalkan
lar derhal serbest bırakılır." 

F) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Ek Madde 1. - Umumî veya umuma açık 
yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım 
araçlarında, gerçek kişi veya topluluklar, 
mahallin en büyük mülkî amirine, en az kırk 
sekiz saat önceden yazılı bildirimde bulunmak 
suretiyle, oyun ve temsil verebilir veya çeşitli 
şekillerde gösteri düzenleyebilir. 

Bunlardan, Devletin ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzene veya 
genel ahlâka aykırı olduğu tespit edilenler hak
kında mahallin en büyük mülkî amiri tarafın
dan derhal Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulur. 

Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde 
oyun veya temsile katılan yönetici ve diğer 
kişilerin kimlik, ikametgâh ve tâbiiyetleri belir
tilir." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, 

Eskişehir Milletvekili ibrahim Yaşar Dedelek 
ile Kırıkkale Milletvekili 

Nihat Gökbulut'un Teklifi) 

MADDE 11. - A) 14.10.1983 tarihli ve 
2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi 
Kanununun adı "Yabancı Dil Eğitimi ve Öğ
retimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve 
Lehçelerinin öğrenilmesi Hakkında Kanun" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

B) Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi 
Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 1. - Bu Kanunun amacı, eğitim ve 
öğretim kurumlarında okutulacak yabancı dil
ler, yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okul
lar ile Türk vatandaşlarının günlük yaşamların
da geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve 
lehçelerin öğreniminin tâbi olacağı esasları 
düzenlemektir." 

C) Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi 
Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendine aşağıdaki hükümler eklenmiştir. 

"Ancak, Türk vatandaşlarının günlük 
yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları 
farklı dil ve lehçelerin öğreriilmesi için 
8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanunu hükümlerine tâbi olmak 
üzere özel kurslar açılabilir. Bu kurslar, Cum
huriyetin Anayasada belirtilen temel nitelik
lerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne aykırı olamaz. Bu kursların açıl
masına ve denetimine ilişkin esas ve usuller, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönet
melikle düzenlenir." 

MADDE 12. - Aşağıdaki kanun hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

A) Dernekler Kanununun 39,47 ve 56 ncı 
maddeleri, 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11.- Teklifin 11 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12.- Teklifin 12 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, 

Eskişehir Milletvekili ibrahim Yaşar Dedelek 
ile Kırıkkale Milletvekili 

Nihat Gökbulut'un Teklifi) 

B) Basın Kanununun 31 ve ek 3 üncü 
maddeleri, 

C) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
11 inci maddesinin son fıkrası, 

D) 6.6. 1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest 
Bölgeler Kanununun Geçici 1 inci maddesi. 

MADDE 13. - Türkiye Büyük Millet Mec
lisi XXII. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
için oy verme günü 3 Kasım 2002 Pazar 
günüdür. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce 1 inci maddenin (A) 
fıkrası kapsamına giren suçlardan dolayı hak
larında idam cezası verilen hükümlülerin dos
yalarından; 

a) Henüz Yargıtaya gönderilmemiş veya 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan
lar ile daha önce Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gönderilmiş olanlar hükmü veren mah
kemece, 

b) Yargıtayda bulunanlar ilgili ceza 
dairesince, acele işlerden sayılmak ve Türk 
Ceza Kanununun 2 nci maddesi dikkate alın
mak suretiyle karara bağlanır. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 
veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan 
dosyalar, gelişlerindeki usule uygun olarak 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay 
içinde hükmü veren mahkemeye geri gön
derilir. 

Askerî mahkemeler, Askerî Yargıtay Baş
savcılığı ve Askerî Yargıtayda bulunan dos
yalar hakkında da bu madde hükümleri kıyas 
yoluyla uygulanır. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇÎCÎ MADDE 1.- Teklifin geçici 1 in
ci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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(Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, 

Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek 
ile Kırıkkale Milletvekili 

Nihat Gökbulut'un Teklifi) 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun 6 ve 7 
nci maddeleri, bu maddelerin yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra Avrupa İnsan Hakları Mah
kemesine yapılan başvurular üzerine verilecek 
kararlar hakkında uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunda ön
görülen yönetmelikler, Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe 
konulur. 

Yürürlük 

MADDE 14. - Bu Kanunun 6 ve 7 nci 
maddeleri, bu Kanunun yayımı tarihinden bir 
yıl sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2.- Teklifin geçici 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Teklifin geçici 3 ün
cü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yürürlük 

MADDE 13.- Teklifin 14 üncü maddesi 13 
üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 14.- Teklifin 15 inci maddesi 14 
üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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