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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
Mersin Milletvekili Ersoy Bulut, Mersin İlinin tarım potansiyeline ve bu potansiyelde muz 

tarımının yeri ve önemine, 
Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, Sakarya İlinin düşman işgalinden kurtarılışının 82 nci 

yıldönümüne, 
Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, köy enstitülerinin kuramcısı ve kurucusu, eğitim bilimci 

İsmail Hakkı Tonguç'un ölümünün 43 üncü yılına, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Macaristan Parlamento Başkanı Katalin Szili'nin resmî 

davetine icabetle bu ülkeye yapacağı ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu 

Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in (6/524), 
Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un (6/244), 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu, soruların geri veril

diği bildirildi. 
Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 milletvekilinin, bürokratik engellerin azaltılarak 

hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için (10/112), 
İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının araştırılarak 

(10/113), 
Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner

geleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüş-
melerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Genel Kurulun 24.6.2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde, sözlü sorular dışındaki diğer 
denetim konularının görüşülmemesi, gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler kısmının 33 üncü sırasında yer alan 177 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 2 
nci sırasına, 26 ncı sırasında yer alan 163 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü sırasına, 27 nci sırasın
da yer alan 166 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü sırasına, 28 inci sırasında yer alan 167 sıra sayılı 
kanun tasarısının 5 inci sırasına, 2 nci sırasında yer alan 146 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı 
sırasına, 3 üncü sırasında yer alan 152 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 34 üncü sırasında 
yer alan 179 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci sırasına, 17 nci sırasında yer alan 153 sıra sayılı 
kanun tasarısının 10 uncu sırasına, 9 uncu sırasında yer alan 122 sıra sayılı kanun tasarısının 11 in
ci sırasına, 7 nci sırasında yer alan 103 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına, 8 inci sırasın
da yer alan 104 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü sırasına, 11 inci sırasında yer alan 55'e 1 inci 
ek sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci sırasına, 18 inci sırasında yer alan 158 sıra sayılı kanun 
tasarısının 16 ncı sırasına, 19 uncu sırasında yer alan 155 sıra sayılı kanun tasarısının 17 nci sırasına, 
20 nci sırasında yer alan 156 sıra sayılı kanun tasarısının 18 inci sırasına, 21 inci sırasında yer alan 
157 sıra sayılı kanun tasarısının 19 uncu sırasına, 22 nci sırasında yer alan 159 sıra sayılı kanun 
tasarısının 20 nci sırasına, 23 üncü sırasında yer alan 160 sıra sayılı kanun tasarısının 21 inci 
sırasına, 25 inci sırasında yer alan 162 sıra sayılı kanun tasarısının 22 nci sırasına; daha önce, gelen 
kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılan 182 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geçmeden 9 un
cu sırasına, 184 sıra sayılı kanun tasarısının ise 12 nci sırasına alınmasına ve çalışma sürelerinin, bu 
birleşimde gündemin 6 ncı sırasına kadar olan işlerin, 25.6.2003 Çarşamba günkü birleşimde sözlü 
soruların görüşülmeyerek 152 sıra sayılı kanun tasarısının, 26.6.2003 Perşembe günkü birleşimin
de ise 162 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına, bu işlerin görüş
melerinin saat 24.00'e kadar tamamlanamaması halinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam 
edilmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği açıklandı. 
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Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun 53 üncü Maddesinin 1 ve 3 üncü Fıkralarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifinin (2/120) İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin 
gerekçesini açıklamasından sonra, Başkanlıkça, teklif daha önce kanunlaştığı için, yapılacak bir iş
lem olmadığı açıklandı. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan (6/228), 
2 nci " " (6/229), 
4 üncü " " (6/231), 
5 inci " " (6/234), 
6 nci " " (6/235), 
7 nci " " (6/236), 
8 inci " " (6/237), 
Esas numaralı sorular üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, yazılı soruya çevrildi; 

(6/234), (6/236), (6/237) esas numaralı soruların sahipleri de görüşlerini açıkladılar; 
3 üncü sırasında bulunan (6/230), 
9 uncu " " (6/238), 
Hinci " " (6/240), 
16 nci " " (6/245), 
Esas numaralı sorulara, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin cevap ver

di; (6/230) ve (6/238) esas numaralı soruların sahipleri de karşı görüşlerini açıkladılar. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısının (1/297) (S. Sayısı: 137), 

görüşmelerine devam olunarak, elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, 
2 nci sırasına alınan, Devlet Memurları Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/144) (S. Sayısı: 177) görüşmelerini 
müteakiben, yapılan oylamadan sonra, 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
3 üncü sırasına alınan,Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî 

Yeterliliklerinin Asgarî İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısının (1/496) (S. Sayısı: 163) görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

25 Haziran 2003 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 01.21'de son verildi. 
Yılmaz Ateş 

Başkanvekili 
Suat Kılıç Mehmet Danış 
Samsun Çanakkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 138 
GELEN KÂĞITLAR 

25 Haziran 2003 ÇARŞAMBA 
Raporlar 

1.- Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 185) (Dağıt
ma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME) 

2.- M483-I.C.M. Mermisinin Avrupa'da Ortak imali için Endüstriyel Organizasyonun Lider 
Firması ile Sözleşme Yapılması isteği ile İlgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Millî 
Savunma Bakanı ve Hollanda Krallığı Hükümetini Temsilen Millî Savunma Bakanı Arasında 2 Ey
lül 1991 Tarihinde İmzalanmış Olan Mutabakat Muhtırasının Bir Numaralı Değişiklik Ekinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/588) (S. Sayısı: 186) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME) 

5.- Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/453) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME) 

6.- Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME) 

7.- Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatınmlann Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/459) (S. Sayısı: 193) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME) 

8.- Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatınmlann Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME) 

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı: 195) 
(Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME) 

10.- Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/492) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 25.6.2003) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, 22 nci Dönemdeki milletvekili dokunulmazlığının 

kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/601) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003) 

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ormanların korunması ile kuraklık ve erozyonla 
mücadele amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/602) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003) 
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3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin Yüreğir il
çesinde oluşturduğu soruna ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.6.2003) 

4.- Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin durumuna iliş
kin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2003) 

5.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında mey
dana gelen göçüğe ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.6.2003) 

Yazılı Soru önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, istanbul'daki bir ilköğretim okulunda yapıldığı 

iddia edilen defileye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/861) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.6.2003) 

2.- istanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, İstanbul'daki bir ilköğretim okulunda yapıldığı 
iddia edilen defileye ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/862) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.6.2003) 

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, elektrik kesintilerinin ilanına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/863) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003) 

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bakanlıklarda görevli yabancı uyruklu danışmanlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/864) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003) 

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana-Damlapınar Köyünün su sorununa ilişkin Ener-
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/86S) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003) 

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Pozantı Belediyesinin Çakıt Suyuna çöp döktüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/866) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003) 

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/867) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003) 

8.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Halkbank Konya Bölge Müdürlüğünün kapatılmasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/868) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2003) 

9.- Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat Yatalak ve Yaşlılar özel Bakım Rehabilitasyon 
Merkezi inşaatına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) yazılı soru önergesi (7/869) (Başkan
lığa geliş tarihi: 24.6.2003) 

10.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Karasu Barajı ve çevre yolu projelerine ödenek çıkarılıp 
çıkarılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/870) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.6.2003) 

11.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya İlindeki projelere ayrılan yatırım 
ödeneklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/871) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2003) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

25 Haziran 2003 Çarşamba 
BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Suat KILIÇ (Samsun) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98 inci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, İller Bankasının kuruluşunun 58 inci yıldönümü nedeniyle söz isteyen İz

mir Milletvekili Sayın Hakkı Ülkü'ye aittir. 
Buyurun Sayın Ülkü. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
/.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, İller Bankasının kuruluşunun 58 inci yıldönümüne iliş

kin gündemdışı konuşması 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İller Bankasının kuruluş yıl

dönümü üzerine gündemdışı söz almış bulunuyorum. 
İller Bankası, 1933 yılında kurulan Belediyeler Bankasının daha sonraki işlemlerinin geniş

lemesi nedeniyle, il özel idareleri ve köylerin görev alanına katılmasıyla 23 Haziran 194S tarihinde 
kurulmuş bir bankadır. Banka, cumhuriyetin devrim yasalarının uygulanmasında önemli bir yer teş
kil eder. "Belediyeler Bankası" ismiyle anıldığında yetmiş yıllık süre içerisinde birçok yatırıma im
za atmıştır. Ulusal kalkmmacılıkta özgün bir modeldir. Çağdaş kentlerin yaratılmasında çok büyük 
katkıları vardır. Bu kadar uzun süre finans kaynağı yaratan ve bunlardan, başta belediyeler olmak 
üzere, özel idarelerin ve köylerin faydalanmasını sağlayan çok önemli bir kuruluştur. İkinci Dünya 
Savaşında bile işlevini hiç sapmadan yerine getirmiştir. 

Bankanın kuruluş yıllarında köylerde yaşayan nüfusla kentlerde yaşayan nüfus arasında kıyas
lama yaparsak, köy nüfusu daha fazladır. Günümüzle kıyaslama yaparsak, belediye sayısı daha az
dı, il sayısı, ona bağlı olarak da il özel idare sayısı daha azdı. 

Bunları rakamlarla ifade ederek sizleri rakamlara boğmak istemiyorum; ama, şimdilerde ülke 
nüfusunun yaklaşık yüzde 76'sı belediye sınırları içerisinde yaşamaktadır. 3 216 belediye oluşmuş
tur. Bunların 16'sı büyükşehir belediyesi statüsünde, geri kalan 3 200 adedi de 1580 sayılı Belediye 
Yasasına bağlı olarak hizmet yapmaya çalışmaktadır. Ama, İller Bankasının kapsamı içerisinde 3 
314 mahallî idare vardır. Dolayısıyla, böylesine büyük bir coğrafyaya hitap eden bir tüzelkişilik 
konumundadır banka. 

Dünya Bankasına göre, ülkemiz, 2010 yılma kadar kentsel altyapı yatırımları için, her yıl 1 500 
000 000 dolar harcamak durumundadır. Bunun yanı sıra, ayrıca, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, 
yeni tür hizmet talepleri ve yenileme yatırımları da dikkate alındığında, ihtiyaç duyulan 1 500 000 
000 dolarlık fınansın da yeterli olmadığı söylenebilir. Bu bağlamda, kentsel altyapı yatırımlarının 
yeni organizasyonlarla geliştirilmesi ve uygulamaya konulması büyük önem taşımaktadır. İller Ban
kası, tüm yozlaştırmalara rağmen, yetişmiş birçok teknik elemanıyla, uluslararası sermayenin bazı 
baskılarına karşı emniyet sübabı görevini sürdürmektedir. Buna karşın, İller Bankası, bazı hizmet-
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leri oldukça da pahalıya yapmaktadır. Onun için, yeniden yapılanmaya gidilmesi gerekmektedir; 
bunu, eski bir belediye başkanı olarak özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi merkezîleşmiş olan, 
otoritesini gücünü Bayındırlık Bakanlarının partizanca tutumuna bağlı olarak sürdüren, belediyelere 
eşit yakınlıkta duramayan, her dönemde bazı yatırımların bile bile yarıda bırakıldığı bir banka bu 
koşullarda belediyelere yardımcı olamaz. 

Bu banka "partizanlık" deyimi hafif kalacak kadar, iktidarların kendi yandaşlarına parasal kay
nak aktarma yeri olmuştur. İsterseniz, size, bu konuda bir örnek vereyim. Kırıkkale'nin Keskin İl
çesinin nüfusu 35 000'dir; İller Bankasına olan toplam borcu 2 trilyondur. Aydın'a bağlı Didim İl
çesinin nüfusu 25 000'dir; kamu kurumlarına ve İller Bankasına olan borcu 110 trilyondur. Ancak, 
Aliağa Belediyesinin borcu, kamuya olan borçlarıyla birlikte 260 milyardır. Bunu, başka türlü ifade 
edersek, Didim Belediyesi, devlete ödemediği vergiler nedeniyle, Aliağa Belediyesine göre 106,5 
trilyon fazladan yatırım yapıyor. Aliağa'da oturanlar da Didim Belediyesinin yapmış olduğu 
yatırımlara katkıda bulunuyor, örnekleri çoğaltmak mümkün. 

Buradan yola çıkarak, bir partizanlık örneği daha vermek istiyorum. İller Bankasının keyfi 
durumuna çarpıcı örnek olacağını zannettiğim bu partizanlık, birçok belediye gibi benim de 
Belediye Başkanlığını yaptığım Aliağa'da yıllardır sürmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ülkü, toparlar mısınız. 
HAKKI ÜLKÜ (Devamla) -1999 yılında Aliağa Belediyesine gönderilmesi gereken para sekiz 

aylık dönemde 350 milyar olması gerekirken, 145 milyar gönderilmiştir. Bu, biraz iyimser rakam
dır. Daha sonraları, 2000 yılında 713 milyar gönderilmesi gerekirken, 222 milyar gönderilmiştir; 
2001 yılında 1 trilyon 200 milyar gönderilmesi gerekirken, 263 milyar gönderilmiştir; 2002 yılında 
da 1 trilyon 580 milyar gönderilmesi gerekirken, 312 milyar gönderilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamunun yeniden yapılandırılması gündemde. Her şey
den önce bazı yerleşim birimleri belediye yapılarak siyasî rüşvetlerle oy toplanılmasına çalışılmak
tadır. Yakın geçmişte bunun örnekleri çoktur; önergelere baktığımızda da görülmektedir. 

İller Bankası, böyle yapıla yapıla, malî ve teknik yardım yapmaktan ziyade, ihaleci bir kuruma 
büründürülmüştür. Şimdi de, uluslararası kuruluşların da bastırmasıyla, zor duruma sokularak, yal
nızca bankacılık yapması önerilmektedir. Oysa, İller Bankası, bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır. 
Kuruluşundan beri, teknik altyapısıyla, teknik donanımlarıyla, eşine rastlanmayan bir modeldir. 

Sağ siyasal iktidarlar, âdeta sözbirliği etmişçesine, Atatürk döneminde kurulmuş ne kadar 
kurum varsa, önce yozlaştınp, sonra yok etme noktasına getirmektedirler. Olur olmaz, plansız, 
düzensiz özelleştirmeler de bunun son kanıtlarıdır. İller Bankası da bu kanıtların bir devamıdır. Oy
sa, banka, gerçek anlamda özerk, kurumsal işleyişi demokratik, tüm işlemleri katılıma açık ve say
dam bir banka hüviyetini kazanabilmiş olsa, yetişmiş uzman personeliyle, belediyelerin altyapısına 
çok büyük katkılar koyar, ülkemizde yaşanabilir kentlerin çoğalmasına yardımcı olur ve köyden 
kente göçleri de azaltan bir görev yapmış olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi toparlarsam, finansman yetersizliği yanında, 
bankanın son birkaç yıl içinde sürüklendiği durum, bu değişim ve yeniden yapılanmaya, sadece 
zorunluluk değil, aynı zamanda ivedilik de kazandırmıştır. Bankanın, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi KİT Komisyonunda "en kötü KİT" bulunması yönüyle kınanan kuruluş olmaktan uzaklaş
tırılarak, bir an önce, eski saygın bir kurum olma özelliğine yeniden kavuşturulması gereğine işaret 
ediyor ve bunu içtenlikle diliyorum. 

Bu dileklerimle, İller Bankasının 58 inci kuruluş yıldönümünü kutluyor; hepinize sevgi ve say
gılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ülkü. 
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Gündemdışı ikinci söz, uyuşturucu tehlikesi konusunda söz isteyen, Kocaeli Milletvekili Sayın 
Nevzat Doğan'a aittir. 

Buyurun Sayın Doğan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2.- Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın, Uyuşturucuyla Mücadele Günü münasebetiyle uyuş

turucu tehlikesine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 
NEVZAT DOĞAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uyuşturucuyla mücadele 

günü dolayısıyla şahsım adına gündemdışı söz almış bulunuyorum;Yüce Meclisimizi saygıyla 
selamlıyorum. 

İnsanoğlu var olduğundan beri, keyif verici maddelere karşı hep bir zafiyet içerisinde olmuş
tur. Bunun neticesinde, uyuşturucu kullanımı, her dönemde, hemen her ülkede, toplumların değer 
yargılarına ve aile yapılarına göre değişik oranlarda varolagelmiştir. Bağımlılık yapıcı maddeler, 
bazen, çökertilmek istenen milletlere karşı soğuk savaş silahı olarak da kullanılmıştır ve halen de 
kullanılmaktadır. 

Ülkemizdeki tarihçesine baktığımız zaman, Anadolu'da asırlardır haşhaş ve kenevir yetiştiril
mesine rağmen, Osmanlılarda IV Murat Dönemi dışında, uyuşturucu, bir sorun olarak karşımıza 
gelmemiştir. 1920'lerde ise, ülkemizde işgal güçleri, mukavemeti kırmak için gemiler dolusu alkol 
ve uyuşturucu maddeyi istanbul'a getirerek gençler arasında yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. Yine, 
1930 - 1935 yılları arasında bir Japon firmasının ülkemizde bir eroin fabrikası kurması sonucu, 
büyük bir uyuşturucu salgını tehlikesiyle karşı karşıya kalınmıştır. Daha sonra, 1970'li yıllardan 
itibaren, giderek artan, bağımlılık yapıcı madde kullanımı, gençlerimizi, dolayısıyla da geleceğimizi 
tehdit eder duruma gelmiştir. Bugün, ülkemizde uyuşturucu, sigara ve alkol gibi zararlı madde kul
lanımı bir salgın olarak nitelenecek boyutlara gelmiştir. 

Yapılan araştırmada, Türkiye'nin yedi büyük ilindeki liselerde okuyan öğrencilerin yüzde 53'ü 
esrarı deniyor, yüzde 22'si ara ara kullanıyor, yüzde 8,5'i sürekli kullanıyor; eroini deneyenler yüz
de 10, sürekli kullananlar yüzde 4; öğrencilerin yüzde 8,8'i kokaini denerken, yüzde 4'ü sürekli kul
lanmaktadır; yüzde 35'i yapıştırıcı ve uçucu maddeleri deniyor, yüzde 6'sı devamlı kullanıyor. Ay
rıca, ülkemizde, 25 000 000'a yakın sigara tiryakisi, 20 000 000 alkol dostu, 5 000 000 ilaç bağım
lısı bulunmaktadır. Ayrıca, bu rakamların dışında daha tespit edemediğimiz belki ilave edilecek 
miktarlar da vardır. 

Görüldüğü gibi, uyuşturucu kaçakçılığı, alkol ve sigara içimini teşvik eden reklamlar, bu mad
delere kolay ulaşabilirlik, son yıllarda bu zararlı maddeleri kullananların çığ gibi artmasına neden 
olmuştur. Maalesef, yapılan araştırmalar, bu maddeleri kullanma yaşının 12 yaşa kadar indiğini gös
termektedir. Tüm bunlar, vatanımıza ve milletimize yapılan en büyük kötülük değil midir?! 

Değerli milletvekilleri, gençlerimizi uyuşturucu ve diğer zararlı maddelerin içine çeken çeşitli 
nedenler vardır. Bunların en önemlilerinden biri, içki, uyuşturucu, kumar, fuhuş ve evden kaçma 
gibi faaliyetlerin tümünü besleyen ortamlardır ki, uyuşturucu kültürü olarak tanımlanmaktadır. 
Buna bir de ek olarak, daha çok bali ve tiner türü maddelere müptela olmuş sokak çocuklarının 
yaşadığı ortamları eklemeliyiz. 

Gençlik, geleceğimizin teminatıdır. Kötü alışkanlıkların gençlerimizin güzel yaşamını kemir
mesine izin vermemeliyiz. Bu konuda devlete, ailelere, medyaya ve sivil toplum örgütlerine büyük 
görevler düşmektedir; yani, tam bir seferberliğe ihtiyaç vardır. 

Bağımlılık yapıcı maddelere karşı verilecek mücadelede uygulanacak stratejiler; gençliğin, 
caydırma, bilgilendirme, kişisel ve sosyal becerileri artırma gibi faaliyetlerle bu zararlı maddelere 
karşı yönelmesinin önlenmesi; bu zararlı maddelere ulaşabilirliğin zorlaştırılması ve bulaşmışsa, 
bundan kurtarılması, yani, rehabilite edilmesi hususlarını içermelidir. 

- 2 6 2 -



T.B.M.M. B : 98 25 . 6 .2003 O : 1 

Madde bağımlılığıyla mücadele, Millî Eğitim, Sağlık, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlık
larının işbirliğiyle sistemli ve etkin bir şekilde yapılmalıdır. Okul müfredatı gözden geçirilerek, 
uyuşturucu bağımlılığı, alkol ve sigara kullanımı gibi konularda yılda bir iki saatlik dersler değil, 
sürekli bir eğitim tercih edilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Doğan, buyurun; sözlerinizi toparlar mısınız. 
NEVZAT DOĞAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Gençleri işe yaramaz yığınlar haline getiren, millî gücümüzü her yönüyle sarsan bu illetten 

korunmada en büyük vazife aileye düşmektedir. Toplumun çekirdeği olan aileyi oluşturan anne ve 
baba, çocuklara, davranışlarıyla örnek olmalıdırlar. 

Güçlü ve yaygın eğitim ve yönlendirme kurumu olan medyanın, bağımlılık yapıcı madde kul
lanımı konusunda büyük bir sorumluluğu vardır. Medyanın bu konularda uyarıcı ve koruyucu çalış
malar yapması sağlanmalıdır. Mutlaka bir disiplin getirilmeli ve sıkı bir şekilde denetlenmelidir. 

Sonuç olarak, uyuşturucu ve alkol gibi maddelerin "çağın vebası" diye nitelendirilen AİDS 
hastalığına da zemin hazırladığı düşünülürse, gençlerimizin çok yönlü bir risk altında olduğu 
görülecektir. 

Türk gençliği, 1900'lü yıllarda çeşitli zamanlarda maruz kaldığı uyuşturucu salgınlarını atlat
masına rağmen, şu anki salgın çok şiddetlidir ve çok daha müsait bir zeminde gelişmektedir. 

Anayasamızın 58 inci maddesinde "devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu mad
delerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli ted
birleri alır" denilmektedir. 

Anayasadaki bu emredici hükmün gereği olarak, yürürlükteki yasalar mutlaka uygulanmalıdır. 
18 yaş altındaki kimselere alkol ve sigara satışının mutlaka önüne geçilmelidir. Bali türü yapış
tırıcıların ve tiner gibi maddelerin satışı belli kurallara bağlanmalıdır. Ayrıca, geleneksel aile 
yapımızın, millî ve manevî değerlerimizin, uyuşturucu kültürünün panzehiri niteliğinde olduğu da 
unutulmamalıdır. 

Büyük önder Atatürk'ün de belirttiği gibi, hiçbir mücadele yoktur ki, ahlak esaslarına dayan
madan ilerleyebilsin. 

Daha sağlıklı, daha mutlu ve güçlü bir gelecek için, gençlerimizi bu değerlerle yetiştirmeliyiz 
diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Gündemdışı üçüncü söz, Kafkaslarda sınır ticareti yapılmasıyla ilgili söz isteyen Ardahan Mil

letvekili Sayın Ensar öğüt'e aittir; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Posof-Türközü gümrük kapısının sınır ticaretine 

kapatılmasının bölge ekonomisinde yaratacağı olumsuz etkilere ve alınması gereken tedbirlere iliş
kin gündemdışı konuşması ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; beni izleyen tüm vatandaş
larıma selam ve saygılarımı sunarak, sözlerime başlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Kafkaslar, Ortaasya veya Avrasya, yeraltı kaynakları bakımından zengin bir 
bölge; ama, zengin bir bölgenin komşusu Ardahan İli ve diğer illerimiz fakir. Yüzde 70 işsizlik, 
yüzde 90 yoksullukla kıvranan bir bölgenin milletvekili olarak, ben şahsen hem utanıyorum hem 
düşünüyorum; ne yapmamız lazım?.. 

Şimdi, devlet, Ardahanlıya demiş ki: "Ben, Posof-Türközü kapısını açıyorum; gidin mazot alın, 
getirin, sınır ticareti yapın." İnsanlar -1 000 aile- yüksek faizle borçlanıyor, tanker alıyor, başlıyor-
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lar ticaret yapmaya... Bir akıllı çıkıyor diyor ki: "Hayır kardeşim, yasakladım, ticaret yaptır
mıyorum." İnsanlar tankerlerini icra yoluyla sattıkları gibi, bir de bankalara borcunu ödeyemiyor ve 
insanlar iflas ediyorlar. Şu anda, Ardahanlı 750 esnaf ailesinin 50 trilyon civarında devlete borcu var. 

Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetine soruyorum: Sizin bir yıllık bir acil eylem 
planınız vardı; yedi ayı gitti... Ne yaptınız? Yedi ayda, fakirliği, fukaralığı, yoksulluğu, işsizliği çöz
dünüz mü?.. Çözmediniz. Beş ayınız kaldı, insaflı, merhametli davranıyoruz ve olumlu bakıyoruz; 
diyoruz ki; size imkân veriyoruz, her konuda da destekliyoruz; gelin, acil eylem planıyla Doğu 
Anadolu'yu ve Türkiye'yi kalkındırın, bölgeler arasındaki dengesizliği giderin. 

Şimdi size bir teklifim var: Akıllı bir iş yapalım; Gürcistan'dan, hiç olmazsa, 1 ton mazot getir
meye müsaade edelim. Bu 1 ton mazot gelirse, Ardahan bölgesindeki hem çifti hem de esnaf kal
kınmış olacak ve de bu insanlar devlete olan borcunu da ödeyecek. Bakın, iki taraflı kazın
dırıyoruz, hem insanları kalkındırıyoruz hem de onların kazancıyla devlet alacağını alıyor. Bu sis
temi kuralım ve bu sınır ticaretiyle o bölgeyi kalkındıralım. O bölge kalkınmazsa, Türkiye'nin kal
kınması zordur arkadaşlar. Niçin diyeceksiniz?.. Kafkaslar ve Ortaasya (Avrasya) bölgesinden 
bizim bölgemize petrol ve doğalgaz boru hattı geliyor. Görüşmelerimde "doğalgaz boru hattı 
geliyor; ama, Ardahan'a doğalgazı veremeyiz" diyorlar. Ben de Ardahan Milletvekili olarak diyorum 
ki, o doğalgaz hattını oradan geçirin de göreyim! Evet, geçiremeyeceksiniz. Geçerken ya Ardahan'a 
doğalgazı vereceksiniz ya da doğalgazı geçiremeyeceksiniz. Net konuşuyorum. (Alkışlar) 

İkincisi, petrol boru hattı geçiyor. Biliyorsunuz, petrol boru hattı, çok riskli konumda bir boru 
hattı; sabotaj da olabilir, sızıntı da olabilir, on yıl sonra bitki örtüsü de gidiyor. Bu riski Ardahan-
lılar olarak biz üstleniyorsak... Seksen yıldır Ardahan köylüsünün suyu yok, Ardahan köylüsü 
içecek su bulamıyor. Bu devlete Ardahanlı askerlik yapmış, vergi vermiş, şehit olmuş, anadan doğ
ma da sınırda bekçilik yapmış. Devlet ne yapmış; fakirleştirmiş, fukaralaştırmış, göçe zorlamış, 
getirmiş insanları gecekondularda yaşamaya mahkûm etmiş. Oranın milletvekili olarak soruyorum: 
Petrol boru hattını geçireceksiniz, doğalgazı geçireceksiniz, o bölgede insanlarımız eşeklerin sırtın
da veya kadınlarımız omuzlan yara olurcasına su taşıyacaklar, o suyla banyo yapacaklar, o suyu 
içecekler; böyle bir adaletsizlik olur mu!.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öğüt, sözünüzü toparlar mısınız. 
Buyurun. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisinden, adına yakışır bir şekilde, hem de adaletli bir şekilde 

doğuyu kalkındırmasını bekliyorum. Değerli arkadaşlar, çünkü, doğalgaz ve hampetrol boru hattı 
oradan geçtiği zaman, biz, risk taşıyoruz. Buradan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı yetkililerine ses
leniyorum: Ardahan'ın boru hattının geçtiği 24 köyü var; eğer, o köylerin suları akmaz, su hattı 
yapılmaz, sosyal imkânları geliştirilmezse, biz, boru hattına karşı çıkarız kardeşim; kazmayı ben 
alır, boru hattını sökerim... 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Nasıl sökeceksin?! 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Net konuşuyorum: Evet, sökerim!.. 
Değerli arkadaşlar, çünkü, Ardahan farklı bir il. Ardahan, Osmanlı'nın borcundan ötürü Rus

ya'ya savaş tazminatı olarak verilmiş; kırküç yıl Rus işgali altında kalmış, kırküç yıl bayraksız 
yaşamış; biz daha ne yapacağız ki!.. Su yok, ekmek yok, aş yok, iş yok, fabrika yok; yani, insanlar 
göç etmiş, bitmiş, 700 000 Ardahanlıdan 130 000'i orada kalmış, Ermenistan orada güçleniyor, 
Ahıska bölgesine 500 000 Ermenistanlı gelmiş yerleşmiş, Ardahan'ı devlet daha boşaltmaya 
çalışıyor. Yani, siz, Ardahan milletvekili olup ne yapacaksınız?! Ben, buradan söylüyorum: Petrol 
boru hattı da, doğalgaz hattı da geçtiği zaman, Ardahan'ın başta su sorunu, en kutsal iş. Su, temiz-
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liktir; temizlik olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Bu su işi çözülmezse, biz bu projeye karşıyız. Bana 
garanti verecekler, topluma garanti verecekler, biz de bunu onaylayacağız. Aksi takdirde, net 
konuşuyorum, bu işin içinden çıkamayacağız. Benim AK Partili arkadaşlardan da istirhamım, 
duyarlı davransınlar, özellikle, Sayın Ulaştırma Bakanım da burada; Kars-Tiflis demiryolunun 
yapılmasını istirham ediyorum. 

Bakın, İngiltere'den kalkan tren, sadece Kars'ta duruyor. Kars ile Tiflis arasında demiryolu 
yapılırsa, tren, Moskova'ya gidiyor, Çin'e gidiyor. Arkadaşlar, eski ipek yolu, demiryoluna 
dönüşüyor. Düşünebiliyor musunuz; Türkiye, dünyanın köprüsü oluyor. 

Bir de, Avrasya Ekonomi Birliğini Türkiye'nin bir an evvel kurması lazım. Avrupa Birliğine 
girelim; ama, Avrupa Birliğinde biz sonuncuyuz. Rusya Büyükelçilığiyle görüştük, onlar da sıcak 
bakıyor. Avrasya Birliğini kurarsak, Türkiye ile Rusya lider olur. Lider olduğu zaman, Türkiye kal
kınır; o zaman Avrupa Birliği gelir bize "gelin kardeşim, siz başa geçin; istemiyoruz birtakım şey
ler; gelin, bizim birliğimize girin" der. Niye; çünkü; Kafkaslarda, Ortaasya'da 450 000 000 insan 
yaşıyor; Çin'i katarsanız 1 500 000 000 insan... 

BAŞKAN - Sayın öğüt, sözlerinizi toparlar mısınız. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Hemen toparlıyorum. 
Burada 450 000 000 insan potansiyeli var. En hızlı tüketen, insandır. Orada yeraltı kaynakları 

var, bakir bir bölg, hem doğalgazı hem petrolü var. Gelin, orada bu birliği kuralım; Türkiye güçlen
sin, Türkiye dünya devleti olsun; Avrupa da gelsin bizimle beraber; biz, Avrupa'nın arkasında değil, 
Avrupa'nın önünde olalım. Nasıl Osmanlı her şeyde Avrupa'nın önünde idiyse, biz de Avrupa'nın 
önünde olalım istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, kışın sekiz ay kar altında esir olan bir Ardahanlıyı, Uç ay sonra tekrar kış 
bekliyor; üç ay sonra kış gelecek, kar yağacak. Sizden istirham ediyorum ve Köy Hizmetlerinden 
de rica ediyorum -ben söylüyorum buradan- 2003 yılında Ardahan'a içmesuyu için kaç para ayır
mışlar biliyor musunuz; 37 500 000 000 lira!.. Yanlış duymadınız, 2003 yılı bütçesine, Ardahan'a, 
37 500 000 000 lira içmesuyu parası olarak koymuşlar. Bu, utanç verici bir olaydır arkadaşlar, böy
le bir şey olur mu?! Ardahan'da, kepçe yok, dozer yok, kamyon yok, yani insanlar perişan! Ya, biz, 
nerede kaldık, Türkiye'nin değil mi burası da?! 

BAŞKAN - Sayın öğüt, rica ediyorum, son cümlenizi alalım. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Ben, hükümetten, Ardahan'ı kalkındırmasını, Doğuyu kalkındır

masını, Türkiye'yi kalkındırmasını istirham ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öğüt. 
Hükümet adına, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Yıldırım.(AK Parti sıralarından alkışlar) 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Ardahan Milletvekilimiz Sayın Ensar öğüt'ün dile getirdiği, Ardahan ve sınır illerimizin sorun
larıyla ilgili söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sınır ticareti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, sınaî ve ticarî gelişmenin sağlanması 
ve böylelikle bölgede yapılan ihracatın artırılması, ayrıca sınır illerinin ihtiyaçlarının bir bölümünün 
de, ithal yoluyla, düşük maliyetle karşılanmasını amaçlamaktadır. Sınır ticaretinin sağladığı en 
büyük avantaj ise, ihracat mevzuatında belirtilen ihracatçı birliklerine üyelik şartının aranmaması 
ve ihracat-ithalat işlemlerinde, kambiyo mevzuatından sarfınazar edilmesidir. Başka deyişle, böl
gede faaliyet gösteren tacirlere, genel dışticaret işlemlerine tabi olmadan, bulunduğu ilin valiliğin
ce düzenlenen belgeye istinaden, basitleştirilmiş bir mevzuatla ticaret yapma kolaylığının getiril
mesidir. Bu çerçevede, ithal ve ihraç işlemleri, valilikçe tanzim edilen sınır ticareti belgesi ile vali 

- 2 6 5 -



T.B.M.M. B : 98 25 . 6 . 2003 O : 1 

başkanlığında toplanan il değerlendirme kurulunca tahsis edilen uygunluk belgesiyle gerçekleştiril
mektedir. İthalat, sadece ilgili ilde, en az üç aydır faaliyette bulunan tüzelkişiler tarafından, ayda 
200 000 dolar karşılığı Türk Lirasını aşmayacak değerde yapılabilmektedir. 

Söz konusu bu sınır ticaretiyle, 1990'da bağımsızlıklarını kazanan, ancak yeterli sermayeyi 
oluşturamamış Kafkasya bölgesindeki komşularımız Gürcistan, Azerbaycan ve Nahcivan Halkına 
da günlük malzemelerini Türkiye'den temin etme şansı tanınmıştır. Bunun yanı sıra, bu ülkelerdeki 
tüccarların, bilhassa üçüncü ülke menşeli ürünleri, ülkeleri üzerinden transit ticaret yoluyla ül
kemize satmalarına ve böylelikle, bir anlamda kendi sermayelerini de oluşturmalarına yardımcı 
olunmuştur. Bu çerçevede, Artvin ve Ardahan İlleri, Gürcistan ile; İğdır İli, Nahcivan ile sınır 
ticareti yapmaya yetkili kılınmıştır. 1996-2000 yılları arasında bu illerden yapılan sınır ticaretinin 
ağırlıklı yapısı, vergi muafiyeti sağlamak suretiyle gerçekleştirilen petrol ürünleri ticaretinden oluş
maktadır. Söz konusu ülkeler, başka ülkelerden tedarik ettikleri petrol ürünlerini, sınır ticareti kap
samında, ülkemize ihraç etmektedir. Bu uygulama, bölgedeki ticarî hayata belirli bir canlılık ve ser
maye kazandırmakla birlikte, petrol sektöründe zamanla disiplinsizliğe neden olması dolayısıyla 
tedricen uygulamasına son verilmiştir. 

Diğer yandan, sınır ticaretine, bölge halkının ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, valilikler, 
ildeki meslek kuruluşları tarafından ortaklaşa belirlenerek talep edilen ürünler üzerinde Dış Ticaret 
Müsteşarlığı koordinesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında 
yapılan ortak değerlendirme sonucunda yıllık ithalat kotalarının tahsis edilmesine yönelik tatbikat 
halen devam etmektedir. Bu kapsamda, Ardahan Valiliğinin talebi dikkate alınarak, 2003 yılı için 
bu ilimize il ihtiyacı olarak 3 000 ton kereste, 20 000 ton kömür, 15 000 ton yakmaya mahsus odun, 
6 000 metreküp tomruk tahsisi yapılmıştır. 

Gürcistan ile ülkemiz arasındaki sınır ticareti verilerine baktığımızda, 1998 yılında 20 000 000 
dolar değerindeki ithalat, 1999 ve 2000 yıllarında azalma eğilimine girmiş, sırasıyla 10 000 000 ve 
S 000 000 dolar olarak gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık, bu dönemler itibariyle yapılan ihracat ise 
1 600 000 000 dolar seviyesini geçmemiştir. Bu durum ise, sınır ticaretinin, zamanla gerçek amacın
dan uzaklaşarak ihracatın önemini yitirmesinden, sadece ithalat ağırlıklı bir yapıya dönüşmüş ol
masından kaynaklanmaktadır. Söz konusu gelişmede belirleyici unsuru ise, komşu ülkelerdeki ser
maye yetersizliği ve tüketim alışkanlığının geliştirilmemesi göstermektedir. 

Bu noktada, değerli milletvekilimizin de ifade ettiği gibi, bu sınır illerimizde ulaşımla ilgili 
olarak, demiryolu ulaşımında, Ermenistan sınırının kapalı olmasından dolayı, ne yazık ki, bu böl
geden, Kafkas Cumhuriyetleri ve Ortadoğu'ya uzanan demiryolu entegrasyonu sağlanamamaktadır. 
Buna karşılık, Kars-Tiflis demiryolu projesi üzerinde Bakanlığımız çalışmalarını devam ettirmek
tedir. Projeyle ilgili etüt çalışmaları tamamlanmış olup, projenin büyük kısmının Gürcistan tarafın
da kalmış olması ve bu kısımda kalan inşaatın bedeline karşı gelecek finansmanın teminatının Gür
cistan Devleti tarafından verilememesi dolayısıyla, bu projenin tamamlanması açısından, finans
mana bir model arayışımız devam etmektedir. Bunu çözdüğümüzde, proje hızlanacak ve böylelik
le, ticaretin gelişmesinde çok önemli bir unsur olan ulaşım altyapısı, kesintisiz olarak Kafkasya böl
gesi cumhuriyetlerine ve hatta oradan da Uzakdoğu'ya kadar ulaşması mümkün olacaktır. 

Bu düzenlemelerde, ayrıca, diğer bazı illerimiz de, örneğin, Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Diyar
bakır, Batman, Adıyaman İlleri de mücavir alan kapsamına alınmış olup -bu kapsamda bulunan 
diğer bir ilimiz de Kars İlidir- bu kapsama giren illerimizde kurulacak ticaret merkezlerinde, böl
gedeki esnaf, tacir, bilhassa küçük ve orta imalatçılar tarafından işletilmesi öngörülen mağazalarda 
sergilenecek ürünlerin, sınır hattında pazarlanması yoluyla komşu ülkelere ihracat yapma şansı sağ
lanmış olacaktır. Böylelikle, gerek nakliye gerek pazarlama unsurları açısından maliyetin aşağı 
çekilmesi, daha ucuz mal temin etme imkânını sağlayacaktır. 
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Bu kapsamda, teminat almak suretiyle, sınır ticaret merkezlerine gönderilecek eşya, ihracat 
rejimi kapsamında değerlendirilmek suretiyle, yürürlükteki ihracat teşviklerinden de yararlan
dırılacaktır. Ayrıca, vergi kolaylıkları sağlanarak, il ihtiyacı dahilinde ithalat yapılmasına da imkân 
sağlanmıştır. 

Sınır ticaret merkezlerine ilişkin çalışmaların diğer önemli bir bölümünü de, komşu ülkelerdeki 
bu merkezlere ilişkin gerçekleştirilen temaslar oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda, İran ile görüşmelere resmen başlanılmıştır. Teknik heyetler arasındaki görüş
meler, 25-26 Mayıs'ta İran'da gerçekleştirilmiş; Iran heyetine, ticaret merkezlerinin yeri, dizaynı, in-
şaı, işleyişi, ticarete konu ürünler, merkezlerdeki yolculara ve mallara uygulanacak avantajlar, 
muafiyetler, mevzuatlar hakkında görüşlerimiz iletilmiş bulunmaktadır. İran heyetiyle Temmuz 
2003'te Ankara'da yapılacak görüşmede, bu hususlar karara bağlanacaktır. 

Diğer yandan, 31 Ocak-2 Şubat 2003 tarihleri arasında Suriye'de gerçekleştirilen ziyaret 
sırasında, Suriyeli yetkililere, ticaret merkezleri hakkında bilgi iletilmiş ve Suriyeli yetkililerde 
olumlu bir görüş olduğu müşahede edilmiştir. 2003 yılı temmuz ayında Ankara'da yapılacak olan 
Türkiye-Suriye Karma Ekonomik Toplantısında bu hususlar tekrar dikkate alınacaktır. 

Ticaret merkezleri kanalıyla yapılacak dışticaret sayesinde, bölge halkı için ilave istihdam im
kânı sağlanması ve buralara yapılacak mal nakliyesinde kullanılacak güzergâhlarda faaliyet gös
teren hizmet sektörü açısından da bir hareketlilik temin edilmesi öngörülmüştür. 

Bu vesileyle, bu bilgileri Yüce Heyetinizin takdirine sunuyor, saygılarımı arz ediyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/.- Avrupa-Akdeniz Forumu çerçevesinde oluşturulan çalışma grubu toplantılarına, Türkiye 

Büyük Millet Meclisini temsilen katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/319) 
24.6.2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Avrupa-Akdeniz Forumu çerçevesinde oluşturulan Çalışma Grubu toplantılarına Türkiye 

Büyük Millet Meclisinden iki milletvekilinden oluşan bir Parlamento heyeti katılması hususu Genel 
Kurulun 20 Haziran 2003 tarih ve 96 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Buna göre, siyasî parti gruplarınca bildirilen ve ekli listede belirtilen üyelerin isimleri Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Heyet Listesi: 
Öner Gülyeşil (Siirt) AK Parti 
Haluk Koç (Samsun) CHP (Grup Başkanvekili) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oy

larınıza sunacağım. 
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2.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun, Uluslararası Çalışma Ör
gütünün (ILO) 91 inci Genel Kuruluna katılmak üzere İsviçre'ye yaptığı resmî ziyarete iştirak etmesi 
uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/320) 

23.6.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun, Uluslararası Çalışma örgütü 
(ILO)'nün, 3-19 Haziran 2003 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 91 inci Genel Kurul Konferansına 
katılmak üzere bir heyetle birlikte İsviçre'ye yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı millet
vekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti 
ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Liste: 
Bayram Meral (Ankara) 
Mahfuz Güler (Bingöl) 
Agâh Kafkas (Çorum) 
Bekir Bozdağ (Yozgat) 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

V.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Temmuz 2003 tarihinde tatile girmemesine ve çalış

malara devam edilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
26.6.2003 

Danışma Kurulu önerisi 
İçtüzüğün 5 inci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Temmuz 2003 tarihinde 

tatile girmemesi ve çalışmalara devam edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma 
Kurulunca uygun görülmüştür. 

Yılmaz Ateş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Sadullah Ergin Mustafa özyürek 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Öneri üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim, öneri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince sözlü soruları görüşmüyor ve gündemin "Kanun 

Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgarî 

İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları raporlarının 
müzakeresine başlıyoruz. 
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VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.- Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin As
garî icaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları raporları (i/496) 
(S. Sayısı: 163) (i) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu, 163 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Millet

vekili Sayın Onur öymen; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgarî İcap
larına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Daha önce başka vesilelerle de Yüce Meclise arz ettiğimiz gibi, maalesef, bazı uluslararası an
laşmaların, sözleşmelerin imzalanmasında, onaylanmasında, Türkiye çok geç kalmıştır. Şu anda 
Meclisin huzurundaki sözleşme, bunun en açık örneklerinden biridir. Bu sözünü ettiğim sözleşme, 
imzaya 1936 yılında açılmıştır. Altmışyedi yıldan beri, Türkiye, bu sözleşmeyi onaylamamıştır. 
Bunun, hiçbir izahı yoktur; bunu mazur gösterecek hiçbir gerekçe bulmamız kabil değildir ihmal
den başka. 

Bu konudaki teknik görüşmelerimiz sırasında bize denildi ki: "Efendim, bu hususların birçoğu, 
zaten, millî mevzuatla düzenlendiği için, şimdiye kadar ihtiyaç duyulmamıştır. Şimdi de, uy
gulamayla ilgili bazı sorunlar çıktığı için, buna ihtiyaç duyduk." Arkadaşlar, bu iddia, ikna edici 
değildir. Diğer ülkelerin millî mevzuatı yok mu; diğer ülkeler, niye bu sözleşmeyi zamanında im
zaladılar da, biz imzalayamadık?! O bakımdan, bu gibi gecikmeler, Türkiye'ye, çok şey kaybettir
mektedir ve hiçbir şey kazandırmamaktadır. Neticede, bizim, gemi kaptanlarımızın, gemi zabit
lerinin meslekî yeterliliklerinin saptanmasında birçok sıkıntı doğmuştur geçmişte. Bunun sonuç
larını, değerli arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar. 

Gemi kaptanlarının ve diğer zabitanın bilmesi gereken hususular, yalnız gemicilikle ilgili 
değildir; uluslararası deniz hukukunun icaplarını da, bizim gemicilerimizin çok iyi bilmesi 
gerekiyor. Zaman zaman gazetelerde görüyorsunuz, bu eksikliklerimiz, bu bilgi eksikliğimiz 
dolayısıyla, pek çok Türk gemisine, uluslararası limanlarda, başka limanlarda el konuluyor. Bu, 
hem büyük ticarî zarara yol açıyor hem de ülkemizin itibarını zedeliyor. Bize deniliyor ki: "Başka 
limanlarda el konulan gemiler Türkiye'ye geldiği zaman, sıkı bir teftişten geçiriyoruz, bütün eksik
liklerini gidermeden, bir daha sefere çıkarmıyoruz." Peki de, niçin ilk sefere çıkışta bu denetimi 
yapmıyoruz? Bize söylediler teknik uzmanlarımız, bazı hallerde, Türkiye'den, gerekli haritaları al
madan sefere çıkan gemiler var. Çağdaş bir Türkiye'ye bu yakışıyor mu?! Gemiciliğin gerektirdiği 
asgarî bilgilere, belgelere, teçhizata sahip olmadan gemilerimizi sefere çıkarmak bize yakışıyor 
mu?! Can ve mal güvenliği açısından, bunun, ne kadar büyük risk taşıdığını bilmiyor muyuz. 

O bakımdan, bizim, hükümetten ricamız, bu konularda, gemilerimize başka ülkelerde el konul
madan, gerekli denetimleri, Türkiye'de, Türk limanlarında yapmalarıdır. Türkiye, bu sıkıntıdan kur
tarılmalıdır. 

(i) 163 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Şimdi, meselenin bir başka boyutu daha var; o da şudur: Birçok gemi, Türkiye'den kaçak yol
cu yükleyerek, kaçak mülteci yükleyerek yabancı ülkelere sefer yapıyor, oralarda yakalanıyor; bu 
da Türkiye'nin itibarını zedeliyor; bu da uluslararası hukuka aykırıdır. Bütün bunların, hükümet 
tarafından çok sıkı denetlenmesi gerekiyor. 

Bir hususu daha bu vesileyle belirteyim değerli arkadaşlar. Biz, bir taraftan uluslararası alan
daki hukuka özen gösterirken, Uluslararası Denizcilik örgütü IMO'nun ve diğer kuruluşların kural
larına tam uymaya özen gösterirken, bir taraftan da denizcilik alanındaki bazı kayırman eylemlere 
karşı çok dikkatli olmamız lazım. Bütün ülkeler, kendi çıkarlarını korumak için, uluslararası 
hukukun düzenlenmesinde özel gayret gösteriyorlar. Bizim, bu durumlarda çok aktif bir politika iz
lememiz lazım ve Türk denizcilik sektörünün haklarını korumamız lazım. Avrupa Birliğinin de 
denizcilikle ilgili kuralları var; bunlara da çok yakından uymamız lazım, bunları gözetmemiz lazım; 
fakat, bu çerçevede, Türk gemicilik sektörüne haksızlık yapılmamasına da özen göstermemiz lazım. 
Eğer bir gemi, üç kere Avrupa Birliği limanlarında kuralları ihlal etmişse, bir daha Avrupa Birliği 
limanlarına sefer yapması yasaklanıyor bu geminin. Bu kuralları bizim çok iyi bilmemiz lazım, Av
rupa Birliğiyle çok yakın temas etmemiz lazım. İşte, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun çalış
malarının içine bu konuları da almamız gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, bu vesileyle, bir hususu daha belirtmek istiyorum. Birkaç gün önce, 10 
Haziran günü, Cumhuriyet Halk Partisinden ve Adalet ve Kalkınma Partisinden değerli milletvekili 
arkadaşlarımız, denizciliğimizin sorunlarıyla ilgili bir Meclis araştırması önergesi verdiler, o 
konuda burada görüşlerini açıkladılar; Sayın Ulaştırma Bakanımız da çok dikkate değer bilgiler ver
di; fakat, neticede, üzülerek gördük ki, bu araştırma önergesi, iktidar ve muhalefet partileri millet
vekilleri tarafından verilen bu araştırma önergeleri, iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla red
dedilmiştir; bunu bizim anlamamız kabil değil. 

Denizcilik sektörü, bizim en hassas, en önemli sektörlerimizden biridir. Bu konunun Meclisçe 
araştırılmasından niçin rahatsızlık duyuluyor? Bunun araştırılmasından Türkiye'nin kaybedeceği ne 
olabilir?! Olsa olsa, kazancı olur hükümetin, devletin. Meclisin yapacağı araştırmalar, hükümete, il
gili kuruluşlarımıza bilgi verir; gözden kaçan unsurlar varsa, bunları hükümetin dikkatine getirir. 
Bir süre önce, hatırlayacaksınız, havacılık konusunda arkadaşlarımızla birlikte verdiğimiz araştırma 
önergesi de reddedilmişti; havaalanlarımızla ilgili, uçuş teçhizatımızla ilgili. Şimdi, bu alanlarda ne 
büyük eksikliklerimizin olduğunu, ne büyük usulsüzlükler yapıldığını, Türkiye'nin neler kaybet
tiğini gazetelerde okuyorsunuz. Bunları Meclis olarak araştırsaydık kötü mü olurdu, yanlış bir iş mi 
yapmış olurduk?! 

Bakın, şimdi, denizcilik sektörüyle ilgili size bir iki bilgi vereyim. Geçenlerde burada bazı şey
ler söylendi; ama, bunları da ilave bilgi olarak Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. Bugün, dün
ya deniz ticaret filosunun toplam kapasitesi 800 000 000 tondur. Bunun içinde Türkiye'nin yeri 
sadece 8 000 000 tonla yüzde l'dir. Biz, bir denizci ülkeyiz; üç tarafımız denizlerle kaplı, 8 000 
kilometreden fazla sahilimiz var. Dünyada payımız yüzde 1! Bu, olacak bir şey değil. 

Ayrıca, dünya gemi inşa kabiliyeti kapasitesi yılda 30 000 000 ton. Türkiye'nin gemi inşa 
kapasitesi yılda 500 000 tondan ibaret; yani, dünya deniz üretiminin yüzde 1,66'sı Türkiye tarafın
dan gerçekleştiriliyor. 

Liman işletmesi aynı şekilde. Türkiye 70 000 000'luk bir ülke; 70 000 000'a yaklaşıyoruz. 
Büyük bir ticaretimiz var. Dünyanın önde gelen 20 ülkesinden biriyiz, dışticarette ve ekonomide. 
Türkiye'nin liman işletme kapasitesinin payı, dünya ülkeleri içinde yüzde 0,24'tür; bu kadar geri 
kalmışız. 

Balıkçılık, keza, geliştirmemiz gereken alanlardan biri; dünyadaki payımız yüzde 0,1; binde 1; 
dünyanın binde l'i payımız var balıkçılık alanında. 
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Turizmden bahsediyoruz, parlak ufuklar çiziyoruz kendimize. Turizmin önemli dallarından 
biri, biliyorsunuz, yatçılık. Bizim yat bağlama kapasitemiz 8 096, dünyadaki yat bağlama kapasitesi 
700 000; orada da dünyadaki payımız yüzde l'dir. İşte, denizcilik sektöründeki tablomuz budur. 
Şimdi, bunun sebebini, parasızlıkla, fakirlikle izah edemeyiz; bunun sebebi, denizciliğe yeterince 
önem vermememizdir; bunun sebebi, siyasîdir, siyasî alanda kararlılık gösterememiş olmamızdır. 

Değerli arkadaşlarım, dışticaretimizin yüzde 87sini denizyoluyla yapıyoruz. Buna mukabil, 
deniz dışticaretimizin sadece yüzde 30'unda Türk gemilerini kullanıyoruz; yüzde 70'inde yabancı 
gemilere navlun ödüyoruz, yabancı gemilere taşıtıyoruz. Niçin; çünkü, bizim deniz ticaret filomuz 
yeterli değildir. Kaç para ödüyoruz bunun için; senede, peşin olarak, yabancı taşımacılara 
ödediğimiz para 3 000 000 000 dolardır. Bu 3 000 000 000 dolan borç alıyoruz, cebimizdeki 
paradan ödemiyoruz; borç alıyoruz yabancı ülkelerden, 3 000 000 000 dolar, senede yabancı bay
raklı gemilere ödüyoruz; çoğu Yunan gemileridir bunlar. 

Şimdi, Sayın Maliye Bakanımız sık sık kaynak arayışından bahsediyor; kaynak burada. Deniz 
ticaretinden Türkiye'nin kazandığı para, yılda 3 000 000 000 dolar, Yunanistan'ın kazandığı para, 60 
000 000 000 dolar. Türkiye'nin nüfusunun yedide l'i büyüklüğünde olan bir ülkenin denizcilikten 
kazandığı para Türkiye'nin 20 katıdır; bunu kabul etmemiz mümkün mü?! tşte, konularımız bunlar. 

Sayın Ulaştırma Bakanımız, geçen gün, aynı konularda dert yandı, Yüce Meclise bu sıkın
tılarımızı anlattı. Biz, kendisine hak veriyoruz; ama, şunu hatırlatmak istiyoruz ki, Sayın Ulaştırma 
Bakanımız, şikâyet etme durumunda değil, Sayın Ulaştırma Bakanımız, hükümetimiz, iktidardır; ic
ra sorumluluğu onlardadır. Bunlara çözüm bulmasını istiyoruz. Biz, Meclis olarak, hükümete kat
kıda bulunmak istiyoruz; muhalefet olarak, bütün bu konularda katkıda bulunmak istiyoruz. Yeter 
ki, siz, bizimle işbirliği yaparak, ülke menfaatına olan bu konularda gayret gösterin. İşbirliğine siz 
ne kadar açık olursanız, biz de o kadar açık oluruz; çünkü -başka konularda da söyledik, dışpolitika 
konularında da söyledik- bunlar parti meselesi değil arkadaşlar; bunlar devlet meselesi, bunlar 
hepimizi ilgilendiren davalar, millî davalar. Onun için, bizim temennimiz, bu konularda el ele 
vererek, Türkiye'nin çıkarlarını gözetecek çözümler üretmektir. 

Yüce Meclisin gündeminde buna çok benzeyen iki konu daha var. Meclisin vaktini fazla al
mamak için, o konularda aynca söz almayacağız; o konulan da kısaca özetleyeyim. Bunlardan bir 
tanesi, gemi adamlannın hastalanması veya ölümü halinde armatörün sorumluluğuna ilişkin 55 
sayılı Sözleşme. Peki, bu sözleşme ne zaman imzalanmış da şimdiye kadar onaylamakta biz gecik
mişiz diye belki arkadaşlarımız merak eder; onu da söyleyeyim. Bu sözleşme de 1936 yılında im
zalanmış; 67 yıldan beri Meclisin onayını bekliyor. Arkadaşlar, bu, olacak şey mi?! Bu, olacak şey 
mi?! 

Üçüncü sözleşmeyi söyleyeyim. Üçüncü sözleşme de, gemi aşçılarının meslekî eğitimiyle il
gilidir. Bu, biraz daha yeni, nispeten daha yeni; 1946 yılında imzalanmış. 1946 yılından beri, kim
senin aklına, bu sözleşmeleri imzalayıp Meclisin onayına sunmak gelmemiş, düşünülmemiş. 

Değerli arkadaşlar, biz, bu sözleşmelerin üçünün de lehindeyiz, üçünün de onaylanmasına 
taraftarız; yalnız, hükümetten bir ricamız var; yalnız bu konularda değil, başka konularda da, böy
le uzun yıllardan beri bekleyen, sadece ihmal nedeniyle Meclisin huzuruna sunulmamış, Meclisin 
onayına sunulmamış başka sözleşmeler varsa, başka uluslararası anlaşmalar varsa, lütfen, bunları, 
süratle Dışişleri Komisyonuna getirsin ve biz de, Dışişleri Komisyonunda süratle bunları inceleyip, 
Meclise sevk edelim. 

Avrupa Birliğine girmeye hazırlanan bir ülkeye bu gecikmeler yakışmıyor arkadaşlar, bize 
yakışmıyor bunlar. Gerçekten, çağdaş bir ülkenin yapması gerekenleri yapalım, en geride kal
mayalım. Aynen, bu, çifte sözleşmeler denilen, Birleşmiş Milletler Siyasî ve Medenî Haklar ile 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmelerinin onaylanmasında olduğu gibi, dünyanın en 
sonda kalan ülkeleri arasında olmayalım. Bu, bize itibar kazandırmıyor. 
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Değerli arkadaşlar, bu düşüncelerle, sözünü ettiğim üç sözleşmeye olumlu oy vereceğimizi bir 
kere daha bildiriyorum ve Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın öymen. 
Adalet ve Kalkınma Partisi adına, İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Kansu; buyurun. 
AK PARTİ GRUBU ADINA HÜSEYİN KANSU (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; 163 sıra sayılı Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterlilik
lerinin Asgarî İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı üzerinde, AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; Genel Kurulu saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; globalleşen dünyada hızla artan ve yükselen uluslararası 
standartlar, hayatımızın her safhasını kapsayacak duruma gelmiştir. Bu bağlamda, denizciliğin 
ticaret sektöründe de uluslararası standartları yakalamak ve denizciliğimizi dünya denizcilik ağıyla 
entegre hale getirmek için, sözleşmede öngörülen hedef ve amaçlara katkıda bulunmak amacıyla bu 
tasarıyı onaylamak, ülkemiz ve deniz ticaretimiz için yararlı olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabit
lerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgarî İcaplarına İlişkin Sözleşme, Uluslararası Çalışma örgütü 
(ILO) Genel Konferansının Ekim 1936'daCenevre'de yapılan 21 inci Oturumunda kabul edilmiştir. 
Sözleşme, denizci ülkelerin ticaret gemilerinde çalışan kaptanlar, nöbetçi güverte ve makine zabit
lerinin meslekî yeterliliklerinin asgarî icaplarına ilişkin kapsamın belirlenmesi amacıyla kabul edil
miştir. 

Sözleşme hükümlerinin, istisna olarak belirlenen gemilerin dışında, sözleşmenin yürürlükte ol
duğu ülkede tescili yapılmış olan tüm açık deniz gemilerine uygulanacağı öngörülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ayrıca, sözleşmede, ticaret gemilerinde kaptan ve gemi 
zabitleri ile diğer çalışacak olanlara verilecek yeterlilik belgesiyle ilgili düzenlemeler de yer almak
ta ve bu belgenin şekil ve esasları ayrıntılı olarak belirtilmektedir. 

Sözleşmede, yeterlilik belgesi verilemeyecek kişilerin özellikleri sayılmakta, ulusal yasa veya 
yönetmeliklerle bu kimseler için getirilebilecek istisnaî hükümler sıralanmakta ve sözleşme hüküm
leri gereğince, bu sözleşmeyi onaylayan üye ülkelerin sözleşmenin uygulanmasına yönelik etkin bir 
teftiş sistemi oluşturması, ihlal edenlerle ilgili disiplin cezası ve diğer cezaî yaptırımları belirlemesi 
öngörülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözleşme hükümleriyle ulusal yasalar, yönetmelikler ve 
uygulamalar karşılaştırılarak, yapılan değerlendirme sonucunda, Uluslararası Çalışma örgütünün, 
Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgarî İcap
larına İlişkin 53 sayılı Sözleşmesinin ülkemiz tarafından onaylanmasının ulusal hukukumuz açısın
dan bir olumsuzluk yaratmayacağı, anılan sözleşmenin onaylanmasının uygun ve yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 

Sözleşmenin, denizci ülkelerin ticaret gemilerinde çalışan kaptanlar, nöbetçi güverte ve makine 
zabitlerinin meslekî yeterliliklerinin kapsamının belirlenmesi amacıyla kabul edilmesi, deniz
ciliğimizin uluslararası standartlara ulaşması açısından yararlı olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ILO Genel Konferansı, Uluslararası Çalışma Bürosu 
Yönetim Kurulunun daveti üzerine, 6 Ekim 1936 tarihinde, Cenevre'de yaptığı 21 inci Oturumun
da, Uluslararası Çalışma örgütü (ILO) Anayasasının 35 inci maddesine atıf yapılarak, bu sözleş
meyi onaylayan ILO üyesi her ülkenin; 

a) Sözleşme hükümlerini hiçbir değiştirme yapmaksızın uygulamayı taahhüt ettikleri toprak
ları, 
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b) Sözleşme hükümlerinde değişme yapılacak topraklarla ilgili taahhütleriyle birlikte sözü 
edilen değişikliklerin detaylarını, 

c) Bu sözleşmeye göre uygulama yapılamayacak toprakları ve bu durumlarda uygulanamama 
nedenlerini kendileri belirler denilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa Birliğine tam üye olmaya aday olan ülkemizin 
mevcut denizcilik politikasının ve denizcilik mevzuatının, Birliğin ortak politikasına entegre olma 
çalışmaları çerçevesinde, Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî 
Yeterliliklerinin Asgarî İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısının kabul edilmesi, genel olarak, Avrupa Birliği politikalarımız açısından 
çok önemlidir. 

Bu sözleşme, Türkiye'nin taraf olduğu muhtelif Uluslararası Çalışma örgütü sözleşmeleri, İn
san Hakları ve Temel özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ile bu sözleşmeyi sosyal alan
da tamamlayan Avrupa Sosyal Şartı açısından da önem taşımaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının onaylanması sonucunda, denizcilik sektörünün 
gelişmesine yardımcı olunacak, Türk deniz ticaret filosuna mensup gemilerin uluslararası sularda 
rahatça ticarî faaliyette bulunmasına imkân sağlanacaktır. Sözleşmenin onaylanması, ILO ve AB'yle 
olan ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından da yararlı olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz, deniz filosunun büyüklüğü, denizcilik sektörün
de çalışanların sayısı ve boğazlarımızın durumu gözönünde bulundurularak, sözleşmede öngörülen 
hükümlerin ülkemizin ulusal mevzuatında mevcut bulunması, Uluslararası Çalışma örgütü (ILO) 
prensiplerinin uygulanmasıyla gemilerde çalışanların standartlarının yükseltilmesi, uluslararası 
camiada bize yönelik algılamada da pozitif bir katkı yapacaktır. 

Bu uluslararası anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor; bu düşüncelerle, Genel Kurulumuzu say
gıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kansu. 
Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Cengiz Kaptanoğlu; buyurun. (AK Parti sıralarından 

alkışlar) 
CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri; hepinizi, şahsım 

adına saygılarımla selamlıyorum. Tabiî ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, denizcilikle ilgili üç 
konu konuşulurken, bendeniz de fikirlerimi size arz etmek istedim. 

İlkönce şunu söyleyeyim: Sayın Öymen, her ne kadar "sözleşmeler geç imzalanıyor" dediyse 
de, o kabahat denizcilerin değil, ülkeyi yönetenlerin; ama, şuna inanın ki, denizciler, bugün çalıştır
dığımız deniz ticaret filosundaki gemiler, dünyanın bütün uluslararası kaidelerini haiz ve övünün, 
bugün, dünyanın her yerinde bu sözleşmelerin icabına uygun olarak bayrak dolaştırıyor. 

İkinci olarak da şunu söyleyeyim: Eksik... Yani, limanlardan alıkoyma... Şimdi, burada, benim 
çok sevgili bir kardeşim var, o da bana "gemi var, haritasız bir yere gidiyor" diyor. Böyle bir şey ol
maz. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET DÜLGER (Antalya) - Var, var... 
CENGİZ KAPTANOĞLU (Devamla) - Hayır, arz edeyim efendim, arz edeyim... 
Şimdi, tabiî ki, gemiler, sefer üzeri limanlara bağlanırlar, işlere bağlanırlar. Belki çok özellikli 

bir limana gidiyordur, onunla ilgili belki de bir haritası olmayabilir; ama, o işi temin eden vasıta var. 
Gemiler o limanlara gitmeden evvel, o gemilerin gideceği o limanla ilgili haritası da gelir, eksiği de 
gelir. 

Alıkonmalar derken, bir tek Türk deniz ticaret filosuna olmaz; Türkiye'nin değil, diğer ül
kelerin de gemileri, türlü limanlarda alıkonuldu. Nedir; mesela, bir tane maytabın tarihi geçmiş olur, 
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onu -insandır- kaptan atlar; ama, gelen coast quard gemiye bakar, tarihi geçmişse, hemen ship san-
der'dan bir tane alınır ve o iş biter, özellikle bir şeyi söyleyeyim: İnşallah, Türkiye'yi denizci ülke 
yapacağız hep beraber; ama, Türkiye'nin denizci ülke olmasını istemeyen ülkeler var; mesela, en 
yakın komşumuz; kendisine rakip ister mi?! 

Denizcilik sektöründe çok ileri gitmiş ülkeler, teknolojik açıdan, o kadar... Mesela, bir alet var
dır bugün, her işi görüyor; bu alet çok daha iyidir, o olsun efendim... Art düşüncedir, gelir; koskoca 
gemiyi değil, bugün, herhangi birimizin herhangi bir işyerini iyi incelediğimiz zaman, kasıt varsa 
onda, muhakkak ortaya bir hadise çıkar. Onun için, ben, şunu demek istiyorum: Türk deniz ticaret 
filomuz, bugün, yaşlı olmasına rağmen, bakımı ve ihtiyaçları bakımından, dünyanın her limanına 
girecek ve Türk Bayrağını dalgalandıracak vaziyettedir. 

ikincisi, kaçak adam... Bakın, eğer merak ediyorsanız, bu kaçak işlerini yapan gemilerin o gün
kü sahiplerine bir bakın veya -o gemi el değiştirmiştir veya satılmıştır- o geminin öz sahibine... 
Zaten, gemilerin öz sahipleri böyle işler yapmaz. Niye; çünkü, bizim iyi manada çalıştırdığımız 
gemilerin bu işlerden kazanacağı paralar -bunların sigortası da yoktur- geminin değerinden çok 
aşağıdır. Onun için, bu konuda sizleri bilgilendirmek istedim. 

öbür tasarılarda söz almayacağım; onlarla ilgili hususları da söyleyeyim. Gemi adamları 
sorumluluğu açısından bile, biz denizciler, sırf gemilerimizin tekne ve makine sigortasıyla kâfi gel
meyiz; bir de, dünyanın kabul ettiği PNI kulüplerimiz vardır; hem kendi sosyal açımızdan hem ulus
lararası sosyal açıdan, bütün gemilerimizde, çalışanlarımız bu imkânlara kavuşturulmuştur. 

Tabiî, araştırma önergemizden bahsettik. Demek ki, o hata benimdi; ben anlatamadım o öner
genin mealini. Evet, o önergeyi kabul etseydik, Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk defa, 
denizciliğin envanterini çıkaracaktı, tarih! bir doküman olacaktı ve bizler buralardan ayrıldıktan 
sonra bile, belki, gelen arkadaşlarımız, onu, kendilerine bir strateji, yol kabul edip, onu yapacaklar
dı. Maalesef, olmadı; ama, bundan sonra, yine, birlikte, hep beraber yapacağımız çalışmalarla, bu 
ülkeyi -evet, onu defalarca söyledim- sizlerle beraber, denizci millet, denizci ülke yapacağız. 

Deniz ticaret filomuzda, limanlarımızda, gemi inşa sanayimizde, deniz turizmimizde, bunun 
yan sanayilerinde, denizcilikle ilgili diğer bütün birimlerde, geldiğimiz noktada, inanın ki, insan 
birikimimiz var, bunları çok iyi becerecek kapasitedeyiz. Bugün, deniz ticaret filom uzdaki 
gemilerimizle de, onların işletilmesiyle de iftihar edebiliriz; mesele, o bilgi birikimine sahip olmak. 
Bugün, gemi inşa sanayiinde -size çok arz ettim onları- hem... Bakın, çok önemli bir şey söy
leyeyim: Batı ülkelerine, Avrupa Birliği ülkelerine gemi ihraç edebiliyoruz, yat inşa sanayiinde, 
mega yatta dünya dördüncüsüyüz, yatta Avrupa birinciliğimiz var. Gemi inşa sanayimiz çok iyi 
kapasiteye ve çok iyi birikime sahip; ama, çok az sıkıntıları var, onlar halledildiği, önü açıldığı 
zaman, inanın ki, dünyada gemi inşa sanayiinde söz sahibi oluruz. 

Biliyorsunuz, yüklerimiz var; Türkiye, potansiyeli itibariyle denizcilikte büyük. Yunanistan'ın 
16 000 000 ton yükü var; onun 6 000 000 tonu da ihraçtır, transittir, dünyada 100 000 000 000 dolar 
kazanır. Evet, doğrudur, bizim, 180 000 000 ton yükümüz var; 120 000 000 tonu ithalat-ihracattır; 
ama, biz, 3 000 000 000 dolar kazanabiliriz. Sayın Öymen doğru söyledi, dünyadaki 300 000 000 
OOO'lık pastadan payımız yüzde l'dir; ancak, hele son yedibuçuk sekiz aydır -zannediyorum, bunu, 
hükümetimiz düzeltecek, 1 Temmuzda iyi haberlerimiz olacak- Türk Bayraklı geminin kendi yük-
lerimizdeki taşıma oranı maalesef yüzde 18,5'e düştü, bu yüzde 30'lar civarındaydı; bunları yüzde 
50'lere çıkarmamız lazım. Yani, yükü gemiye taşıttığımız zaman, gemi finansman istemeyecektir, 
taşıdığı yükle o finansmanı bulacaktır. Deniz ticaret filomuzun, en yakın zamanda -ben, iddialı in
sanım- iki senede 15 000 000 ton olması lazım. 15 000 000 ton olduğu zaman dünya pastasından 6 
000 000 000 dolar alırız demektir. Deniz turizmimiz fevkaladedir, inşallah, alınacak tedbirlerle iki 
senede ikiye katlayacağız onu. Deniz turizmi, biliyorsunuz, turizmin dörtte l'idir; eğer, 10 000 000 
000'sa 2 500 000 000 doları deniz turizmidir. Dolayısıyla, deniz turizmimiz de iki senede 5 000 000 
000 dolar getirecek kapasiteye ulaşacaktır. 
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Tabiî, en önemlisi, haftaya kutlayacağımız... Biz, ona, Deniz Ticaret Odasında ben başkanken, 
kabotaj demiyorduk, kabotaj diyecek yüzümüz yok; çünkü, kabotajımızda bir şeyimiz kalmadı. 
Yani, yükler karaya çıktı, yolcu taşımacılığı karaya çıktı. Türkiye, enteresan bir ülkedir, ara sıra, 
böyle, denizcilik 7 kat daha ucuz olmasına rağmen, yükler karaya gider. Niye gider, onu 
bilemiyorum; ama, zannediyorum, 1 Temmuzda Bakanımızın ve Başbakanımızın açıklayacağı ted
birlerle... Onu dedim, biz Denizcilik Bayramı olarak kutlardık 1 Temmuzları. Bu sene, inşallah, 
verilecek müjdelerle, kabotaj bayramı olarak kutlarız ki, Avrupa Birliğine girdiğimiz anda bile 
kabotajımızı hemen açmamamız lazım, ben o görüşteyim; çünkü, Yunanistan, Avrupa Birliğine gir
diği an -zannediyorum hemen hemen sekiz sene, yanlış söylemeyeyim- kabotajını açmadı. 
Dolayısıyla, zannediyorum ki, 1 Temmuzda alınacak tedbirlerle kabotajımız coşacak, kruvazör 
gemiler gelecek; çünkü, liman tarifeleri zannediyorum düşecek, petrolde gerekli tedbir alınacak ve 
o zaman, bizler, seneye 1 Temmuzlara geldiğimizde, denizciliği bambaşka göreceğiz ve bu ülkeyi -
yine, diyorum- denizci millet, denizci ülke, hep birlikte, yapacağız. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaptanoğlu. 
Hükümet adına, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım; buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Önümüzde, uluslararası üç sözleşmenin onaylanması var. Bunlardan bir tanesi, ticaret 

gemilerinde çalışan kaptan ve zabitlerin meslekî yeterliliklerine; diğeri, gemi adamlarının sağlık 
muayenesine ve bir diğeri de mürettebatın gemide barınmasına ilişkin sözleşmelerdir. Bu Uç sözleş
menin üçü de Uluslararası Çalışma örgütü tarafından kabul edilmiş sözleşmelerdir. 

Gemilerde gemi adamlarının çalışmalarını düzenleyen sözleşmeler sadece ILO tarafından değil, 
aynı zamanda, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı tarafından kabul edilen STCW denilen Gemi Adam
larının Eğitimi, Yeterliliği ve Vardiya Tutma Standartları diye ifade edilen sözleşmedir. Bu sözleş
me, 1989 yılında ülkemiz tarafından da kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Esasen, burada bugün 
kabul edeceğimiz ILO dokümanları, aynı kapsamda, Uluslararası Denizcilik Teşkilatının (IMO) 
kabul ettiği STCW'de yer alan hükümlerle paralellik arz etmektedir; ancak, burada bahsedilen 
hususlar, daha ziyade, ülkemiz bakımından, Çalışma Bakanlığının konuları arasında yer almaktadır; 
çünkü, gemi adamlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, gemideki yaşam alanlarının iyileştiril
mesiyle, hijyenik şartlarla ilgili olduğu için, konu, Çalışma Bakanlığının konusu olmaktadır. 

Bu sözleşmelerin onaylanmasının çok geç kaldığı konusunda Sayın öymen'e katılmamak 
mümkün değildir; ancak, sevindirici bir gelişme de, geçmişte unutulan, getirilmeyen bu geç kalmış 
uluslararası dokümanları, hükümetimiz, birer birer Yüce Meclisin onayına taşımaktadır. Bu konuyu 
da, memnuniyet verici bir husus olarak ifade etmek istiyorum. 

Bilhassa uluslararası alanlarda meydana gelen deniz kazaları sonucunda, taşımacılıkta, emniyet 
tedbirlerini artıran birçok önlemler, çeşitli ülkelerce, her yıl alınmaktadır. Bunun sonucu olarak da 
Paris Momerandumu diye adlandırılan, gemilerin liman kontrolleri, her ülkede, çok sıkı bir şekilde 
yapılmaktadır. Ticaret gemilerimizin, Batı Avrupa limanlarını ziyaretlerinde zaman zaman tutul
duğu, zaman zaman geciktirildiği konusunda elde bilgiler mevcuttur; ancak, şunu ifade etmek 
gerekir ki, buna mukabil, biz de, ülke limanlarımızı ziyaret eden bütün gemilerin liman kontrol
lerini, bu yıldan itibaren artırarak, daha sıkı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Fakat, ne yazık ki, on 
seneden fazla bir zaman önce kurulmuş olan Denizcilik Müsteşarlığımızda 1 400 civarında eleman 
olmasına rağmen, denizci kökenli eleman sayısı, hemen hemen yok denilecek kadar azdı. Göreve 
geldiğimizden itibaren, denizci kökenli, denizden anlayan, uluslararası konvansiyonlara vâkıf ar
kadaşlarımızı, süratle, sorumluluk noktalanna getirdik ve bu noktadaki eksiklikleri süratle 
gideriyoruz. 
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Düşünebiliyor musunuz, Türkiye'nin limanlarının yüzde 70-80'inde öğretmen okulu mezunu 
insanlar görev yapıyor. Bu da, bizim denizciliğimiz açısından, hakikaten üzüntü verici bir durum
dur. Bunların düzeltilmesi, uluslararası konvansiyonları anlayan, onları yorumlayabilen, bizim 
gemilerimize dünyanın diğer ülkelerindeki limanlarda reva görülen muamelelere aynı şekilde kar
şılık verecek teknik donanıma sahip personelin süratle limanlarımıza yerleştirilmesi için çalış
malarımız devam ediyor. 

Denizciliğimizin sorunları, aslında, yıllardan beri hep konuşuldu, hepsi biliniyor; bunu bil
diğimiz için, biz de çalışmalarımıza bu noktadan başladık ve bu çalışmalar içerisinde -az önce Sayın 
Kaptanoğlu'nun da ifade ettiği gibi-1 Temmuz Denizcilik Bayramımız, inşallah, bu sene, gerçek an
lamda bayram olarak kutlanacaktır. Her şeyden önce, gemi trafik sisteminin, Boğazlan ve tüm Mar
mara'yı kontrol edecek radarlı kontrol sisteminin hizmete girmesini, emniyetli seyir açısından çok 
önemli bir aşama olarak görmekteyiz ve bunu hizmete sokacağız. Diğer yandan, liman ücretleriyle 
ilgili belirlediğimiz yeni tarifemizi açıklayacağız ve nihayet, kabotaj hatlarımızda taşımayı teşvik 
edecek tedbirleri açıklayacağız. 

0 bakımdan, bu sene, Kabotaj Bayramı -geçmiş yıllarda olduğu gibi, sabotaj bayramı olarak 
değil- denizcilerin gerçek anlamda bayramı olarak kutlanacak diyorum ve bu vesileyle, geç kalmış 
da olsa, onaylanacak bu uluslararası dokümanların, denizciliğimizin standartlarım, gemi adam
larımızın çalışma şartlarını daha da iyileştireceğine olan inancımı belirtiyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Teşekkür ederim. Maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MES
LEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARÎ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞ

MENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Uluslararası Çalışma örgütü Genel Konferansının 1936 yılında Cenevre'de 

yapılan 21 inci oturumunda kabul edilen "Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabit
lerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgarî icaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. 2 nci madde de kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek
kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamamn şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Kabul edilmiştir. 
Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 

Ayrıca, vekaleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekaleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, açıkoylamanın sonucunu ilan ediyorum: 
Kullanılan oy sayısı 254 
Kabul 254 
Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. (1) 
Sayın milletvekilleri, Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

2 - Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyon
ları raporları (1/499) (S. Sayısı: 166) (2) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu, 166 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz vermeden önce, sayın milletvekillerinden rica ediyorum; bir, sayın 

milletvekillerimizin yerlerine oturmalarını; iki, Genel Kurul Salonunda yüksek sesle oluşan bir 
uğultu var, bu yüksek sesle sohbetin de sona erdirilmesini rica ediyorum. 

Tasarının tümü üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Kilis Milletvekili Sayın Veli 
Kaya; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA VELİ KAYA (Kilis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 166 
sıra sayılı kanun tasarısının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, Yüce Meclisinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Görüştüğümüz bu kanun tasarısıyla, Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşmenin 
onaylanması uygun bulunmaktadır. Söz konusu sözleşme, ILO'nun (Uluslararası Çalışma örgütü) 
92 sayılı Sözleşmesidir. Bu sözleşme, bundan tam 54 sene önce, Cenevre'deki ILO Genel Konferan
sında kabul edilmiştir. 

(1) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(2) 166 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, Uluslararası Çalışma örgütü, tüm istihdam alanlarında olduğu gibi, 
denizcilik sektöründeki çalışma şartlarını da, insan onuruna yaraşır, olması gereken evrensel kural
lar olarak oluşturmayı, geliştirmeyi, yerleştirmeyi ve uygulanmasını gözetmeyi amaçlamaktadır. 

Bunu yaparken, ILO'nun, önümüzdeki sözleşmede olduğu gibi, dünya ülkeleri arasındaki geliş
mişlik farklarını, işgücü piyasasındaki özgün şartları, münhasır özellikleri dikkate alarak, asgarî, ol
mazsa olmaz gereklilikleri öngördüğünü görüyoruz. 

Sözleşme, mekanik olarak hareket eden kamu veya özel mülkiyetteki ticarî amaçlı yük veya 
yolcu taşımacılığında kullanılan kayıtlı her türlü gemiye uygulanacaktır. Sözleşme kapsamı dışında 
kalan gemiler ise, 500 tonilatodan küçük gemiler, yelkenle hareket eden ve bir ek makine 
donanımına sahip gemiler, balina ve diğer balık avcılığında veya benzeri işlerde kullanılan gemiler 
ile bunların römorklarıdır. 200-500 tonilatoluk gemilerde ve balina avcılığı veya benzeri işlerde kul
lanılan olağan açık deniz gemilerinde çalışan kişilerin barınma yerleri için uygulanabileceği de ön
görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, sözleşmede, uygulama bakımından, gemi, tonilato, yolcu gemisi, zabit, 
ast zabit, mürettebatın barınacağı yer, yeniden kayıt gibi terimlerin tanımları yapılmakta ve sözleş
mede, mürettebatın barınacakları yerlerin konumu, yapılması ve kontrolü, mobilya ve eklentilerinin 
tanzimi, havalandırma, aydınlatma ve ısıtma araçları ve düzenleri ile banyo-tuvalet düzeni için 
belirli plan ve ölçekler yapılmasına dair hükümler getirilmektedir. 

Sözleşmede, mürettebat için öngörülen uyuma, yemek ve eğlence odalarının düzeni, havalan
dırma, aydınlatma ve yalıtımın sağlanması, ısıtma sisteminin rahat çalışması için hava şartlarına 
göre ayarlanabilir nitelikte olması, sistemin yangın, tehlike ve rahatsızlığa yol açmayacak şekilde 
kurulması, aydınlatma araçları ile uyuma, yemek ve eğlence odalarının yeterli düzeyde ışık alacak 
şekilde aydınlatılması, acil durumlar için ek bir aydınlatma sistemi bulundurulması hüküm altına 
alınmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ayrıca, sözleşmede, geminin tonajına bağlı olarak belir
lenen tek odaların ya da yatakhanelerin sözleşmede belirlenen boyutlarda olması, ranzaların boyut
ları ve yerleşik düzenleri, yemek odalarında gerekli masa, sandalye ve tefrişatın sağlanması, banyo 
ve duşluk sayısının belirlenmesi, 15'ten fazla mürettebatı bulunan ve üç günden fazla bir süre için 
sefere çıkan gemilerde ayrıca bir hasta bakım odası kurulması, burada gerekli tıbbî malzeme ve ilaç
ların bulundurulması konularında hükümler getirilmiştir. 

Görüldüğü gibi, sözleşme, tüm ayrıntılarıyla gemi personelinin barınma şartlarını düzenlemiştir. 
Bu yapılırken, lüks sayılabilecek, gemi sahiplerine veya işletmecilerine aşırı maliyet getirecek 

düzenlemelere yer verilmemiştir. 
Günlerce, bazen haftalarca evinden, ailesinden uzakta, deniz üzerindeki bir gemide çalışmanın 

ötesinde yaşamak durumunda olan gemi personelinin barınma şartlarında elbette düzeltilmesi 
gereken hususlar olacaktır. 

Böylece, gemi çalışanlarının ruh sağlığı, beden sağlığı korunmuş, gemilerde çalışma barışı sağ
lanmış olacaktır. 

Başta Deniz İş Kanunu olmak üzere, gemi adamları, gemi personeliyle ilgili ulusal yasalar, 
yönetmelikler, uygulamalar karşılaştırılarak yapılan değerlendirme sonucunda, Mürettebatın 
Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin ülkemiz tarafından uygulanması da fevkalade 
olumludur. 

Bu vesileyle, bu sözleşmenin, gerek gemi adamlarımıza gerekse gemi sahiplerine hayırlı, uğur
lu olmasını diliyor, Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
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Sayın milletvekilleri, oturma düzenimiz, yüzünüzün Divana dönmesi şeklindedir. Sayın millet-
vekillerimizin bu oturma düzenine uymalarını rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, başka söz talebi?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Teşekkür ederim. Maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

MÜRETTEBATIN GEMİDE BARINMASINA İLİŞKİN 92 SAYILI SÖZLEŞMENİN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Uluslararası Çalışma örgütü Genel Konferansının 1949 ylında Cenevre'de 
yapılan 32 nci oturumunda kabul edilen "Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Söz-
leşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler...Teşek

kür ederim. 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Teşekkür ederim. Kabul Etmeyenler... Teşekkür ederim. Kabul edilmiştir. 
Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 

Ayrıca, vekaleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekaleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, açıkoylamanın sonucunu ilan ediyorum: 
Kullanılan oy sayısı: 207 
Kabul: 207 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. (1) 
Sayın milletvekilleri, Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

3.- Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komis
yonları raporları (1/500) (S. Sayısı: 167) (2) 

BAŞKAN- Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu, 167 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Burdur Milletvekili Sayın 

Bayram özçelik; buyurun. 
AK PARTİ GRUBU ADINA BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur)- Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; 167 sıra sayılı Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında Grubum adına söz al
mış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, ülkemizin 1932 yılında üye olduğu Uluslararası Çalışma örgütü, 1919 yılında 
kurulan, evrensel ve kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için sosyal adaletin gerçekleştirilmesini amaç
layan bir kuruluştur. 

ILO, kurulduğu günden bu yana 184 sözleşme ve 194 tavsiye kararı almıştır. Bugüne kadar ül
kemizin onayladığı sözleşme sayısı, Avrupa Birliğine dahil ülkelerin onayladıkları ortalama sözleş
me sayılarından düşüktür. 

Avrupa Birliğine tam üye olmaya aday ülkemizin mevcut denizcilik politikasının ve denizcilik 
mevzuatının Birliğin ortak politikasına entegre olma çalışmaları çerçevesinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurul gündemine alınmış olan 73 sayılı Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine 
İlişkin Sözleşme, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının 6 Haziran 1946 tarihindeki 28 
inci Oturumunda kabul edilmiştir. 

Ülkemiz deniz filosunun büyüklüğü, denizcilik sektöründe çalışanların sayısı ve Boğazların 
mevcudiyeti gözönünde bulundurularak, sözleşmelerde öngörülen hükümlerin ülkemizde esasen 
mevcut olması ve çalışma mevzuatımızda öngörülen hükümleri engelleyici bir hükmün bulun
maması, Uluslararası Çalışma Örgütü ilkelerinin uygulanmasıyla gemilerde çalışanların yaşama ve 
çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve uluslararası ilişkilerimiz açısından bu sözleşmenin onaylanması 
uygun olacaktır. 

Bunun sonucunda, denizcilik sektörünün gelişmesine yardımcı olunacak, Türk deniz ticaret 
filosuna mensup gemilerin uluslararası sularda rahatça ticarî faaliyette bulunma imkânı sağlanacak, 
Türk limanlarına uğrayan yabancı gemilerin sağlık ve güvenlik nedeniyle denetimlerine imkân 
tanınacaktır. 

Sözleşme, yürürlüğe girdiği ülkede, ticarî amaçlı yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kayıt
lı kamu ve özel mülkiyetteki açık deniz gemilerinde uygulanacaktır. 

(1) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(2) 167 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sözleşmenin ülkemiz tarafından onaylanması, ulusal yasalar, yönetmelikler ve ulusal 
hukukumuz açısından herhangi bir olumsuzluğa sebep olmayacak, aksine, ILO ile ilişkilerimizin 
geliştirilmesi ve Avrupa Birliğine entegrasyon çalışmaları açısından uygun ve yararlı olacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. 

Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

GEMİADAMLARININ SAĞLIK MUAYENESİNE İLİŞKİN 73 SAYILI SÖZLEŞMENİN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Uluslararası Çalışma örgütü Genel Konferansının 1946 yılında Seattle'da yapılan 
28 inci oturumunda kabul edilen "Gemi adamlarının Sağlık Muayenesine ilişkin 73 sayılı Sözleş
me l in onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanm şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanm elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Açıkoylamanm elektronik cihazla 
yapılması kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme 
giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme 
giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa 
ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekaleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekaleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 
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Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, açıkoylamanın sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı: 202 
Kabul: 202 
Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. (1) 
Sayın milletvekilleri, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporunun 
müzakeresine başlıyoruz. 

4.- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet
kileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) (2) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu, 146 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Kastamonu Milletvekili 

Sayın Hakkı Köylü söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Köylü. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) -Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 146 sıra sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili olarak, AK Parti Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bir davanın açılmış olduğu mahkemenin yaptığı inceleme sonunda verilen nihaî kararla, kural 
olarak, o dava çözümlenmiş olur. Bu durumda mahkemenin işi sona erer ve kararın icraı safhasına 
geçilmesi gündeme gelir. Ancak, davayı kaybeden taraf, mahkeme kararının kanuna aykırı olduğu 
düşüncesini taşıyabilir. Böyle bir düşünce normal karşılanmak gerekir; çünkü, kararı veren hâkim 
de sonuçta bir insandır ve ne kadar tecrübeli, bilgili ve dürüst olursa olsun, pekâlâ o da yanılabilir. 
Kararın gerçekten hukuka, kanuna aykırı olması mümkün olduğu gibi, sadece davayı kaybeden 
tarafta böyle bir zan doğması da mümkündür. İşte kanun yolu; yanlış olan veya yanlış olduğu 
sanılan nihaî mahkeme kararının daha üst bir mahkemede kontrol ettirilerek bir daha gözden geçiril
mesi için taraflara verilmiş olan usulî bir imkândır. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Hukukî ve Ticarî Davalarda Kanun Yolu Sistemleri ve 
Usulleri İşlevinin Geliştirilmesi Hakkında 95/5 Sayılı Tavsiye Kararında da, İnsan Hakları ve Temel 
Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin 7 No'lu Protokolü gereği istinaf yoluna başvurulma imkânının 
tanınması gerektiği benimsenmiştir. 

Günümüzde Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya, Belçika, Hollanda, Malta, Yunanistan, İngil
tere, İskoçya, İsveç ve Norveç'te istinaf mahkemeleri halen faaliyet göstermektedir. 

Ülkemizdeki gelişimine bir göz atarsak; 1879 yılında yürürlüğe konulan "Mehakimi 
Nizamiyenin Teşkilat Kanunu Muvakkati" ile "İstinaf adı altında kurulan ikinci derece mah
kemeler, 1924 yılında çıkarılan 469 sayılı "Mehakimi Şer'iyenin İlgasına ve Mehakimin Teşkilatına 
Ait Ahkâmı Muaddil Kanun" ile kaldırılmıştır. 

(1) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(2) 146 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu mahkemelerin çalışmalarına, adaletin süratle dağıtımına engel oldukları ve arzu edilen 
yararı sağlamadıkları gerekçesiyle son verilmiştir. Sözü edilen muvakkat kanun, ayrı bir istinaf 
mahkemesi kurmak yerine, bu görevi, ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerine vermişti; ancak, bu 
mahkemelerin asıl görevlerinin yoğunluğu ve ağırlığı karşısında istinaf görevlerine yeterli zamanı 
ayıramamaları sonunda biriken iş ve davalar, içinden çıkılamaz derecede çoğalmış olduğundan, 
umulan yararlar da elde edilememiştir. 

1932, 1952, 1963 ve 1975 yıllarında tekrar kurulması için tasarılar hazırlanmış ise de, bir tür
lü kanunlaşamamıştır. 

Kanun yollarını, çeşitli bakımlardan gruplara ayırmak mümkündür. İstinaf ve temyiz şeklin
deki ayırım, inceleme konusu karar üzerindeki kontrolün genişliği bakımından yapılan bir sınıflan
dırmadır. İlk derece mahkemesi maddî vakaya uygulanacak kanun hükmünü belirlerken veya hük
mü yorumlarken hata edebileceği gibi, maddî vakaları incelerken ve takdir ederken de hata 
yapabilir. İşte, istinaf ve temyiz yollarının ayrılması, bu hataların bir grubunun veya her iki grubun 
ele alınması gerekip gerekmediği sorununa dayanmaktadır. 

İstinaf mahkemesi, hukuk kurallarının somut olaya uygulanmasındaki hatadan başka, maddî 
vakaların tespit ve takdirine ilişkin hataları da inceler. Onun için, istinaf mahkemesine, ikinci 
derecede bir olay mahkemesi adı da verilir. İstinaf mahkemesinde kural olarak davaya ait maddî 
vakalar yeniden incelenir, tahkikat ve yargılama safhaları, kural olarak, ilk derece mahkemesinde 
olduğu gibi yeniden cereyan eder. Bu açıdan bakıldığında, bazı hukuk sistemleri o kadar ileri git
mişlerdir ki, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen yeni vaka ve delillerin ilk defa istinaf mah
kemesinde ileri sürülmesine dahi izin vermişlerdir, örneğin, Fransa'da olduğu gibi; fakat, bu durum, 
istinaf mahkemelerinin iş yükünü çoğalttığı ve yargılamayı yavaşlattığı gibi, ilk derece mah
kemesini de lüzumsuz bir derece mahkemesi haline getirebilir; çünkü, taraflar, önemli delillerini, 
daha tecrübeli saydıkları istinaf mahkemesi hâkimlerinin incelemesine sunmak üzere ilk derecede 
saklı tutabilirler. Onun içindir ki, hazırlanan tasarıda, Batı ülkelerinde yeni çıkan kanunlarda ciddî 
bir mazeret bulunmaksızın ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen vaka ve delillerin istinaf mah
kemesinde ileri sürülmesine imkân verilmediğini de gözönüne alarak, "üst mahkemede... ilk derece 
mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenemez, yeni delillere dayanılamaz" hük
mü getirilmiştir. Böyle olmakla birlikte, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp de haksız yere red
dedilip, incelenmeyen ya da ilk derece mahkemesinde gösterilebilme imkânı bulunmayan veya 
tarafın bu delili geç ileri sürmesinde bir kusurunun bulunmadığı deliller üst mahkemede in
celenebilecek; ayrıca, üst mahkemenin resen gözönüne alıp inceleyebileceği hususlar, taraflarca da 
ileri sürülebilecektir. Yine, tahkikat ve yargılamayı mümkün olduğu kadar süratlendirmek için, üst 
mahkemede karşı dava açılamaz, davaya katılma isteminde bulunulamaz, davanın ıslahı istenemez. 

Değerli milletvekilleri, üst mahkemelerin görevlerini ne şekilde yapacağına dair, size, kısaca 
açıklamalarda bulundum. Şimdi, üst mahkemeler ile Yargıtay arasındaki farkları ve üst mah
kemelerin kuruluş şekillerini kısaca izah edeceğim. 

İstinaf mahkemelerine mukabil, Yargıtay, bir olay mahkemesi, bir derece mahkemesi değildir; 
çünkü, tahkikat ve yargılama yaparak karar vermez. Yargıtay, sadece diğer mahkemelerden verilen 
kararları kanuna, hukuka uygunluk bakımından inceler ve denetler; o, bunu yaparken, kanunların 
uygulanmasında birliği sağlamaya çalışmaktadır. Bu itibarla, Yargıtaya, hüküm ya da kanun mah
kemesi adı da verilir. Fonksiyonu gereği istinaf mahkemeleri çeşitli yerlerde kuruldukları halde, 
Yargıtay, kural olarak ancak bir yerde kurulur; o halde, Yargıtay, en yüksek adlî mercidir; bu sıfat
la, mahkemelerden verilen kararları denetler ve hukukun uygulanmasında ve yorumlanmasında ül
ke içinde birliği sağlar. 

Üst mahkemelerin kuruluşu da kısaca şu şekildedir: Her üst mahkemede bir başkan bulunur. 
Üst mahkeme, hukuk ve ceza dairelerinden oluşur ve gerekli hallerde daire sayısı artırılıp azal-
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tılabilir. Tasarımızda, üç hukuk, iki ceza dairesinden bahsedilmektedir. Daireler, toplu hâkim 
esasına göre kurulmuş olup, bir başkan ile yeteri kadar üyeden meydana gelmektedir. Her daire, bir 
başkan ve iki üyeyle toplanır. Üst mahkeme başkanı ile daire başkanlarından oluşan kurul, başkan
lar kurulu olarak adlandırılmaktadır. Her üst mahkemede, ayrıca bir cumhuriyet başsavcısı ile yeteri 
kadar cumhuriyet savcısından oluşan cumhuriyet başsavcılığı, üst mahkeme başkanı, üst mahkeme 
cumhuriyet başsavcısı ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından daire başkanları arasın
dan seçilen, bir üyeden oluşan bir üst mahkeme adalet komisyonu vardır. 

Her üst mahkeme dairesinde, üst mahkeme başkanlığında, üst mahkeme cumhuriyet başsav
cılığında ve üst mahkeme adalet komisyonunda bir yazı işleri müdürlüğü, cumhuriyet başsavcılığın
da ve üst mahkeme adalet komisyonunda bir yazı işleri müdürlüğü bulunmaktadır. Üst mah
kemenin, üst mahkeme başkanının, başkanlar kurulunun, hukuk dairelerinin, ceza dairelerinin, daire 
başkanlarının, üst mahkeme üyelerinin, cumhuriyet başsavcısının, cumhuriyet savcılarının, adalet 
komisyonunun görevleri tasarıda tek tek sayılmıştır. Keza, üst mahkeme başkanlığına, daire başkan
lıklarına ve üst mahkeme üyeliklerine atanma şartları da tasanda belirtilmiştir. 

Kanaatimizce, üst mahkemenin ihdası kaçınılmaz bir zorunluluktur. Yargıtay, kendisine at
fedilen asıl görevi, ancak bu mahkemelerin kurulmasıyla yapabilecektir. Yargıtay, bir derece mah
kemesi değildir, onun bu alandaki her türlü faaliyeti hayal kırıkhğıyla sonuçlanmaya mahkûmdur; 
çünkü, Yargıtay bir derece mahkemesinin fonksiyonu gereği sahip bulunduğu çalışma usulleri ve 
teşkilatlanmadan, donatılmış olduğu hukukî araçlardan ve imkânlardan yoksundur. Yargıtayı hem 
kontrol ve hem de olay mahkemesi olarak çalıştırabilmemiz mümkün değildir. Onun asıl görevi 
yürürlükteki hukukun, ülke içinde yeknesak bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. 

İstinafa şiddetle ihtiyaç vardır; ancak, istinafa ihtiyaç vardır diye Yargıtaya istinaf görevi ver
mek, onu Yargıtaylıktan çıkarıp, istinaf mahkemesi yapmak demektir; o zaman da, onun üstünde 
Yargıtay ihtiyacı yüzünden, tam ve hakiki bir Yargıtay kurmak gerekecektir veya daha gerçekçi dav
ranarak aynı ihtiyaç nedeniyle onun altında istinaf mahkemeleri meydana getirmek icap edecektir. 

Değerli milletvekilleri, bölge adliye mahkemelerinin isimlerini genellikle konuşmamda istinaf 
olarak telaffuz ettim. Bu, zaman almamak bakımından yapılmış bir uygulamadır; onun için, bu 
konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. İstinaf mahkemelerinin kurulabilmesi için gerekli kalifiye 
eleman ve maddî imkânın mevcut olup olmadığına gelince; bu, kanaatimce, yürütme organının 
sorunudur ve yürütme organının, üst mahkemelerin kurulması için harekete geçtiği takdirde ve öl
çüde, onun gerektirdiği bütün tedbirleri alarak bu sorunu halledeceğini canı gönülden kabul ediyor 
ve buna inanıyoruz. 

Bunun için, yargı bağımsızlığı ve hâkim güvencesinin her türlü tereddütten uzak olarak gerçek
leşmesi, iyi yetişmiş, yetenekli hukukçuların mesleğe kazandırılması için özendirici tedbirlerin alın
ması gerekmektedir. 

Hükümetimizin, bu tedbirleri alacağına ve en kısa zamanda, büyük bir devrim niteliğinde olan 
bölge adliye mahkemelerini kuracağına olan inancımızı burada belirtiyor, bu düşüncelerle, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köylü. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan; buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin değerli üyeleri; Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. 
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Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan kanun tasarısıyla, uzun süredir hukukumuzda yer al
mayan istinaf mahkemeleri, yeniden, hukuk sistemimize "bölge adliye mahkemeleri" adıyla gir
mektedir. 

Biraz önce konuşan İktidar Partisine mensup milletvekili arkadaşım da, kanun tasarısında bölge 
adliye mahkemeleri denilmesine rağmen, doğru tanım olan "istinaf mahkemeleri" tabirini kullandı; 
doğru tanım odur, tasarının tanımı, bölge adliye mahkemeleri tanımı doğru bir tanım değildir. 

Bilindiği gibi, S.6.1879 tarihinde çıkarılan Mehakimi Nizamiyenin Teşkilat Kanunu Muvakkati 
ile ilk defa istinaf mahkemeleri kurulmuş idi. 1879 yılında, Almanya'da da, aşağı yukarı aynı, is
tinaf mahkemeleri kurulmuş idi; eşzamanlı olarak, Osmanlıda da kurulmuş idi; ancak, cumhuriyet 
kurulduktan sonra, 24 Nisan 1924 tarihinde 469 sayılı Mehakimi Şertyenin ilgasına ve Mehakimin 
Teşkilatına Ait Ahkâmı Muaddil Kanununun 9 uncu maddesiyle, uygulamasının başarılı olmadığı 
ve işleri uzattığı gerekçesiyle kaldırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bölge adliye mahkemeleri adıyla yeniden kurulmak istenen istinaf mah
kemeleri nedir, ne işe yarar, nasıl yargılama yapar, temyizden farkı nedir; bu hususların bilinmesin
de yarar vardır. 

Gerçek şudur ki, istinaf mahkemelerinin, hukukçu olmayan sayın milletvekillerince anlaşıl
ması, epeyce zor olacaktır; zira, istinaf mahkemeleri konusunda hukukçular arasında dahi bir oybir
liği bulunmamaktadır. Henüz, adı dahi tartışmalı olan mahkemeler, yeteri kadar bir tartışma süreci 
olmadan, hukukumuza, bölge adliye mahkemeleri adıyla yeniden getirilmektedir. Adında dahi it
tifak yoktur. 

Gerek uygulayıcılar ve gerekse de bilim adamları arasında tartışılan, henüz kapsamı dahi tam 
olarak belli olmayan istinaf mahkemelerine genel bir tanım vermek de oldukça güçtür; ancak, en 
genel tanımlamasıyla "istinaf mahkemeleri, bir üst derece mahkemesi olup, Yargıtay ile ilk derece 
mahkemesi arasında yer alır" tanımlaması, en az yanlışı içeren tanımlamadır. 

Bundan sonra sık sık karşımıza çıkacağı için, istinaf kavramının da anlaşılması gerekmektedir. 
İstinaf, kelime olarak, yeniden başlama anlamını taşımaktadır; hukuk tekniğinde ise bir kanun 
yoludur. Bildiğiniz gibi, kanun yollan, itiraz, istinaf, temyiz, tashihi karar temel başlıktan altında 
toplanabilir. 

Sayın milletvekilleri, istinafın daha iyi anlaşılabilmesi için, temyizden farkını ortaya koymak 
gerekir. Bilindiği gibi, temyiz, ilk derece mahkemelerinde verilen kararların temyiz mahkemelerin
ce -yani, içtihat mahkemelerince- hukuka uygunluğunun denetlenmesidir. Bu kanun yoluyla, ülkede 
içtihat birliği sağlanmaktadır. Temyiz yoluyla, mahkeme kararlannın hukuka uygun olup olmadığı 
denetlenmektedir. Oysa, istinafla, maddî olgulann denetimi söz konusudur, vakalar denetlenmek
tedir. Bir de genişletilmiş temyiz vardır. Bizdeki uygulama da genişletilmiş temyiz biçimindedir. Bu 
yolda, temyiz mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararlannı, hem hukuka uygunluk yönünden 
hem de maddî olgunun değerlendirilmesi yönünden denetime tabi tutmaktadır; yani, teknik 
deyimiyle, hem hukuka uygunluk denetimi hem de vaka denetimi yapmaktadır. Bizim Yar-
gıtayımızın yaptığı da genişletilmiş temyizden ibarettir. 

Sayın milletvekilleri, yine, bir kanun yolu olan istinaf ise, esas itibariyle, sadece vaka 
denetiminin söz konusu olduğu bir yoldur, ilk derece mahkemelerince verilen kararların yeniden ve 
baştan -maddî meseleler, olaylar önce olmak üzere- kontrol edilmesidir. İstinafın en önemli özelliği, 
maddî meselenin -yani, olaylann- yeni baştan değerlendirilmesi, yeniden tanıkların dinlenmesi, 
yeniden delillerin toplanması, yeniden gerekli keşif ve incelemelerin yapılmasıdır. Teknik anlamıy
la, istinaf yolu budur; temyizden ayrılan yönü de budur; üst derece hâkiminin delille temas et
mesidir. 
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Bizde, bu tasarının kabul edilen şekliyle ve usuldeki değişikliklerle, geniş anlamda istinaf 
değil, dar anlamda istinaf kabul edilmiştir; yani, istinaf mahkemesi, sadece itirazlı noktalarda 
yeniden yargılama yapacaktır. Ancak, istinaf dilekçesinde, her hususa itirazı engelleyecek bir 
hüküm yoktur; isteyen her taraf, istinaf dilekçesinde, tanığın yeniden dinlenmesini veya yeni tanık 
dinlenmesini talep edebileceği gibi, yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi ve sair hususları talep 
edebilir ve uygulamada da, bu, böyle olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, istinaf bir ihtiyaç mıdır; bu husus çok tartışmalı noktadadır. Teorik 
olarak, ilk derece mahkemesinin kararlarının maddî olgular yönünden gözden geçirilmesi fikri, son 
derece cazip olabilir ya da cazip gelebilir; hatta, adil yargılamanın şartı gibi gözükebilir; ancak, 
teorideki kimi görünümler, pratikte yanıltıcı olabilmektedir. 

İstinaf taraftarları başlıca gerekçeler olarak, hukukçular arasında, diyorlar ki: "Adil ve 
güvenilir bir yargılama için, ilk derece mahkemelerinin kararlarının yeniden, bir üst dereceli mah
kemede, delillerle de temas ederek, olgular yönünden incelenmesi şarttır." 

Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7 No'lu Protokolünde, bir mahkeme kararının 
diğer mahkeme tarafından gözden geçirilmesi ilkesi vardır; ama, bu şart da değildir, sakın yanlış an
laşılmasın, böyle bir zorunluluk yoktur; fakat, böyle bir ilke vardır. 

İkincisi, istinaf taraftarları "istinaf mahkemeleri, ilk derece mahkemeleri ile Yargıtay arasında 
bir filtre, süzgeç görevi görecektir; böylelikle Yargıtayın iş yükü düşerek, yargılama hızlanacaktır" 
demektedirler. 

Üçüncüsü "istinaf mahkemeleri tecrübeli hâkimlerden oluştuğu için, ikinci defa yapılan yar
gılama, vatandaşı daha da tatmin ederek, adaletin daha iyi gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır" 
denilmektedir. 

Genel olarak, istinaf taraftarlarının, istinafı savunurken değindikleri noktalar bunlardır, görüş
leri bu doğrultudadır. Oysa, gerçeğin kendisi böyle midir; onu incelemek lazım. 

Bizde, yargılamadaki en temel şikâyetler nelerdir değerli arkadaşlarım; bizde, yargılamadaki 
en temel şikâyetler; 

1.- Davaların uzun sürmesi, 
2.- Davaların yeterince incelenememesi, 
3.- Verilen kararların yeterli gerekçeyi taşımaması, 
Noktasındadır. 
Tabiî, bütün bu şikâyetler, usul yasalarından kaynaklanmamaktadır. Hâkimlerin üzerindeki iş 

yoğunluğu, hâkim eksikliği, personel yetersizliği, fizikî mekân yokluğu, diğer kurumların savsak
laması, pek tabiî ki usul yasalarımızdaki eksiklikler, bilirkişi sorunu, savunmadan kaynaklanan 
gecikmeler gibi hususlar, yargının gecikmesi üzerinde etkili olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bunların ışığında, istinaf mahkemeleri -yani, böl
ge adliye mahkemeleri- yargının içerisinde bulunduğu duruma çözüm olabilecek midir; bu konuyu 
değerlendirelim. 

Birincisi, bölge adliye mahkemeleriyle, yargılama sistemimize bir dişli daha eklenmektedir. 
Böylelikle, yargı, daha da ağır, daha da geç, dolayısıyla daha da bezdirici hale gelecektir. Yargı, id
dianın aksine, hızlanmayacaktır. 

İkincisi, iddiaların aksine, bölge adliye mahkemeleri, bir süzgeç görevi yapamayacaktır. Bu, 
ülkemizin gerçeklerine aykırıdır. İstinafta hak elde edemeyen, eğer temyize başvurma hakkı varsa, 
bunu sonuna kadar kullanacaktır; kimsenin zerre kadar tereddütü olmasın. Hatta, Avrupa İnsan Hak
ları Mahkemesini de nazara alırsak, Türk yargısı, dört dereceli hale gelecektir. Kimi davalarda nihaî 
kararı bölge adliye mahkemelerinin verecek olması, hem istinaf mahkemelerinin gerekçesi olarak 
ileri sürdüğümüz adil yargılama ilkesine aykırı düşeceği için hem de ülkede içtihat bütünlüğünün 
bozulmasına neden olacağı için doğru değildir. 
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Üçüncüsü, bölge adliye mahkemeleri, yeniden inceleme, yani istinaf yapacağına göre, yeniden 
keşif, yeniden bilirkişi incelemesi, yeniden tanık dinleme ve sair hususlar, burada yeni bir birik
meye, yeni bir gecikmeye neden olacaktır. Dinlenecek tanıkları tarafların getirdiğini varsaysak bile 
-ki, ceza davalarında bu böyle olmayacaktır, olmaması gerekir- keşifleri kim yapacaktır?! İstinabe 
yoluyla yapılacak keşfin, bidayet mahkemesinin keşfinden ne farkı vardır?! Böyle bir yargılamanın 
nasıl önüne geçilecektir?! Bu, gerçekçi bir durum değildir. Ülkemiz büyümüştür, 70 000 000'a ulaş
mıştır, ilişkiler giriftleşmiştir; bu nedenle de, adliyeye yansıyan işler çoğalmaktadır. Türkiye'de, 
yargının sorunlarını istinafla çözmek çok kolay değildir. 

Dördüncüsü, iddiaların aksine, Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesinin 7 No'lu Protokolündeki 
prensip ihlal olunmaktadır. Şöyle ki, 7 No'lu Protokol, yargılamanın ikinci dereceden geçmesini ön
gördüğü gibi, aynı zamanda, makul sürede bitmesini de öngörmektedir. Bu sistem içinde, makul 
sürede yargılama yapmak mümkün değildir, değerli arkadaşlarım. Fransa'da bile -ki, Fransa, im
parator Napolyon'dan bu tarafa, geleneğinde istinaf olan bir ülkedir- bir hukuk davası, istinaf mah
kemesinde ortalama 27,6 ayda görülmektedir. Bu, Fransa'nın en gelişmiş yeri olan Paris istinaf mah
kemelerinde 14,4 aya düşebilmektedir; yani, Fransa'da bile... Bunun ülkemizde seneler olacağını 
kestirmek işten bile değildir. Kaldı ki, Avrupa'da dahi, istinaftan çok bidayet mahkemelerine önem 
vermek, yani, ilk derece mahkemelerine önem vermek giderek yaygınlaşmaktadır. Nitekim, yeni 
Alman kanununda istinaflar geri plana çekilmiş, birinci derece mahkemeleri kuvvetlendirilmiş, 
birinci derece mahkemesi hâkimine tarafları yönlendirme imkânı tanınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, geciken adalet, adalet değildir. Nitekim, Alman Anayasa Mahkemesi, bir 
kararında, adaletin tevziinde gecikmenin, vatandaşın dürüst, adil ve yasal yargılanma hakkını ihlal 
edeceğini ve uzun usul işlemlerinin, suçluyu, davanın objesi haline getireceğini ve onun anayasal 
hakkını ihlal edeceğini belirtmiştir. Türkiye gerçeğinde bu durum çok daha çarpıcı yaşanacaktır. 
Hatta, birkısım ceza davaları istinaflarda zaman aşımına uğrayacaktır. 

Beşincisi, kurulacak bölge adliye mahkemelerine, doğal olarak, iyi yetişmiş, parlak yargıçlar 
atanacaktır; atanacağından dolayı, doğal olarak, birinci derece mahkemeleri zayıflayacaktır. Tür-
kiyemizde, ne yazık ki, çok iyi yargıç sayısı çok fazla değildir; bu gerçeği de görmek durumun
dayız. Ayrıca, birinci derece mahkemeleri, nasıl olsa olay istinafa gidecektir, istinafla değerlen
dirilecektir diyerek, gerekli özeni, üzerine düşen özeni de göstermeyecektir. 

Altıncısı, yargılama, ucuz ve seri olmayacaktır değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin sadece belli 
illerinde -önce, Adalet Bakanlığının öngördüğü 15 ilmiş, sonra 8'e kadar düşürülmüş bu; ben, bunun 
üzerinde çok duruyorum- 8 ilde kurulacak olan istinaf mahkemelerinde dava takibi oldukça masraf
lı olacaktır. 8 bölgede var. Siz tanık dinleteceksiniz. Hele hele, buralardaki mahkemeye tanık götür
mek, keşif yaptırmak, iyice altından kalkılamaz bir masraf haline dönecektir. Düşününüz ki, Tür
kiye'nin 8 ilinde kurulacak bu mahkemeye ilinden kalkıp gideceksin. Bütün bu masrafların, davanın 
değerini, müddeâ bihini aşar nitelikte olacağına kuşkunuz olmasın. 

Yedincisi, tasarı, gerçekçi ve Türkiye'ye uygun değildir. 
Değerli arkadaşlarım, Yargıtayımız, 21 hukuk, 11 ceza dairesiyle çalıştığı halde ve tanık din

lemediği, keşif yapmadığı halde, yani, denetlemeyi sadece dosya üzerinden yaptığı halde tıkanmış 
durumdadır. Dikkat buyurun; 21 hukuk, 11 ceza dairesi var, denetlemeyi dosya üzerinden yapıyor. 
Siz, istinaf yoluna da, Yargıtaya gelen dosya sayısı kadar dosya geleceğinden kuşku duymayın. İn
sanlar bu defa istinafa gidecek. O zaman, 8 bölgedeki istinaf mahkemesine, hem tanık dinlettirerek 
hem keşif yaptırarak hem de diğer delillerle temas ettirerek nasıl denetleme yaptıracaksınız?! 

Bu itibarla, kurulması düşUnülen 8 civarındaki bölge adliye ya da istinaf mahkemesi, tüm Tür
kiye'deki davaları, hem de delillerle temas ederek ikinci derece mahkemesi olarak inceleyebilme 
olanağına sahip değildir. Kaldı ki, Fransa'da dahi 30'un üzerinde istinaf mahkemesi vardır; hem 
nüfusu hem yüzölçümü hem de dava sayısı bizden az olduğu halde. 

- 2 8 7 -



T.B.M.M. B : 98 25 . 6 . 2003 O : 1 

Sayın Adalet Bakanı kimi konuşmalarında bölge adliye mahkemelerinin bölge idare mah
kemelerine paralellik arz edeceğini söylediği halde, 8 adet bölge adliye mahkemesi kurulması 
düşünülmektedir. Oysa... 

Sayın Bakanım, 24 müdür bölge idare mahkemesi? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Evet. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - 24 adet bölge idare mahkemesi vardır. Sadece itirazlara dos

ya üzerinden baktığı halde, bölge idare mahkemeleri dahi tıkanmış durumdadır. Bölge adliye mah
kemelerine gelecek iş yükü, Yargıtaya gelenden daha az olmayacaktır; kimsenin bundan kuşkusu 
olmasın. Avrupa'da bile istinaflarda -buraya dikkat edin arkadaşlar, istinaf yargıyı hızlandırır diyen
lere- 17 yıl süren davaların olduğu unutulmamalıdır. 

Sekizincisi, bir başka mahkemenin yükünü azaltmak için bir başka mahkeme kurulmaz. Yar
gıtayın iş yükü fazla diye kurulacak bölge adliye mahkemeleri, Yargıtayın iş yükünü azaltmak bir 
yana, yeni sorunların doğmasına neden olacaktır. Görüşülen yasa tasarısıyla ve görüşülecek olan 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısıyla, bölge 
adliye mahkemelerine, hukuka uygunluk denetim yetkisi de verilmektedir; bu, çok tehlikeli bir 
durumdur. Bizim tasarımızda, bölge adliye mahkemeleri, vaka denetiminin yanı sıra, hukuka uy
gunluk denetimi de yapmaktadır. Ülkede içtihat bütünlüğünü ve dolayısıyla hukuk bütünlüğünü 
bozacak şey budur. Ayrıca, ülke bütününde bölgesel otoritelerin doğmasına yol açacaktır. Bu 
durum, üniter devlet yapısıyla da çelişki yaratacaktır. 

Dokuzuncusu, yargımızın çok önemli boyutlarda, çok çeşitli sorunları vardır; ancak, ne yazık ki, 
bütçemizin ancak onbinde 71'ini, yani, yüzde Tinden çok azını Adalet Bakanlığına ayırabilmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe konuşmasında da biz buna değinmiştik. Bu kaynak kıtlığı nedeniy
le, daha önce yasalaşan çocuk mahkemeleri, trafik mahkemeleri ve aile mahkemelerinin adı var 
kendi yokken, yeni kurulacak bölge adliye mahkemelerinin de yargıyı etkin, hızlı bir hale getir
meyeceği, tam aksine, içinden çıkılmaz bir keşmekeş içine sokacağı kesindir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir saniye Sayın Eraslan. 
Sözlerinizi toparlar mısınız. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Kaldı ki, Türkiye Barolar Birliği ve barolar da, savunma 

mesleğinin örgütleri olarak yıllardır yargının sorunlarıyla iç içe yaşamaktadır. 
Barolarımızın görüşü de, bu aşamada, istinaf mahkemelerinin Türk yargı sistemi içinde yer al

masının yargıya hiçbir olumlu katkıda bulunmayacağı doğrultusundadır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa'daki uygulamalarında istinaf mahkemeleri, Fran

sa dışında, aşağı yukarı tümüyle -Malta'yı filan saymıyorum federatif ülkelerde uygulanmaktadır-
bir çeşit eyalet mahkemesi niteliğindedir. Sadece Fransa üniter yapıya sahiptir; onun da, İmparator 
Napolyon'dan bu tarafa geleneğinde vardır. 

Bu husus, Türk yargı sistemi içerisinde yeteri kadar sorun doğuracak niteliktedir. Reform 
yapıyoruz düşüncesiyle, Türk yargı sisteminde yeni sorunlar yaratılmamalıdır, yeni bölgesel 
otoriteler yaratılmamalıdır, ülkenin hukuk ve içtihat birliği bozulmamalıdır. Hem, unutulmamalıdır 
ki, Türkiye'de maddî imkânları belli bir seviyeye getirmedikçe, altyapı ve personeli geliştirmedik
çe, sırf kanunlar yaparak yargı reformuna ulaşmak mümkün değildir. Bu itibarla, önce hastalığı doğ
ru teşhis etmek gerekir. 

Değerli milletvekilleri, yargının adil, etkin ve süratli olmasına hiçbir katkısı bulunmayan, ter
sine, yeni sorunların doğmasına neden olacak olan ve teknik olarak da istinaf niteliğinde olmayıp 
da bölge yargıtaycıkları niteliğinde olacak olan ve bu sebeple içtihat ve hukuk bütünlüğünü 
zedeleyecek olan bu kanun tasarısına, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ret oyu vereceğimizi bildirir; 
şahsım ve Grubum adına, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan tasarıyla ilgili olarak bazı hususları dile getirmeye ve birkısım yanlış an

lamaları da ortadan kaldırmaya gayret edeceğim. Burada ifade edildiği gibi, Türkiye'de hukuk sis
temi, gerek hukuk alanında gerekse ceza alanında, iki dereceli mahkemeler tarzında yargı hizmeti 
sürdürmektedir; ilk derece mahkemesi ve üst derece mahkeme. 

İlk derece mahkemesi, davaya ilk kademede bakan yargı organıdır. Bu mahkeme, tahkikat ve 
yargılama yapar ve somut uyuşmazlığı, kanunları uygulamak suretiyle çözmeye çalışır. Onun için
dir ki, ilk derece mahkemelerine "olay mahkemeleri" ya da "hüküm mahkemeleri" diyoruz. 

Üst derece mahkeme ise, bizde Yargıtaydır. İlk derece mahkemesinde dava görülüp hüküm 
verildikten sonra, temyiz yoluna müracaat edildiğinde, hüküm ve hükmün dayandığı yargılama, 
hukuka ve kanuna uygunluk açısından Yargıtay tarafından incelenmekte, onanmakta ya da bozul
maktadır. 

Hemen hemen bütün ülkelerde davalar ilk dereceden sonra ikinci derece -üst mahkeme ya da 
istinaf mahkemesi olarak- mahkemeler tarafından görülmekte, temyiz mahkemeleri de hukuka uy
gunluk açısından meseleye bakmaktadır. Dolayısıyla, somut uyuşmazlıkta doğru ve adil karar veril
miş olup olmadığını denetlemek için yeniden müzakere edilmesine ihtiyaç var. Bu neviden sistem
lerde, yargı üç derecelidir ve istinaf mahkemesi denilen mahkeme ise, ikinci derece mahkeme 
olarak görev yapmaktadır. 

Aslında, istinaf mahkemesi, bizim toplumumuzun tarihte, geçmişte yabancı olduğu bir konu 
değildir. Tanzimatla beraber, Türkiye'nin, Osmanlı Devletinin yeni hukuk düzenine geçmesiyle bir
likte, 1924 yılına kadar bu uygulanmıştır. 1924 yılında istinaf mahkemelerinin kaldırıldığı doğ
rudur; ancak, bunun gerekçesini doğru ortaya koymak lazım; o gün neden kaldırıldı, bugün neden 
ihtiyaç var. 

1924 yılında bu mahkemelerin kaldırılmış olmasının sebebi, istinaf mahkemelerinin yurt sat
hına sistemli bir şekilde yayılamayıp sadece büyük şehirlerde kurulmuş olması ve özellikle ehil 
hâkim bulunamamasıdır. Osmanlı ülkesinde cumhuriyete kadar, 1924'e kadar gelen süre içerisinde 
arka arkaya yaşanan savaşlar, o ülkenin aydın kesimini, bunlar içerisindeki hâkim, hukukçu sayısını 
büyük ölçüde azaltmıştır, özellikle, Çanakkale Harbinin bir yedek subay harbi olduğunu herkes bil
mektedir. Dolayısıyla, 1924'te bu mahkemelerin kaldırılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, 
yeterli hâkimin bulunamamış olmasıdır. Hatta, hukuk mezunu sayısı az olduğu için, kıdemli hâkim
ler bulunamıyor, bunun yerine zabıt kâtipliğinden, hatta mübaşirlikten gelme insanlar buralarda 
görev yapıyor; ilk hukuk mezunları da ilk derece mahkemelerinde... 

O sebeple, böyle bir yokluğun sonucu olarak, istinaf mahkemeleri kaldırılıyor. Ancak, 1929 
yılına gelindiğinde -meselenin önemli kısmı burasıdır- bir taraftan istinaf mahkemelerini kal
dırıyoruz; ama, ona karşılık, mehaz kanunda olmayan, usul kanunumuza bir hüküm ilave ediyoruz. 
O da, tashihi karar yolu. Şimdi, tashihi karar yolu başka ülkelerde yok, bizde var. Neden; çünkü, is
tinaf yerine, acaba tashihi karar yoluyla... Eğer dava üzüyorsa, şimdi -zaten avukatlık yapan, hukuk
tan gelen arkadaşlarımız biliyor ki- neredeyse hemen hemen bütün davalara bir tashihi karar yolu 
açılmakta, yine aynı yola gidilmektedir. Dolayısıyla, "tashihi karar yolunun kabul edilmiş olması, 
istinaf mahkemelerinin olmamasından doğan hukukî boşluğu ortadan kaldırmak için bulunmuştur" 
diyor. Bu, sadece bizim görüşümüz değil; Türkiye'de iyi bir usul hukukçusu olduğunda herkesin it
tifak ettiği değerli Prof. Dr. Necip Bilge'nin de görüşü böyledir. Demek ki, karar düzeltme yolu, 
tamamen, Osmanlı ve Türk hukukuna mahsus bir yoldur. 
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1970*li yıllarda İsrail hukukunda da karar düzeltmeye benzer bir kurum mevcuttu. Caziptir, il
gi çekicidir ki, o dönemde İsrail'de de istinaf mahkemesi mevcut değildi. İsrail, ne zaman ki, istinaf 
mahkemelerini kurdu, bu defa da tashihi karar yolunu usul hukukundan çıkardı. Dolayısıyla, istinaf 
kabul edildiği zaman, karar düzeltme yolunu ortadan kaldırmak gerekecektir. 

öte yandan, yanlış anlaşılan bir konu daha var. Biz, bölge adliye mahkemelerinin kurulmuş ol
masını, Türkiye'de yargının uzun sürmesinin tek çaresi olarak gündeme getirmiş olmuyoruz. Eğer 
meseleyi böyle kabul edersek, istinaf mahkemelerini çok basit bir sebebe indirgemiş oluruz. Bir 
taraftan, şüphesiz, yargının hızlanması lazım; ama, yargılama yaparken de iki şeye dikkat etmemiz 
kesindir. Acele karar çıkaracağız diye; 

1- Adil yargılama ilkesinden vazgeçemeyiz. 
2- Verdiğimiz hüküm, hak ihlali sonucunu doğurmamalıdır. 
özellikle içinde yer almaya çalıştığımız Avrupa Birliği müktesebatı açısından konuya bak

tığımızda, bir taraftan, tabiatıyla, süratle ihtilafların çözülmesi arzu edilmekte; ama, diğer taraftan, 
sürati öne çıkararak, adil yargılama ilkesine aykırı, hak ihlali sonucunu doğuracak hüküm tesisine 
matuf bir yargılamayı da yapamayız. İşte, onun içindir ki, bugün, Batı hukukunda en çok üzerinde 
durulan konulardan bir tanesi, adil yargılama ilkesine ve hak ihlali sonucunu doğurmayacak bir 
hükme varabilmenin yolu, üç dereceli bir yargılama sistemini kabul etmektir. Bu da, şahsen bizim, 
Bakanlığımızın görüşü değildir; onunla birlikte, yine bir değerli usul hukukçusu olan Prof. Üstün-
dağ'ın da görüşü bu yöndedir. 

Şimdi, bir de Türkiye'deki tatbikata bakalım; igki dereceli mahkeme. Normal şartlarda Yar
gıtay, bir temyiz mahkemesi, bir içtihat mahkemesi; ama, gelin görün ki, her yargı yılını açış konuş
masında Yargıtayın iş yükünün fazlalığından bahsedilir. Bugün, 450 000'in üzerinde dava vardır ve 
bu 450 000'in üzerindeki dava, 21 hukuk dairesi, 11 ceza dairesinden müteşekkil bir Yargıtay düzeni 
içerisinde görülmeye çalışılmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde 250 üyeden müteşekkil bir Yar
gıtay düzeni, bir Yargıtay sistemi de yoktur. Böyle olunca, 450 000 davayı matematiksel olarak 32 
daireye böldüğünüzde, her bir dairenin ne kadar büyük bir iş yüküyle karşı karşıya olduğu ortadadır. 

Şimdi, Yargıtay, bir taraftan bidayet mahkemesi rolünü görüyor, üsteleniyor, öbür taraftan da, 
içtihat üretmeye, hukuk açısından önüne gelen davaları incelemeye çalışıyor., Bu kadar iş yükü al
tında ne kadar incelendiğini siz de takdir edersiniz. Dolayısıyla, o zaman ne olacak; Yargıtayın iş 
yükünü azaltmanın yolu olarak, olmadı 32 daire, bir 10 tane daire daha ilave edeceksiniz. Bunu söy
lediğiniz zaman, Yargıtay ayağa kalkar; daire sayısının artırılmasına da karşıdır. 

Zaten, bu kadar çok üst derece üyelerden ve hâkimlerden müteşekkil bir Yargıtayın hukuk üret
mesi, dünyanın hiçbir yerinde mümkün olmadığı gibi, bizde de mümkün değildir. Onun için... Biz, 
bu neviden sistemleri Fransa'dan aldık; Türkiye'deki birçok -Sayıştay da dahil- müessesemizin 
mehazı Fransa'dır. Şimdi, Fransa'da ise, ikiyüz yıl içerisinde -ikiyüz yıl; nüfusu, yaklaşık olarak, 
Türkiye'ninkine yakın- Fransa'da, temyizde çalışan hâkim sayısı 91'dir. Bizde, 250 hâkim 450 000 
dava ve bugün geldiğimiz nokta da ortadadır. 

Dolayısıyla, biz, bu tasarıyla, esas itibariyle, tabiatıyla, bir taraftan, yargının hızlandırılmasını 
istiyoruz; üç dereceli bir yargılama yapmak suretiyle, Türkiye'de, adil bir yargılamanın tesis edil
mesini, hak ihlali sonucunu doğurmayacak bir yargılamanın yapılmasını istiyoruz; ama, öbür taraf
tan da, Yargıtayın, gerçekten, bir içtihat mahkemesi olmasını istiyoruz. Parlamenter sistem açısın
dan, Yargıtayın, bu görevini, bu şekliyle yerine getirmesinde de, doğrusu, zaruret vardır; çünkü, biz, 
buradan kanunları çıkarıyoruz; kanunların Türkiye'nin her tarafında aynı uygulanması lazım. Bu 
kadar iş yükü altında, doğru dürüst içtihat üretmekte, içtihat birliğini sağlamakta ciddî zorluklar ol
duğu için, bunun beraberinde getirdiği pek çok hak kayıpları vardır; buna da, zaman zaman şahit 
oluyoruz. 
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Onun için, istinaf, Türkiye'de kaçınılmaz bir yargılama kademesidir. Bunun yapılmasında 
sayısız zaruret var. Eğer, biz, iki dereceli mahkeme sistemine devam edersek, o zaman, tersinden, 
başka bir şey yapıyoruz; Yargıtayı istinaf seviyesine indirmiş oluyoruz. Şimdi, Yargıtay, en yüksek 
yargı mercii, içtihat üretecek merci; ama, bugünkü haliyle o görevini yapamıyor; ikinci derece mah
keme görevini yapıyor, istinaf görevini yapıyor. Dolayısıyla, biz, taşlan yerli yerine oturtmaya ve 
Türkiye'de, gerçekten, hukuku tesis etmeye, hukuk devletini tesis etmeye gayret ediyoruz. 

Tabiatıyla, burada, söylenen bazı eksiklikler var; onlara benim itirazım yok. Geçen hükümet
ler döneminde, yargıya ayrılan payın az olduğunda şüphe yoktur; ama, bu azlığı gerekçe göstererek, 
doğru bir işin yapılmasını engellemek de doğru değildir, ona karşı çıkmak da doğru değildir. Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti, eğer, bu meseleye, adalete öncelik veriyorsa ki, verecektir, vermek mec
buriyetindedir; vermediği takdirde, alternatif adaletin Türkiye'de yürürlüğe gireceğini hep ifade et
meye çalışıyoruz; ona, mafya adaleti diyorlar. Dolayısıyla, biz, taşları yerine oturtup... Bu bütçede 
de önemli artışlar yapılmıştır, hem parasal olarak hem de başka türlü, Adalet Bakanlığına sağlanan 
birkısım imkânlardan dolayı. 

Şimdi, burada, yanlış olan bir başka husus daha var, onu da ifade etmeye çalışayım. Sayın Or
han Eraslan, çok dikkatli, çok müdekkik bir arkadaşımızdır; herhalde eski taslaklara ya da yanlış bir 
bilgiye dayanıyor. 

Sayın Eraslan, kuruluşla ilgili 25 inci maddeye bakarsanız "bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin 
coğrafî durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur" deniliyor. Yani, burada... 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - 8 söylediler Bakanlıktan... 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Hayır, o gayrı... Biz, şimdi, mevcut tasarıyı 

tartışıyoruz ya... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Evet. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Sizin de, doğru olduğunu kabul ettiğim bir 

görüşünüz var; o şudur: Bu, daha evvelki taslakta 8 değil, 15 yer olarak vardı; ama, biz, şimdi, tas
lağın taslağını değil, tasarıyı tartışıyoruz. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - 100'den aşağı... 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Tasarıyı tartıştığımızda da, 25 inci maddede 

böyle bir 8 rakamı yok. Burada, belirtilen prosedüre uygun olarak, Türkiye'nin nerelerinde, ne kadar 
ihtiyaç varsa, bunları gerçekleştirmek mümkün olacaktır. 

Bir başka husus da şudur: Türkiye'de, hâkim ve savcı açığı noktasında bir mübalağa vardır. 
Bugün, Türkiye'de, şu an, fiilen hâkim ve savcı açığı yoktur. Bizim, norm kadro olarak 9 400 
civarında hâkim ve savcı kadromuz var. Bunun 9 250'si, şu an fiilen görevdedir. 250 idarî yargı, 200 
de adlî yargı hâkimi alınmak suretiyle, Türkiye'nin şu an ihtiyacı olan kadro sayısal olarak vardır. 
Belki, bunların dağılımında, yerleşiminde ve görevlendirilmesinde birkısım sıkıntılar var. Bu da, 
kadro yetmezliğinden değil, hâkim sayısının azlığından değil, tam tersine, maalesef, siyasî birkısım 
sebeplerden dolayı, yerli yersiz ilçe açmamızdan kaynaklanıyor. 3 000 nüfuslu bir ilçe, 9 köyü var; 
1 savcı, 2 hâkim, dosya sayısı 38'dir. Böylesine birkısım karmaşık işlerden dolayı, doğru olmayan, 
gerçekçi olmayan, belki politik sebeplerle... Hepimiz bir seçim bölgesinden geliyoruz. Bana, kendi 
seçim bölgesinde, ilçe talebi olmayan bir tek il gösteremezsiniz. İşte, yerli yersiz ilçe açıyoruz. İl
çe açınca, otomatik olarak, dava sayısına bakmaksızın da hâkimler ve savcılar tayin ediliyor. Tayin 
edildikten sonra da, o hâkimleri ve savcıları almaya kalkıştığınızda ilçe ayağa kalkıyor. Halbuki, 10 
kilometre aşağıda, zaten, bir ilçe daha vardır. Belki, bunlar zamanında bir anlam ifade ederdi; ama, 
şimdi yol hizmetleri, köy hizmetleri bu anlamda epey mesafe katettiği için... Bu anlamda, Tür
kiye'de, belki, iyi bir hesaplama yapılsa, hâkim ve savcı fazlalılığı bile çıkar; ama, söylediğim çar
pıklıktan dolayı bir açık var gibi gözüküyor. 
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Dolayısıyla, bütün bu çarpıklıkları öne getirerek, hukuk devletinin, adil yargılamanın ve hak 
ihlali sonucunu doğurmayacak bir düzenlemenin önünde bunları engel olarak, mazeret olarak gör
menin doğru olmadığını ve bu tasarının kanunlaşması halinde, bugüne kadar, büyük ölçüde, hukuk
çuların kurulmasında zaruret gördüğü bir önemli adımı, bir reformu -bu reform tabiri çok aşındığı 
için kullanmak da istemiyorum; ama, netice itibariyle, çok önemli, çok köklü bir değişikliği- birlik
te gerçekleştireceğimizi ümit ediyor; bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çiçek. 
Şahsı adına, Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart. 
Buyurun Sayın Kart. (CHP sıralarından alkışlar) 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 146 sıra 

sayılı tasan hakkında kişisel görüşlerimi beyan etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Genel Kurul gündemine gelen 146 sıra sayılı işbu tasarı ile bundan son
ra görüşeceğimiz 152 sıra sayılı hukuk usulü muhakemeleriyle ilgili tasarı, konu ve amaç yönünden 
birbiriyle doğrudan irtibatlı olduğundan her iki tasarının birlikte değerlendirilmesinde yarar gör
düğümü ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, istinaf mahkemelerinin ülkemizde geçmişine bakıldığında -daha evvelki 
sözcülerin de ifade ettiği gibi- 1879'da yürürlüğe giren bu mahkemelerin 1924'te kaldırıldığını 
görüyoruz. Bu mahkemeler kırk yıl kadar uygulamada kaldıktan sonra, kamuoyunda kabul edilen 
gerekçeyle, adaletin süratle dağıtımına engel oldukları ve istenilen yaran sağlamadıktan gerek
çesiyle ilga edilmişlerdir. Maalesef, aynı gerekçeler, esas itibariyle, bugün de geçerliliğini korumak
tadır. Başlangıçta yararlı olacağı öngörülen bu yapılanma, istinaf mahkemeleri kurulan yerlerde, ar
tan iş hacmi ve yeterli hâkim, yardımcı personel olmayışı sebebiyle, umulanı verememiştir. 
Müteakip çalışmalardan sonra, en son, 1977 yılında Yüksek Hâkimler Kurulunca hazırlanan üst 
mahkemeler kanun tasarısı gerekçesinde de bu zorluklardan söz edilerek, uygulama gerçekleri ve 
zorlukları dile getirilmiştir. 

öte yandan, bu tasarının temel gerekçesini teşkil eden istinaf mahkemelerinin kurulmasıyla 
Yargıtayın doğrudan içtihat mahkemesi işlevini yerine getirebileceği dile getirilmekteyse de, bu 
gerekçenin de tutarlı olmadığı görüşündeyiz. Zira, Yargıtay, bu görevini belli bir ölçüde, esaslı öl
çüde yerine getirmektedir; 2000 yılı itibariyle, hukuk ve ceza konularında 800'e yakın içtihadı bir
leştirme karan tesis edilmiştir. 

Yapılması gereken temel çalışma, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin tavsiye kararlarını ül
kemiz şartlanna uyarlamak yönünde olmalıdır. Bu tavsiye kararlarında, adaletin işlevini geliştir
mek, mahkemelerdeki iş yükünü önlemek ve azaltmak üzere gözönüne alınması gereken ilkeler 
düzenlenmiştir. Buna göre, hukuk usulünün geliştirilmesi ve mahkemelerdeki aşırı iş yükünün azal
tılmasını sağlayacak bir yapılanmayı gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu kapsamda, davanın basit 
yöntemlerle açılması, duruşma sayısının azaltılması, usulün kötüye kullanılmasını önleyecek ted
birlerin geliştirilmesi, yargıçların dava yönetimi ve delillerin toplanmasında aktif rol alması, belli 
davalara ilişkin uzlaşmayı kolaylaştırıcı özel hükümler konulması ve temyizin sınırlandırılması gel
mektedir. Aslında, bütün bu konular, hukuk reformu kapsamı içinde değerlendirilmesi gereken 
konulardır. 

Hukuk altyapısındaki sorunları çözmeden, nitelikli hukuk eğitimi sürecini ve meslekiçi eğitim 
sürecini gerçekleştirmeden, fizikî ve yardımcı personel konusundaki yetersizlikleri gidermeden is
tinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi halinde, endişemiz odur ki, 1920'li yıllarda yaşanan süreç 
bir defa daha karşımıza çıkacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, bu aşamada, bir temel yanılgıyı da dile getirmek istiyorum. Kurulmak is
tenilen bu sistemin, idarî yargıdaki bölge idare mahkemeleri yapılanmasıyla paralellik gösterdiği 
veya göstereceği veya bu işlevi yerine getireceği yolundaki değerlendirme, gerçekçi bir değerlen
dirme değildir. Bölge idare mahkemelerinin, idare ve vergi mahkemelerinin kararları üzerinde, fiilî 
anlamda, hukukî temyiz denetimini yaptıklarını kabul etmek mümkün değil. Bu mahkemeler, tem
yiz mercii olmak yerine, daha çok itiraz mercii olarak ve sınırlı konularda görev yapmaktadır. 
Bunun yanında, memurin muhakematı mevzuatının uygulanması sürecinde de, yine, itiraz mercii 
kapsamında görev yapmaktadırlar. Nitekim, Danıştay, böyle bir ara mekanizma olmasına rağmen, 
temyiz incelemelerini uzun bir zamana ve çoğu zaman iki yılı aşan bir süreye yaymış durumdadır; 
fiilî durum budur. Oysa, Yargıtayda, arada bölge adliye mahkemeleri mekanizması olmamasına rağ
men -özellikle hukuk dairelerini kastederek ifade ediyorum- temyiz inceleme süresi üç ile altı aylar 
seviyesine düşmüştür. Bu sebeple, sorunun, arada bölge mahkemelerinin bulunup bulunmaması 
sorunu olmadığını, özellikle vurgulamak, Sayın Heyetin bu konuya dikkatini çekmek istiyorum. 

Uygulamayı ve doktriner gelişmeleri çok yakından takip eden ve bu konudaki çalışmaları 
hukuk camiasında geniş kabul gören hocamız Prof. Dr. Baki Kuru'nun bu konudaki değerlendir
mesini aktarmak ve değerlendirmenize sunmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Aynen kendi 
ifadeleriyle aktarıyorum: 

"Bundan 25 yıl önce yayımladığım bir makalede ve daha sonraki yayımlarımda, istinaf mah
kemelerinin kurulmasının lehinde ve aleyhinde olanların görüşlerini özetledikten sonra, şu sonuca 
varmıştım: İlke olarak, istinaf mahkemelerinin yeniden kurulması yararlı olur; çünkü, istinaf sis
teminde davalar daha iyi ve güvenli biçimde hükme bağlanır ve Yargıtay, asıl görevinin dışında, 
maddî vakalarla da uğraşan bir derece mahkemesi durumuna düşmüş olmaktan kurtulur ve gerçek 
anlamda içtihat mahkemesi görevini yerine getirme imkânına kavuşur. Ancak, istinaf mah
kemelerinin kurulması için henüz vakit erkendir; çünkü, bu mahkemeleri kurabilmek için, önce 
gerekli ortamın hazır olması gerekir. Bu mahkemelerin kurulması için gerekli ortam, ancak, mah
kemelerimizi gerek nicelik gerek nitelik bakımından yeterli hâkim, savcı ve yardımcı personelle 
donatmak, mahkeme kalem teşkilatını ıslah etmek, davaların çabuk, basit ve ucuz bir şekilde sonuç
landırılabilmesi için gerekli tedbirleri almak suretiyle sağlanabilir. Ancak bu süreçten sonra 
kurulacak istinaf mahkemeleri yararlı olabilir. Gerekli ortam hazırlanmadan bu mahkemeleri kur
mak, yararlı değil, aksine, zararlı olur. Üzüntüyle belirtmek isterim ki, bu konudaki ilk makalemin 
yayımlandığı 1963 yılından bu yana, o makalemde belirtilen durumda önemli bir değişiklik ol
mamıştır; yani, istinaf mahkemelerinin kurulması için gerekli ortamın hazırlanması hususunda 
aradan geçen süreye rağmen önemli bir adım atılamamıştır." 

Saygıdeğer hukukçu Baki Kuru, bu görüşlerini, 2000 yılı baskısı olan kitaplarında da aynen 
tekrarlamıştır; yani, istinaf mahkemesi kurulması şartlarında, o makalesini yazdığı aradan geçen on-
beş yıla rağmen, ciddî hiçbir gelişmenin olmadığını bir defa daha tespit etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, açıkladığım sebeplerle, hukukî ve teknik altyapıdaki eksiklikler tamam
lanmadan kurulacak olan istinaf mahkemelerinin, mevcut yargı sistemindeki tıkanıklığı daha da 
ileri boyutlara götüreceği düşüncesindeyim. Bu sebeple, tasarıya kişisel anlamda karşı olduğumu 
beyan ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart. 
Şahsı adına son konuşma, Tekirdağ Milletvekili Sayın Tevfik Ziyaeddin Akbulut'ta. 
Buyurun Sayın Akbulut. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşül

mekte olan tasarı hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi sevgiyle ve saygıyla 
selamlıyorum. 

Efendim, bugün, Türkiye'deki yargılama sisteminde çok önemli bir aşama olacak, yargıda çok 
önemli bir rahatlığı ve hızlı adaleti getirecek bir tasarıyla karşınıza, hükümet, çıkmış bulunuyor. 
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Sayın Bakan "ben, bu tasarıyı reform olarak değerlendirmek istemiyorum" dedi; ama, ben diyorum 
ki, Sayın Bakanım, siz, bunu bir reform olarak değerlendirin, bu kadar mütevazı olmayın. 

Sayın Bakanım, bu tasarıyla neler getirildiğini ayrıntılı olarak bahsettiler. Ben, tekrarlardan 
kaçınarak, bir idareci gözüyle, halkın içerisinden gelen bir devlet yöneticisi gözüyle bu tasarıyı 
değerlendirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, AK Parti Hükümeti, sessiz sakin, halkın yararına olan, her gün, vatan
daşımızın bir kesimini rahatlatacak önemli tasarılarla karşımıza geliyor. Dün, burada, gece geç saat
lerde, devlet memurlarını, emeklilerini, dul ve yetimlerini rahatlatacak, hastane kapılarında, hastane 
kuyruklarında saatlerce beklemeyi önleyecek çok önemli bir tasarıyı görüştük ve kanunlaştırdık. 
özel kurumlarda, âdeta, istediği her sağlık kuruluşunda -devlet ve özel kurumlarda- halkımızın, 
devlet memurlarının ve emeklilerinin tedavî olabilmesinin yolunu açtık; bu, tedavi hizmetlerinde, 
sağlık hizmetlerinde çok önemli bir gelişmedir. 

Bugün de, hepimizin şikâyet ettiği, adlî yargının açılış günlerinde, Sayın Yargıtay Başkanının, 
saatlerce, Türkiye'deki yargı sisteminin ağır işlediği, Yargıtayın yükünün çok ağır olduğu, milyon
larca davanın görüşülmekte olduğu, bu nedenle, hızlı işleyen bir yargılama sürecine geçilmesi 
gerektiği yolunda sızlanmalarını hep duyarız. İşte, şimdi, bu tasarıyla, gerçekten bu yönde, Tür
kiye'de tıkanmış olan Yargıtayın önünü açacak, yargının önünü açacak önemli bir tasarıyla karşınız
da bulunuyoruz. 

Bugün, hemen hemen bütün ülkelerde, Yargıtayın karşılığı olan yüksek mahkemeler, birer iç
tihat mahkemesi görevini yapmakta, ilk derece mahkemelerince verilen kararların olaylara, kanuna 
ve usule uygunluğunu denetlemekte; yani, istinaf, kanun yoluyla incelemesini yapmakla görevli 
ikinci derece mahkemeler bulunmaktadır. Yargıtay ise, ilk derece mahkemeleriyle kendi arasında 
süzgeç görevini yapacak bir ara mahkeme bulunmadığı için, her iki görev, yani, hem içtihat yarat
mak hem de istinafı yürütmek durumunda kalmaktadır. Yargıtayın kendisinden beklenen içtihat 
mahkemesi olma niteliğini kaybetmesi, iş yükünün çok artmış olması nedeniyle zorlaşmıştır. Yar
gıtayın içtihat mahkemesi olma niteliğini koruması, yargılamanın güvenli ve hızla sonuçlandırıl
ması bakımından, istinaf, kanun yoluyla incelemesini yapmak üzere bölge adliye mahkemelerinin 
kurulmasının bir ihtiyaç haline geldiği, artık, herkes tarafından kabul edilmektedir. 

Mahkemelerin verimli, etkili, süratli ve güvenli çalışmalarını sağlamak ve denetim yargılamasını 
güçlendirmek üzere, eskiyen ve yetersiz hükümler taşıyan 469 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırarak, 
bunun yerine, adlî yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluşunu, görev
lerini ve yetkilerini düzenlemek amacıyla getirilen bu tasarı fevkalade önem arz etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, benden önce değerli konuşmacılar bahsettiler; bugün, Yargıtayın ilgili 
dairelerinin her birinin onbinlerce davaya bakmak zorunda olduğunu, yılda toplam yarım milyonun 
üzerinde davayla âdeta Yargıtayımızın tıkandığım söylediler. Dolayısıyla, işte bu tasarı, bu konuları 
dikkate alarak, yargının bu konudaki sıkıntılarını aşmak üzere, en azından, Yargıtayın iş yükünü yüz
de 70 oranında azaltacak bir uygulamayı getirmektedir. Hepimizin şikâyet ettiği, zamanında dağıtıl
mayan adalet adalet değildir, geciken adalet adalet değildir. Adalet mülkün temelidir; ama, adalet 
mülkün temeli nasıl olacaktır, vatandaşımız, en kısa zamanda, zaman geçmeden, makul bir zamanda 
hakkını nasıl arayacaktır, alacaktır?.. Dolayısıyla, adaletin tevzi edilmesinin, süratli olmasıyla, dev
letin büyüklüğü, devletin halkına hizmet sunmasıyla doğru orantılı olması mantığından hareketle, bu 
tasarı, bu alanda çok önemli bir reformdur, çok önemli yenilikler getirmektedir. Bazı sayın konuş
macıların, ısrarla, bu tasarıya, bu yeniliğe karşı çıkmasına, gerçekten, bir anlam veremiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bölge adliye mahkemeleri, okuduğumuz, gördüğümüz kadarıyla, bütün 
Avrupa ülkelerinde var, bütün çağdaş ülkelerde var ve bu, Yargıtayın gerçek fonksiyonunu ifa et
mesi açısından, her ülkede, bu tür mahkemeler görev yapıyor ve kararlar, ilgili bölgesinde, ilgili 
coğrafî bölgede alınarak, süratle sonuçlandırılıyor. 
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Değerli arkadaşlarım, bir değerli konuşmacı, sadece 8 yerde bu bölge idare mahkemelerinin 
kurulacağından bahsetti. Sayın Bakan, gerçi, bu konuda gerekli cevabı verdiler; ama, ben de, bir kez 
daha, bu konu üzerinde durmak isterim. Kanunun ilgili maddesinde, 8 yerde değil, Yüksek Hâkim
ler ve Savcılar Kurulunun takdirine göre, iş yüküne göre, ihtiyaç duyulan her yerde bu mah
kemelerin kurulacağı esasa bağlanmıştır; dolayısıyla, yüksek yargı, nerede tıkanma varsa, orasını 
açmak durumunda hareket edecektir. 

Kesinlikle, çok önemli ölçüde ve hızlı yargı sistemine geçiş olarak değerlendireceğimiz bu 
yasa konusunda ortaya konulan tereddütlere ve endişelere hiçbir mahal vermek istemiyorum; çün
kü, her halükârda, bu, vatandaşımızın, dava sahiplerinin yararı ve hızlı adaletin Türkiye'de geliş
mesi açısından çok büyük yararlar getirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda, bizim partimiz AK Partinin, gerek seçim beyannamesinde 
gerek hükümet programında gerek acil eylem planında ve gerekse seçim meydanlarında, Tür
kiye'deki adlî yargının önünün açılması, hızlı adaletin tevzii yolunda ve aylarca, yıllarca Yargıtay-
da bekleyen davaların bir an önce çözüme kavuşturulması konusunda verdiğimiz sözler var. İşte, o 
sözlerden, yine, çok önemli birini bu tasarıyla yerine getirmiş oluyoruz. 

Ben, bu tasarıyı hazırlayarak, adlî yargıyla ilgili çok önemli bir çalışmayı -halkımızın yararına, 
dava sahiplerinin yararına ve adaletin tevzii yolunda çok önemli bir çalışmayı- huzurlarımıza getiren 
hükümetimizi tebrik ediyorum. Bu konuda emeği geçen Sayın Adalet Bakanımızı tebrik ediyorum. 

Bu tasarının halkımıza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgiler, say
gılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akbulut. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Teşekkür ederim. Maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEME
LERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanun, adlî yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin 

kuruluş, görev ve yetkilerini düzenler. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
İlk derece mahkemeleri 
MADDE 2. - Adlî yargı ilk derece mahkemeleri, hukuk ve ceza mahkemeleridir. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. 2 nci madde kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Bölge adliye mahkemeleri 
MADDE 3. - Adlî yargı ikinci derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleridir. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KISIM 
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hukuk Mahkemeleri 

Hukuk mahkemeleri 
MADDE 4. - Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlar

la kurulan diğer hukuk mahkemeleridir. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Hukuk mahkemelerinin kuruluşu 
MADDE 5. - Hukuk mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğun

luğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu 
görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. 

Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri tek hakimlidir. 
Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemede bir başkan ile yeteri kadar üye 

bulunur ve mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır. 
özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler saklıdır. 
İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluş

turulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Hukuk mahkemeleri arasında iş dağılımı yapılması ve iş 
dağılımına ilişkin esaslar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 

Hukuk mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Divan Üyemizin, bundan sonraki sunumları yerinde oturarak yap

masını oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Hukuk mahkemelerinin görevleri 
MADDE 6. - Sulh hukuk mahkemeleri, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir. 
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Asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve özel hukuk 
ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar. 

özel kanunlarla kurulan hukuk mahkemelerinin görevleri saklıdır. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Hukuk mahkemelerinin yargı çevresi 
MADDE 7. - Hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bun

lara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır. 
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırlan içindeki il ve ilçelerin 

adı ile anılan sulh veya asliye hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmak
sızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 

Coğrafî durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir hukuk mahkemesinin kaldırılmasına 
veya yargı çevresinin değiştirilmesine, özel kanunlarında yargı çevresi belirtilmemiş olan hukuk 
mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza Mahkemeleri 

Ceza mahkemeleri 
MADDE 8. - Ceza mahkemeleri, sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel 

kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Ceza mahkemelerinin kuruluşu 
MADDE 9. - Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğun

luğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu 
görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. 

Sulh ceza ve asliye ceza mahkemeleri tek hakimlidir. 
Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu mahkeme bir başkan ve 

iki üye ile toplanır. 
Özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler saklıdır. 
İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde ceza mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. 

Bu daireler numaralandırılır. 
Ceza mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Sulh ceza mahkemesinin görevi 
MADDE 10. - Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, iki yıla kadar (iki 

yıl dahil) hürriyeti bağlayıcı cezalar ve bunlara bağlı para cezaları ile fer'î cezalara, bağımsız olarak 
hükmedilecek her türlü para cezalarına ve tedbirlere ilişkin hükümlerin uygulanması, sulh ceza 
mahkemelerinin görevi içindedir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Asliye ceza mahkemesinin görevi 
MADDE 11. - Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır 

ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Ağır ceza mahkemesinin görevi 
MADDE 12. - Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, idam, ağır hapis ve 

on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren cürümlerle ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mah
kemeleri görevlidir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Diğer ceza mahkemelerinin görevleri 
MADDE 13. - Diğer ceza mahkemeleri, özel kanunlarla belirlenen dava ve işleri görür. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Mahkemenin görevinin belirlenmesi 
MADDE 14. - Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici neden

ler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
Ceza mahkemelerinin yargı çevresi 
MADDE 15. - Ceza mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bun

lara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır. 
Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınır

ları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan sulh veya asliye ceza mahkemelerinin yargı çevresi, il 
veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca belirlenir. 

Coğrafî durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir ceza mahkemesinin kaldırılmasına 
veya yargı çevresinin değiştirilmesine, özel kanunlarında yargı çevresi belirtilmemiş olan diğer ceza 
mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Cumhuriyet Başsavcılığı 

Cumhuriyet başsavcılığının kuruluşu 
MADDE 16. - Mahkeme kuruluşu bulunan her il merkezi ve ilçede o il veya ilçenin adı ile 

anılan bir Cumhuriyet başsavcılığı kurulur. 
Cumhuriyet başsavcılığında, bir Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı 

bulunur. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun kararıyla bir veya birden fazla Cumhuriyet başsavcıvekili atanır. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Cumhuriyet başsavcılığının görevleri 
MADDE 17. - Cumhuriyet başsavcılığının görevleri şunlardır: 
1. Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak 

veya yaptırmak, 
2. Kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve 

gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, 
3. Kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve izlemek, 
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
Cumhuriyet başsavcısının görevleri 
MADDE 18. - Cumhuriyet başsavcısının görevleri şunlardır: 
1. Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek, 
2. Başsavcılığın verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, iş bölümünü yapmak, 
3. Gerektiğinde adlî göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına 

başvurmak, 
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının; ağır ceza mahkemesinin yargı çevresinde 

görevli Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet başsavcıvekiUeri, Cumhuriyet savcıları ile bağlı 
birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır. 

Asliye ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının o yer yargı çevresinde görevli Cumhuriyet 
savcıları ile bağlı birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Cumhuriyet başsavcıvekilinin görevleri 
MADDE 19. - Cumhuriyet başsavcıvekilinin görevleri şunlardır: 
1. Cumhuriyet başsavcısının verdiği görevleri yerine getirmek, 
2. Cumhuriyet savcılarının adlî ve idarî görevlerine ilişkin işlemlerini inceleyip Cumhuriyet 

başsavcısına bilgi vermek, 
3. Gerektiğinde adlî göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına 

başvurmak, 
4. Cumhuriyet başsavcısının yokluğunda ona vekâlet etmek. 
Aynı yerde görev yapan birden çok Cumhuriyet başsavcıvekili bulunduğunda, Cumhuriyet baş

savcısına vekâlet edecek olanı Cumhuriyet başsavcısı belirler. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
Cumhuriyet savcısının görevleri 
MADDE 20. - Cumhuriyet savcısının görevleri şunlardır: 
1. Adlî göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak, 
2. Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen adlî ve idarî görevleri yerine getirmek, 
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3. Gerektiğinde Cumhuriyet başsavcısına vekâlet etmek, 
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Aynı yerde görev yapan Cumhuriyet başsavcıvekili bulunmadığında, Cumhuriyet başsavcısına 

vekâlet edecek olanı Cumhuriyet başsavcısı belirler. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
Cumhuriyet savcılarının yetkisi 
MADDE 21. - Cumhuriyet savcıları, bulundukları il merkezi veya ilçenin idarî sınırları ile bun

lara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırları içerisinde yetkilidirler. 
Ağır ceza mahkemesi ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin yargı çevresinde 

yer alan Cumhuriyet başsavcılıkları, yetki alanları içerisinde yürüttükleri bu mahkemelerin 
görevine giren suçlarla ilgili soruşturmaları yapar ve ivedi, zorunlu işlerin tamamlanmasından son
ra düşünce yazısına soruşturma evrakını ekleyip ağır ceza mahkemesi veya özel kanunlarla kurulan 
diğer ceza mahkemelerinin Cumhuriyet başsavcılığına gönderirler. 

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet başsavcıları, bu yer ceza mah
kemelerinin yargı çevresinde yetkilidir. Ancak, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan ağır 
ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin görevine giren işlerde 
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Cumhuriyet savcıları gecikmesinde sakınca bulunan veya olayın özelliğinin gerektirdiği hâller
de, yer aldıkları veya görevli oldukları Cumhuriyet başsavcılıklarının yetki sınırları ile bağlı olmak
sızın keşif ve diğer soruşturma işlemlerini yapmaya yetkilidirler. 

Diğer kanunların Cumhuriyet savcılarının yetkisine ilişkin hükümleri saklıdır. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
Duruşmalarda Cumhuriyet başsavcılığını temsil 
MADDE 22. - Kanunlarda Cumhuriyet savcılığının görev yapacağı belirtilen mahkemelerdeki 

duruşmalara, Cumhuriyet başsavcısı, görevlendireceği Cumhuriyet başsavcıvekili veya Cumhuriyet 
savcısı katılır. Gerektiğinde duruşmalara birden çok Cumhuriyet savcısı katılabilir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu 
MADDE 23. - Ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yargı çevresinde görev yapmak üzere bir 

adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu kurulur. Bu komisyonun kuruluş şekli, görev ve 
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yetkileri hakkında 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 113 ilâ 115 in
ci maddeleri uygulanır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Müdürlükler 
MADDE 24. - Her mahkemede bir yazı işleri müdürlüğü kurulur. 
Her Cumhuriyet başsavcılığında, yazı işleri müdürlüğü ile Adalet Bakanlığınca gerekli görülen 

yerlerde ayrıca idarî, malî ve teknik işlerle ilgili müdürlükler kurulur. 
Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunur. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Bölge Adliye Mahkemeleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

Kuruluş 
MADDE 25. - Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz 

önünde tutularak belirlenen yerlerde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü 
alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. 

Bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya bu mah
kemelerin kaldırılmasına Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca karar verilir. 

Birinci ve ikinci fıkra gereğince alınacak kararlar, Resmî Gazetede yayımlanır. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın Muharrem 

Kılıç; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanun Tasarısının 25 inci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüş
lerini açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyete saygılarımı sunarım. 

Günümüzde, yargı sistemimiz, karşı karşıya olduğu iş yükü, yargıç, savcı ve adlî personelin 
sorunlarının yeterince çözülememiş olması, adliyelerimizdeki maddî imkânsızlıklar nedeniyle 
tıkanma noktasına gelmiştir. Hukuk ve ceza davaları aylarca, hatta yıllarca uzayarak, taraflar için 
büyük zararlara neden olmakta, devletin saygınlığı azalmaktadır. Geciken adalet adalet olamaz an
layışı, tam anlamıyla bugünkü anlayışı yansıtmaktadır. İşte, tüm bu sorunların çözümünde önerilen 
bir yol olarak, bölge adliye mahkemeleri gündeme gelmiş ve tasarı olarak hazırlanarak Meclise 
sunulmuştur. 
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Ancak, ülkemizde, bölge adliye mahkemelerinin kuruluşuyla ilgili iki farklı grup görüş bulun
maktadır. Bunlardan birinci gruptakiler, bölge adliye mahkemelerinin kurulması gerektiğini savun
makta, gerekçe olarak, bölge adliye mahkemelerinde tecrübeli hâkimler görev alacaktır, Yargıtayın 
iş yükü azalacaktır, olay iki mahkeme tarafından değerlendirilmiş olacağından, kararlar daha adalet
li olacaktır, gibi görüşler ileri sürmektedirler. İkinci gruptakiler ise, aynı davaya ikinci kez 
bakılacağını, davaların uzayacağını, delillerin ikinci kez üst mahkemede değerlendirilinceye kadar 
özelliğini yitirip kaybolabileceğini, tarafların üst mahkemeye davayı götürmek için üst mah
kemenin bulunduğu yere gitmekte zorluk çekebilecekleri görüşlerini belirterek, bölge adliye mah
kemelerinin kurulmasına gerek olmadığını savunmaktadırlar. Şüphesiz, her iki grubun da görüş
lerinde kendi mantıkları açısından bir tutarlılık bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bölge adliye mah
kemelerinin yeniden kurulmasına esasen karşı değiliz; ancak, bölge adliye mahkemeleri yargının 
hızlandırılması ve adaletin gerçekleştirilmesi için en son etkendir. Nicelik bakımından mah
kemelerin fiziksel sorunlarını ve ihtiyaçlarını çözmeden, nitelik bakımından yeteri kadar yargıç, 
savcı, yazı işleri müdürü ve zabıt kâtibi yönünden iyileştirilmeden, davaların çabuk, basit ve ucuz 
bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almadan, bölge adliye mahkemelerinin 
kuruluşuyla yargının sorunlarını çözmeye çalışmak, olayı çok basite almaktır. 

Yargının en önemli sorunlarından birisi, yeterli, nitelikli yargıç, savcı ve adlî personel noksan
lığıdır. Bu noksanlığı gidermek için yeni hukuk fakülteleri açmak da çözüm değildir. Bir dekan, bir 
fakülte anlayışıyla, âdeta, lise açar gibi hukuk fakültesi açmak, sorunu gidereceğine, iyice çıkmaza 
sokmuştur. Hukukçularımızın dört yıllık iyi bir eğitimden sonra, hâkim ve savcılık için başvuracak
ları sınavdan sonra kazananların, iki yıllık bir yüksek lisans eğitimine tabi tutulması ve ondan son
ra staj programına dahil edilmesi gerekir. Yine, mahkemelere alınacak adlî personelin, öncelikle, 
adalet yüksekokulu mezunlarından alınması gereklidir; ancak, bu nitelikli personele de, insanca 
yaşayabileceği bir ücret vererek, ekonomik durumlarını iyileştirerek, karar verirken, maddî sorun
ların etkisinden uzak, kendi vicdanlarına göre karar verebilmelerini sağlamalıyız. 

İşte, böyle bir ortamla, yargıçlık ve savcılık mesleğini bir cazibe merkezi haline getirerek, en 
iyi hukukçuların bu mesleklere girmelerini özendirmeliyiz. 

Günümüzde okullarını en iyi şekilde bitiren hukukçuların çoğu, ilk tercih olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası gibi olanaktan fazla 
olan kurumlara yönelmekte; bu kurumlara giremezse, avukatlık bürosu açmaya çalışmakta ve en 
son olarak da, kendisine bu alanlarda yer bulamazsa, yargıçlık ve savcılığa yönelmektedir. 

Mahkemelerimizi nitelikli hâkim, savcı ve personelle donattıktan sonra adlî kolluk sistemini 
bir an önce kurarak, adlî kolluğu yargının hizmetine sunmalıyız. Böylece, yargının, kanıtlara ulaş
masını ve sanıkları, tanıkları daha kolay temin ederek, adaleti daha hızlı bir şekilde gerçekleştir
mesini sağlamalıyız. Yargı, günümüzde, sanık olan polis memurlarını bile adliyeye getirerek yar
gılamakta güçlük çekmektedir. Sanığın veya tanığın bulunup yargıya getirilmesi, tümüyle idarenin 
keyfine kalmıştır. 

Yargı sistemimiz, nitelikli personelin yanı sıra, bina, araç, gereç ve diğer donanımlar yönünden 
de büyük perişanlık içindedir; gelişen teknolojiden yeteri kadar faydalanamamaktadır. Ülkemizde 
yargıç güvencesi de yeterli değildir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı Adalet 
Bakanı olup, Bakanlık Müsteşarı ise Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, bağımsız binasının, per
sonelinin ve sekretaryasının olmaması nedeniyle, bu işler, Adalet Bakanlığı personel dairesince 
yürütülmekte olup, yargı bağımsızlığı açısından ciddî sakıncalar yaratmaktadır. Keza, hâkimler ve 
savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturma yetkisi de, Adalet Bakanının izniyle, bakanlık müfet
tişlerine veya kıdemli bir hâkim veya savcıya verildiğinden, yürütmenin yargı üzerindeki baskısı 
daha açık olarak görülmektedir. Hükümetler, maalesef, bu sorunların çözümünde gerekli çabayı da 
göstermemektedirler. 
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2003 yılı bütçesinde Adalet Bakanlığına ayrılan pay, maalesef, yüzde l'den daha azdır. Bu büt
çeyle, ne nitelikli personel temin etmek ne de adliyeleri nicelik olarak iyileştirmek mümkündür. 
Böyle olunca da, bölge adliye mahkemelerini bir kurtuluş gibi görerek yargının sorunlarının bu 
şekilde giderileceğini düşünmek çözüm değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu tasarı kanunlaştığında, yargının sorunları çözül
meyecek, bilakis, karmaşıklaşacak ve artacaktır. Tasarıdaki kadro talebine göre nitelikli 950 yargıç 
ve savcıyı ilk derece mahkemelerinden alarak bölge adliye mahkemelerinde görevlendirdiğimizde, 
ilk derece mahkemelerini çalışamaz hale getirmiş olacağız. Ülkemiz, çok geniş bir coğrafyaya 
sahiptir; bu coğrafya üzerinde kurulmuş olan ilk derece mahkemelerinin kararlarını, on, onbeş yer
de kurulacak olan bölge adliye mahkemelerine götürdüğümüzde, tarafların, davalarını takipte ne 
büyük güçlüklerle karşılaşacaklarını; maddî olayları da değerlendirecek olan bölge adliye mah
kemelerinin karşılaşacakları güçlükleri düşünmeliyiz. Adıyaman'ın bir ilçesindeki vatandaşın, 
Malatya'da kurulacak bir bölge adliye mahkemesinde davasını nasıl takip edebileceğini veya Malat-
ya'daki bölge adliye mahkemesinin Adıyaman'daki kanıtları değerlendirmek için katlanacağı güç
lükleri dikkate almalıyız. 

Şu anda, pek çok yerde, pasajlarda, belediye binalarında hizmet veren adliyelerle bu işi yürüt
meye çalışan idare, mevcut bütçeyle bölge adliye mahkemelerinin, personel, bina, araç, gereç, mef
ruşat gibi giderlerini nasıl karşılayacaktır?! Gelişmiş ülkelerde bölge adliye mahkemeleri vardır; 
öyleyse, biz de kuralım yaklaşımı, doğru ve yerinde bir yaklaşım değildir. Bu mahkemeler 
kurulacaksa, öncelikle, altyapısı eksiksiz hazırlanmalıdır. 

Tüm bu düşüncelerle, bu aşamada, bölge adliye mahkemelerinin kuruluşuna karşı olmamız 
nedeniyle, gerek bu maddeye gerekse tasarının tümüne olumsuz oy kullanacağımızı bildirir, şahsım 
ve Grubumuz adına saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Şahsı adına, Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan; buyurun. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer 

üyeleri; görüşülmekte olan yasa tasarısının 25 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, konu, takdir edersiniz ki, oldukça teknik bir konu ve teknik olduğu için de 
kimileri tarafından çok anlaşılamayan, dolayısıyla, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan; işte, bizim
kiler öyle yapıyor, biz de öyle yapalım mantalitesiyle yaklaşılacak bir konu değil. Biz, Adalet Komis
yonunda -Sayın Bakan da biliyor, Sayın Komisyon Başkanı da biliyor- meseleleri tezekkür ederken, 
müzakere ederken siyasî kimliklerimizi bir kenara koyarak, hukukçu olduğumuzu düşünerek tezek
kür ediyoruz, bu ülkenin hukuka ihtiyacının olduğunu düşünerek görüşlerimizi bildiriyoruz, siyasî 
kimliklerimizle görüşme yapmıyoruz, öncelikle, yöntem olarak bunu benimsemediğimizi belirtmek 
istiyorum. Bu itibarla, teknik konularda, teknik açıklamaların arkasından, kimi arkadaşların, bunu 
bizim partimiz yapıyor, aliyyülâla yapıyor, işte, bu reform ne kelime, büyük şeylerdir filan diye bir 
açıklama yapıp, yapılan açıklamayı anlamayıp ya da anlamadığı halde, anlaşılmasının önüne böyle 
bir engel çıkarmasını doğru bulmuyorum, amacım, polemik yapmak da değil. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, hukuk doktrininde istinaf tartışmalı. Türkiye'de bu konuyla ilgili 
usul hocalarının bir kısmı istinafın yanında yer alıyor, bir kısmı istinafa karşı yer alıyor. İstinafın 
yanında yer alanların içinde sağcısı da var, solcusu da var; karşısında olanların içinde de sağcısı da 
var, solcusu da var; yani, mesele, siyasî bir mesele değil; dünyada tartışmalı bu konu, uygulamada 
tartışmalı; Yargıtayımızın birkısım daireleri, birkısım hâkimleri istinaf olmalı diyor, bir kısmı ol
mamalı diyor. Bu itibarla biz, mümkün olduğu kadar objektif ve teknik bir açıklama yapmaya çalış
tık. Şimdi, bunu, reform bulabilirsiniz, başka bir şey bulabilirsiniz; ama, teknik bir konuda, bir tek
nisyenin -hasbelkader, izniniz olursa kendim için söylüyorum- meslek erbabının açıkladığını dik
kate almak durumundasınız. 
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Sayın Bakan öyle bir sıfat kullanmadı, kimi arkadaşların açıklaması gibi, açıklamamızı keen-
lemyekün saymadı. Bırakın Sayın Bakanı da bir kenara, bu işin Türkiye'de erbabı, ustası sayılan 
Sayın Prof. Dr. Feridun Yenisey'le de altkomisyonda biz bu konuyu tartıştık. Ben, istinaf mah
kemeleriyle ilgili kanun tasarısının altkomisyon üyesiyim, emeğim var orada, katkım var, yazdır
dığım yerler var; altkomisyon Başkanı Sayın Hakkı Köylü biliyor. "İstinaf Feridun" adıyla bilinen 
Yenisey onu diyemedi "ben bu mahzurların hepsini görmemiştim, bir tartışsak" dedi, netice itibariy
le; ama, burada, kimi arkadaşlarımız, meseleyi çok ucuz bir noktaya getirdi. 

Değerli arkadaşlarım, ben, 8 rakamını hayalî uydurmadım. Israrla Adalet Bakanlığından sor
dum, ilk etapta kurmayı düşündüğünüz kaç mahkeme var?.. Bu, Türkiye için çok önemli; çünkü, 
bölge adliye mahkemesi denilen istinaf mahkemelerine, içtihat görevi de verildi, benim tüm karşı 
çıkmama rağmen. Sadece vaka denetimi değil, içtihat denetimi yapma görevi de verildi. Bunun 
önemi şu: Arkadaşlarım, ulusal egemenlik için Parlamento kadar önemli şeylerden biri de yargıdır. 
Millî bütünlüğü sağlayan unsurlardan biri yargıdır. 8 ayrı içtihat mahkemesi ya da bilmem kaç ay
rı içtihat mahkemesinin yargı içtihadında bulunması, ulusal bütünlüğe zarar verir kaygısını, en
dişesini taşıyorum; bunu, tüm bilim adamları taşıyor, tüm sorumlu mevkideki, hukuku bilen insan
lar taşıyor. Bu, ciddî bir konu. 8 dediler, ben "100 olsun; 8 olmaz, en az 100 olsun" diye ısrarda 
bulundum. 100'den azı, az. 100'ü kuramayacaklarını, ellerinde böyle bir imkânın olmadığını söy
ledi; doğru da. Biliyorum Adalet Bakanlığının imkânını. Sayın Bakan, her ne kadar, Adalet Bakan
lığına, hükümetlerinin iyi imkân sağladığını söylese de, bu, onbinde 71'dir bütçe içerisinde ve cum
huriyet tarihinin en düşük adalet bütçesidir. Daha önce, trafik mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, 
aile mahkemeleri gibi mahkemelerin kurulmasıyla ilgili çıkarılmış yasalar var; hiçbirinin mah
kemesi kurulamadı, öyle kolay değil istenilen yerde istinaf mahkemesi kurmak. Orada lazım, pat, 
kur; burada lazım, pat, kur! Çadır mı kuruyorsun?! Bu, ciddî bir konu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Bir de, karıştırılan nokta şudur: İstinaf, yargıyı hızlandırmaz. 

Adil yargılamanın unsuru olarak görülebilir; ama, yeniden yargılıyor; hızlandırır mı?! Mahkemede 
yargılıyorsunuz, şahidi dinlettiriyorsunuz, keşfi yaptırıyorsunuz; bir de bölge mahkemesine!.. 
Diyelim, Kars'ın Digor'unda yargılama yapılıyor, aynı şahitlerle aynı belgelerle bir de Erzurum is
tinaf mahkemesinde yargılanıyor. Bunun neresi hızlandıracak?! Makul sürede olabilirse taraftarız; 
ama, makul süreyi kaçırır Türkiye'de; o endişeyi taşıyoruz. Türkiye'de bunun teknik altyapısı yok, 
yetersizlikler var. 

Ayrıca, Sayın Bakanın "hâkim eksik değil" görüşüne de katılmıyoruz. Fransa, aşağı yukarı 
bizimle aynı nüfusa sahip bir ülke, coğrafyası biraz küçük, Fransa'da, adlî yargıda 35 000 yargıç var. 
Bizde, adlî yargıda, bu rakam, henüz 10 000'i bulmadı. O zaman, bir eksiklik var. Bir hâkim, gün
de 50 davaya, 60 davaya bakmak zorunda kalıyorsa, ne derece sağlıklı karar verir?! Bunlar, Tür
kiye'nin gerçekleri. Bunu, sağcısıyla, solcusuyla üzüntüyle yaşıyoruz. Biz istemez miyiz adaletin 
başarılı olmasını?! Kimse bundan siyasî rant elde etmez; ama, burada bir şey konuşuyoruz; siyaset
çi, topluma konuştuğunun yanı sıra, tutanaklara da konuşur. Bir gün tutanaklar önüne çıkarılır, 
konulur "böyle demiştin" diye. Tutanaklara da konuşur... Bu, sorumluluğun gereğidir. 

Şimdi, kimi arkadaşlarımız istinaf mahkemelerinin kuruluşunu bu kadar seviyorsa, adliye bay
ramı ilan edebilirler, öyle bir kanun teklifi de verebilirler; bence mahzuru yok, hatta, doğacak torun
larına "istinaf adı vermelerinde de mahzur yok; ama, hamaset başka, adalet başka, arkadaşlar. 
Sonuçta, yara alacak, Türk adaleti, Türk yargı sistemi; ama, biz yara alsın istemiyoruz, bunun çabası 
içerisindeyiz. Biz diyoruz ki, öyle bir noktaya getirelim ki, optimum bir noktada yargılama yapalım; 
optimum ve makul bir sürede yargılama bitsin; ama, derecattan da geçsin, adil de olsun, kontrolü 
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de olsun; doğru. Bunun için, Türkiye'de öteden beri bulunan genişletilmiş temyiz sistemiyle Yar
gıtay; doğru. Yargıtay hâkimleri de rahatsız, iş yükü var diyorlar. Peki, istinaf mahkemeleri kurulun
ca sihirli değnek mi dokunacak da bu iş yükü dağılacak; aynı sayıda dava, bu defa, istinaf mah
kemelerine gidecek; hatta, artarak gidecek. Demek istediğim bu. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de yargının başka sorunları var. Adalet reformundan önce -Sayın 
Bakan da biliyor ki- adliye reformuna ihtiyaç var. Paraya ihtiyaç var arkadaşlar. Laf etmeyelim; 
gelecek sene, bütçede, Adalet Bakanlığının payını yüzde 2,5 koyalım; ben de sizinle beraber 
olacağım. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Bölge adliye mahkemelerinin oluşumu 
MADDE 26. - Bölge adliye mahkemeleri, başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge adliye 

mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden 
oluşur. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Tuncay Er-

cenk; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

yasalar, bir toplumda, kişilerin birbirleriyle veya kurumlarla, kurumların birbirleriyle veya kişilerle 
aralarındaki ilişkiyi düzenleyen, bunları bir düzene koyan kurallar bütünüdür. Böylesine önemli 
görevi, işlevi olan bir kurallar bütününün amacına ulaşması için de, mutlak surette, altyapısının 
hazırlanması lazım. Siz, herhangi bir kurum hakkında yasa çıkaracağınız zaman, o kurumu ilgilen
diren tüm kesimlerle irtibat halinde olmalısınız, onlarla görüş alışverişinde bulunmalısınız ve top
lumun tümünü ilgilendiren bir yasayı toplumun önüne koymalısınız. Büyük Millet Meclisinin 
görevi de, ihtilaf yaratacak bir tarz değil; tam aksine, toplumun bütününü kavrayacak bir yasayı, 
toplumun huzuruna, toplumun önüne getirmektir. 

Şimdi, bu tasarı hazırlanırken, barolardan, adliyelerden, hâkim ve savcılardan herhangi bir 
görüş alınıp alınmadığı konusunda, bilemiyorum, Sayın Bakan, herhalde bu konuda gerekli çalış
maları yapmışlardır; umarım, ciddî bir altyapı hazırlığı da yapılmıştır; ancak, bu yapılmadan -
sadece bu konuda değil, teklif edilen tüm tasarılarla ilgili olarak söylüyorum- hazırlanmadan, alt
yapısı oluşturulmadan önümüze getirilecek olan veya Meclisten çıkarılması sağlanacak olan bir 
yasanın, düzeni sağlamaktan çok, düzene zarar vereceği konusunda kuşkularımız var. 

Değerli arkadaşlarım, istinaf mahkemeleri -tasarıdaki adıyla bölge adliye mahkemeleri- kurul
sun; kurulsun da, bunun nasıl çalışacağı konusunda yeterli bir araştırmanın yapılmadığını 
düşünüyoruz. 

Şimdi, bakın, bir mahkeme, çalışmayacaksa, görev yapmayacaksa, uygulamada bekleneni ver
meyecekse, kurulmasında hiç fayda yoktur. Sen nereden biliyorsun görev yapmayacağını, yarar sağ
lamayacağını; ben görüyorum. Çocuk mahkemeleri kuruldu, trafik mahkemeleri kuruldu, aile mah
kemeleri kuruldu; ama, öyle sanıyorum ki, şu anda, yasaya uygun işlevleri yerine getirdiklerini söy
lemek çok zor. Bunu, bütün toplum, adliyesiyle, barosuyla, hukukçularıyla, vatandaşıyla görüyor, 
izliyor. 
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Bölge adliye mahkemesini kuracaksınız. Hâkim ve savcı var mı; yok. Yazı işleri müdürü var 
mı; yok. Siz, gidin, bakın, benim seçim bölgemde, bütün ilçelerde, herkes, bizden, yazı işleri 
müdürü, yazman, kâtip, hizmetli talebinde bulunuyor. Şu anda mevcut adliye mahkemelerinde bu 
açıklar var. Yazman var mı; yok. Binası, aracı gereci, odası var mı; yok. ödeneği var mı; bütçeden 
yeterli pay ayrılıyor mu; o da yok. 

Sayın Bakanım, geçenlerde, bu konuda, gerçekten bizim de katıldığımız çok güzel şeyler söy
ledi. Eğer, bir ülkede, adalete yatırım yapılmıyorsa, o ülkede, yolsuzluklar da olur, rüşvet de olur ve 
bu ülke fakirleşir de. Temel mesele bu. Bunu sağlamadan, bölge adliye mahkemeleri, istinaf mah
kemeleri hiçbir işe yaramaz; öncelikle, bu sorunu çözeceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, mesele nedir; hukuk devletini, hukukun üstünlüğü prensibini yerli yerine 
oturtamazsanız -istediğiniz kadar mahkeme kurun, istediğiniz kadar yargıda reform yapmaya 
çalışın- istediğiniz amaca ulaşmanız çok zordur. 

Yine, Sayın Bakanın bir cümlesini okuyorum: "Kişiler, ihtilaflarını, yargıya götürmek yerine 
mafyaya götürüyorsa, o ülkede, istediğiniz kadar mahkeme kurabilirsiniz." önemli olan, vatan
daşın, göğsü açık, alnı açık biçimde, göğsünü gere gere, güvenerek yargıya gitmesidir. Bu sorunu 
çözerseniz, yeni mahkemelere veya reform adı altında, yenilik adı altında sunulacak birtakım mah
kemelerin kurulmasına gerek de kalmaz diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, vatandaşın adalete saygısını sağlamak zorundasınız. Vatandaşın adalete 
saygısı nasıl sağlanır: Her şeyden önce, vergisini zamanında ödeyen insanları cezalandırmayacak
sınız. Zor şartlar altında geçimini sağlamaya çalışan esnaf, memur, işçi, köylü geçim sıkıntısı çeker
ken, üstüne üstlük, bir de ekvergi koymayacaksınız. Çifte standart uygulamayacaksınız. Bunu 
yaparsanız, adalete güveni sağlarsınız, yeni mahkemelere de gerek kalmaz. 

Değerli arkadaşlarım, soygunu, vurgunu önlemeden, hukuka saygıyı sağlamak mümkün değil
dir. Şu anda yapılacak tek şey, vatandaşın adalete, hukuka güvenmesini sağlamak. Eğer vatandaş, 
bankalardan hortumlanan paranın geri gelmesini görmüyorsa, hukuka güvenmez, siyasî iktidara 
güvenmez. Bunu sağlayacaksınız; bunu sağlarsanız ancak, gerçekten reform niteliğinde birtakım 
adımlar atmış olursunuz. Yine, milletvekili dokunulmazlığını ve bakanlık dokunulmazlıklarını 
sınırlandırılanız ancak, ciddî bir reform yapmış olursunuz. Bunları sağlamadan, istediğiniz kadar 
mahkeme kurun, sorunu çözemezsiniz; hukuka saygıyı, adalete saygıyı, hukukun üstünlüğü pren
sibini hayata geçiremezsiniz. Bunları yapmak lazım; bunları yapmadan, sorunun çözülmesi müm
kün değildir. Hele hele, vicdan ile cüzdan arasındaki sorunu çözeceksiniz. Bütün mesele bu; vicdan 
ile cüzdan arasındaki sorunu çözeceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, hukuka saygıyı, adalete inanmayı sağlayacaksınız ve vatandaşın, hakkını 
başka yerde aramasını önleyeceksiniz. Bu, çok önemli bir tez, gerçekten. Bakın, aynen okuyorum: 
"Bu ülkede her şey, yapanın yanında kâr kalıyorsa, vatandaşın adalete ve hukuka güveni kalmaz. 
Türkiye soyuluyor, hukuk bir şey yapamıyor, Türkiye göz göre göre fakirleştiriliyorsa, düşünmek 
lazım." Gerçekten, Sayın Bakanım, düşünmek lazım. 

tşte, şimdi, siyasî iktidarın yapması gereken, bu sözlere tercüman olmaktır, bunları yerine getir
mektir. öyle sanıyorum ki, bu konuda gerekli adımlar bir an evvel atılacaktır. Siyasî iktidarı kul
lananlar, yargılama aşamasında milletvekili dokunulmazlığı zırhına bürünmeye çalışırlarsa ve 
bürünürlerse, siz, yolsuzlukları da önleyemezsiniz, fakirleşmeyi de önleyemezsiniz. Umarım, bun
dan sonra, bu konuda önemli adımlar atılır ve Türkiye'de vatandaş, hak ettiği yaşam biçimine 
kavuşur, hukukun üstünlüğüne, hukuk devleti anlayışına saygı gösterir ve güven içinde bu ülkede 
yaşamaya devam eder. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ercenk. 
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Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim... Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
Bölge adliye mahkemesi başkanlığı 
MADDE 27. - Her bölge adliye mahkemesinde bir başkan bulunur. Başkanlık, başkan ile yazı 

işleri müdürlüğünden oluşur. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim... Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
Bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulu 
MADDE 28. - Bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulu, bölge adliye mahkemesi başkanı ile 

daire başkanlarından oluşur. 
Bölge adliye mahkemesi başkanının bulunmadığı hâllerde kurulun başkanlığını daire başkan

larından kıdemli olanı yerine getirir. 
Daire başkanının mazereti hâlinde, o dairenin kıdemli üyesi kurula katılır. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim... Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Bölge adliye mahkemesi daireleri 
MADDE 29. - Bölge adliye mahkemeleri, hukuk ve ceza dairelerinden oluşur. Her bölge ad

liye mahkemesinde en az üç hukuk ve en az iki ceza dairesi bulunur. Gerekli hâllerde dairelerin 
sayısı, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca artırılıp azal
tılabilir. 

Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim... Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı 
MADDE 30. - Her bölge adliye mahkemesinde bir Cumhuriyet başsavcılığı bulunur. Bölge ad

liye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet sav
cısından oluşur. 

En kıdemli Cumhuriyet savcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili olarak görev yapar. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim... Kabul etmeyenler... Teşek
kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum: 
Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu 
MADDE 31. - Her bölge adliye mahkemesinde bir bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu 

bulunur. 
Komisyon, bölge adliye mahkemesi başkanının başkanlığında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunca daire başkanları arasından belirlenen bir asıl üye ile bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet 
başsavcısından oluşur. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ayrıca daire başkan veya üyeleri 
arasından bir yedek üye belirler. Başkanın yokluğunda en kıdemli daire başkanı, Cumhuriyet baş
savcısının yokluğunda Cumhuriyet başsavcıvekili ve asıl üyenin yokluğunda yedek üye komisyona 
katılır. 

Komisyon eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
Müdürlükler 
MADDE 32. - Bölge adliye mahkemesi başkanlığında, dairelerinde, Cumhuriyet başsavcılığın

da ve adalet komisyonunda birer yazı işleri müdürlüğü, Cumhuriyet başsavcılığında ayrıca bir idarî 
işler müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler kurulur. 

Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunur. 
Müdürlüklerde çalışanların atama, disiplin ve diğer özlük işlerinde adlî yargı ilk derece mah

kemelerinde görevli personelin tâbi oldukları hükümler uygulanır. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görevler 

Bölge adliye mahkemelerinin görevleri 
MADDE 33. - Bölge adliye mahkemelerinin görevleri şunlardır: 
1. Adlî yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı 

yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak, 
2. Adlî yargı ilk derece mahkemesi olarak yargı çevresi içerisindeki adlî yargı ilk derece mah

kemesi hâkimleri aleyhinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre açılacak tazminat 
davalarına bakmak, 

3. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

- 3 0 9 -



T.B.M.M. B:98 25 . 6 . 2003 O : 1 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek
kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum: 
Başkanın görevleri 
MADDE 34. - Bölge adliye mahkemesi başkanının görevleri şunlardır: 
1. Mahkemeyi temsil etmek, 
2. Bölge adliye mahkemesi başkanlar kuruluna ve adalet komisyonuna başkanlık etmek, baş

kanlar kurulu ile komisyon kararlarını yürütmek, 
3. Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak, genel yönetim işlerini yürüt

mek ve bu yolda uygun göreceği önlemleri almak, 
4. Bölge adliye mahkemesi memurlarını denetlemek veya denetletmek, personelden kendisine 

doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak, 
5. Hükme bağlanan işlerde adlî yargı ilk derece mahkeme hâkim ve savcılarına verilen not fiş

lerini mercilerine göndermek, 
6. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum: 
Başkanlar kurulunun görevleri 
MADDE 35. - Bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri şunlardır: 
1. Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin numaralarını ve aralarındaki iş

bölümünü belirlemek, daireler arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamak, 
2. Hukukî veya fiilî nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hâllerde ilgisine 

göre diğer dairelerden kıdem ve sıraya göre üye görevlendirmek, 
3. Re'sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili hukuk veya ceza dairesinin ya da Cumhuriyet 

başsavcısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 
göre istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların, benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk 
veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında ya da bu mahkeme ile başka bir 
bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında 
uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, 
kendi görüşlerini de ekleyerek Yargıtay Birinci Başkanlığından istemek, 

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
(3) numaralı bende göre yapılacak istem hakkında 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay 

Kanununun 45 inci maddesi kıyas yoluyla uygulanır. 
Başkanlar kurulu eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
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36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Hukuk dairelerinin görevleri 
MADDE 36. - Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin görevleri şunlardır: 
1. Adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara 

karşı yapılan başvuruları inceleyip karara bağlamak, 
2. Adlî yargı ilk derece mahkemesi olarak; yargı çevresi içerisindeki adlî yargı ilk derece mahkemesi 

hâkimleri aleyhine Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre açılan tazminat davalarına bakmak, 
3. Yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve 

görev uyuşmazlıklarını çözmek, 
4. Yargı çevresindeki yetkili adlî yargı ilk derece hukuk mahkemesinin bir davaya bakmasına 

fiilî veya hukukî bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı sınırları kapsamının belirlenmesinde 
tereddüt edildiği takdirde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir 
hukuk mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek, 

5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum: 
Ceza dairelerinin görevleri 
MADDE 37. - Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin görevleri şunlardır: 
1. Adlî yargı ilk derece ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara kar

şı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak, 
2. Yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri arasındaki yetki ve 

görev uyuşmazlıklarını çözmek, 
3. Yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye 

hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi 
içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece ceza mahkemesine nakli hakkında karar vermek, 

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum: 
Daire başkanlarının görevleri 
MADDE 38. - Bölge adliye mahkemesi daire başkanlarının görevleri şunlardır: 
1. Dairelerinde uyumlu, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin makul 

süre içinde incelenmesini ve karara bağlanmasını sağlamak, dairenin kendi kararları arasında mey
dana gelen farklılık ve uyumsuzlukların giderilmesi için tedbirler almak, dosya hakkında rapor 
hazırlayacakları tespit etmek ve kararların yazılmasını sağlamak, 

2. Personelin sicil raporlarını düzenlemek, izin isteklerini düşünceleriyle birlikte adalet komis
yonuna aktarmak, 
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3. Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün işleyişini denetlemek ve personel hakkında ilgili 
kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak, 

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum: 
Üyelerin görevleri 
MADDE 39. - Bölge adliye mahkemesi üyelerinin görevleri şunlardır: 
1. Daire başkanı tarafından verilen dosyaları gerekli şekilde ve zamanında inceleyerek heyete 

sunmak, duruşmalı işlerde rapor hazırlamak ve kararlarını yazmak, 
2. Dairelerindeki duruşma ve müzakerelere katılmak, 
3. Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasının sağlanmasında ve işlerin makul süre için

de incelenip karara bağlanmasında daire başkanına yardım etmek, 
4. Bu Kanun uyarınca daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Bir önerge var; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrasındaki 
"duruşmalı işlerde" ibaresinin çıkarılmasını öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 25.6.2003 
Feridun F. Baloğlu Tuncay Ercenk Atila Emek 

Antalya Antalya Antalya 
Mehmet Boztaş Nail Kamacı 

Aydın Antalya 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkanım, 

çoğunluğumuz olmadığı için, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Üyelerin sadece duruşmalı işlerde değil, daire başkanı tarafından verilen tüm dosyalar için 

rapor hazırlamaları doğru olacaktır. Dosyada yazılı bir belgenin bulunması şartını, duruşma yapıl
masına bağlı düşünmek yanlıştır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, kabul edilen önerge doğrultusundaki değişik şekliyle maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum: 
Cumhuriyet başsavcısının görevleri 
MADDE 40. - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının görevleri şunlardır: 
1. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek, 
2. Cumhuriyet başsavcılığının verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, 
3. Bölge adliye mahkemesinin genel yönetim işlerini yürütmek, 
4. Bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarına ilişkin hüküm ve kararlara ait dosyaların 

incelenerek yazılı düşünce ile birlikte ilgili daireye gönderilmelerini ve duruşmalara katılmayı sağ
lamak, 

5. Ceza dairelerinin kararlarına karşı gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, 
6. Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın gideril

mesi için başkanlar kuruluna başvurmak, 
7. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılarının ilerleme belgelerini düzenlemek, 
8. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları üzerinde gözetim ve denetim yetkisini kul

lanmak, 
9. Cumhuriyet başsavcılığı müdürlüklerini ve personelini denetlemek veya denetletmek, 
10. Cumhuriyet başsavcılığında görevli personel hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin 

cezalarını uygulamak, 
11. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum: 
Cumhuriyet savcılarının görevleri 
MADDE 41. - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılarının görevleri şunlardır: 
1. Bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarına ilişkin hüküm ve kararlara ait dosyalardan 

kendilerine verilenleri inceleyerek yazılı düşüncesiyle birlikte ilgili daireye göndermek ve duruş
malara katılmak, 

2. Ceza daireleri kararlarına karşı gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, 
3. Cumhuriyet başsavcısının vereceği diğer görevleri yapmak, 
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum: 
Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun görevleri 
MADDE 42. - Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun görevleri şunlardır: 
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1. Bölge adliye mahkemelerinin hâkim ve savcıları dışında kalan personeli hakkında, kanun
larla adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonuna verilen tüm görevleri yerine getirmek, 

2. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Nitelik ve Atama 

Bölge adliye mahkemesi başkanı, daire başkanları ve üyelerin nitelikleri ve atanmaları 
MADDE 43. - Bölge adliye mahkemesi başkanı birinci sınıf; daire başkanı birinci sınıfa ayrıl

mış ve Yargıtay üyeliğine seçilme hakkını yitirmemiş, daire üyeleri birinci sınıfa ayrılmış adlî yar
gı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. Bunlar, dört yıldan 
önce başka bir yere veya göreve atanamazlar, ancak meşru mazeretleri durumunda muvafakatları 
alınarak veya haklarında yapılacak soruşturma sonunda görev yeri veya görevlerinin değiştiril
mesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilebilir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum: 
Cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının nitelikleri ve atanmaları 
MADDE 44. - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcıları birinci sınıfa ayrılmış ve Yar

gıtay üyeliğine seçilme hakkını yitirmemiş; bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları hâkim
lik ve savcılık mesleğinde fiilen en az sekiz yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile bölge adliye mah
kemesinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunan adlî yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. Bunlar, dört yıldan önce başka bir yere veya göreve atanamaz
lar, ancak meşru mazeretleri durumunda muvafakatları alınarak veya haklarında yapılacak soruştur
ma sonunda görev yeri veya görevlerinin değiştirilmesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
karar verilebilir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi okutuyorum: 
İstek üzerine atama 
MADDE 45. - Yargıtay daire başkanı ve üyeleri, bu görevlerinden dolayı kazanılmış hakları ile 

üyelik hukukları saklı kalmak kaydıyla, istekleri üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
bölge adliye mahkemesi başkanlığına, daire başkanlıklarına veya Cumhuriyet başsavcılığına 
atanabilirler. Bu şekilde ataması yapılanların başka bir bölge adliye mahkemesine atanmasında da 
aynı usul uygulanır. 

Adlî yargı hâkim sınıfından olan Adalet Bakanlığı yüksek müşavirleri, müsteşar yardımcıları, 
Teftiş Kurulu Başkanı ve genel müdürleri, bağımsız daire başkanları istekleri üzerine Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca bölge adliye mahkemesi başkanlığına, daire başkanlıklarına veya Cum
huriyet başsavcılığına atanabilirler. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
46 ncı maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Toplantı ve karar 
MADDE 46. - Her daire, bir başkan ve iki üyenin katılmasıyla toplanır. Görüşmeler gizli 

yapılır, kararlar çoğunlukla verilir. 
Hukukî veya fiilî nedenlerle bir daire toplanamazsa, başkanlar kurulunun kararıyla diğer 

dairelerden, bu da mümkün olmazsa, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca diğer bölge adliye 
mahkemelerinden yetkili olarak görevlendirilen üyelerle eksiklik tamamlanır. 

Daire başkanının hukukî veya fiilî nedenlerle bulunamaması halinde dairenin en kıdemli üyesi 
daireye başkanlık yapar. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Bir önerge var; okutup işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemeleri Hakkında Kanun 

Tasarısının 46 ncı maddesindeki birinci fıkrada yer alan "görüşmeler gizli yapılır" hükmünün 
"görüşmeler yargılamanın gizli yapıldığı hallerde gizli, aksi halde açık olarak yapılır" şeklinde 
değiştirilmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 25.6.2003 
Feridun F. Baloğlu Tuncay Ercenk Atila Emek 

Antalya Antalya Antalya 
Mehmet Boztaş Nail Kamacı 

Aydın Antalya 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, katılmıyoruz; sebebini kısaca 

ifade etmek isterim. 
Bu müzakerelerin gizli yapılmasının sebebi, karar verecek hâkimlerin her türlü baskıdan, tesir

den azade, kendi vicdanlarıyla baş başa kalmaları açısındandır; birinci sebep budur. Jüri sisteminde 
bile karar verecek olanlar bir odaya çekiliyorlar, dışarıyla irtibatları kesiliyor, onlar da müzakerey
le... Yani, anglosakson sisteminde de bu böyledir. Üçüncüsü, Yargıtay Kanununun 40 inci mad
desinde de "müzakereler gizli cereyan eder" denilmektedir. Bu üç sebepten dolayı önergeye 
katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 
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Gerekçe mi okunsun, söz mü istiyorsunuz? 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Baloğlu. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, sayın üyeler; aslında bu önergenin 

verilmesi için zamanın çok erken olduğunu, o noktaya gelinmediğini biliyorum; yani, ne dünya bu 
noktaya geldi ne Türkiye bu noktaya geldi; ama, ben bir tartışma açılmasını sağlamak açısından bu 
önergeyi verdim. 

Adaletin işleyişine, Türkiye'deki mahkemelerin işleyişine yabancı olabilecek veya o işleyişi 
bilmeyebilecek arkadaşlarım açısından, izin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Mahkemelerde 
yargılama açıktır biliyorsunuz, gizli olması bir istisnadır. Zaten, gizli olması halinde, bu tartışmanın 
da gizli olması yönünde bir görüş bildiriyoruz. Açık yapılan bir yargılamada avukat bulunuyor, 
taraflar bulunuyor, halk izliyor; ama, karar aşamasına gelindiği zaman kapılar kapatılıyor, avukat 
bile dışarı çıkarılıyor. Tabiî, savcının da dışarıda bulunması gerekiyor; ama, fiilî durum böyle değil, 
savcı orada bulunuyor. Aslında, bir orta yol bulunabilirdi; yani, en azından savunmanın da orada 
bulunması sağlanırdı. Eğer, tartışmada gizlenilecek bir şey yoksa, bunu gizlememek gerekiyor. Ne 
konuşuluyor... Yani, birtakım baskıların hâkimleri karar vermede engelleyeceği ve olumsuz bir 
karar doğabileceği şeklinde bir endişe varsa, ben de aksini söylüyorum. Halkın yargısı en büyük 
yargıdır, halkın önünde tartışılmalıdır, tarafların önünde tartışılmalıdır. 

Kaldı ki, bu durum, benim önerdiğim durum, çok açıkça, duruşma olan hallerle sınırlıdır. 
Zaten, duruşma yoksa, üç hâkim toplanıp kararını verecek, hiçbirimizin haberi olmayacak geliş
melerden; ama, duruşma varsa, her şeyi açıkça söylüyoruz, savcı suçluyor, savunma savunuyor, her
kes dinliyor, karar aşamasına gelindiği zaman kapılar kapatılıyor. Bence, kapılar hiçbir zaman 
kapatılmamalıdır, bunu belirtmek için söylüyorum. Bu önergenin kabul görmeyeceğini biliyorum; 
ama, tarihe belge olsun diye bu önergeyi verdim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim, önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
47 nci maddeyi okutuyorum: 
Soruşturma ve kovuşturma usulü 
MADDE 47. - Bölge adliye mahkemesi başkanı, daire başkanları, üyeleri, Cumhuriyet başsav

cısı ve Cumhuriyet savcılarının görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçları ile şahsî suç
larından, sıfat ve görevleri gereklerine uymayan tutum ve davranışlarından dolayı haklarında 
yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda özel kanunlarında yazılı hükümler uygulanır. 

Şu kadar ki, bunların görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle soruş
turma ve kovuşturma mercii olarak kanunda yazılı ağır ceza mahkemesi ile bu mahkeme nezdin-
deki Cumhuriyet başsavcısına verilen görevler, en yakın bölge adliye mahkemesi ceza dairesi, bu 
yerde birden çok ceza dairesi varsa suç türüne göre görevli ceza dairesi ile bu mahkeme nezdindeki 
Cumhuriyet başsavcısı tarafından yerine getirilir. Kovuşturma mercii Yargıtayın görevli ceza 
dairesidir. 

Bölge adliye mahkemesi başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet sav
cılarının şahsî suçları hakkında genel hükümlere göre yapılacak soruşturma ve kovuşturma görevi, 
en yakın bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı ile bu bölge adliye mahkemesi ceza 
dairesine, bu yerde birden çok ceza dairesi varsa, suç türüne göre görevli ceza dairesine aittir. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Bir önerge vardır; okutup işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 146 sıra sayılı kanun tasarısının 47 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fık

ralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Eyüp Fatsa M. Necati Çetinkaya Recep özel 

Ordu Elazığ İsparta 
Ünal Kaçır Mustafa Ataş 

istanbul İstanbul 
"Şu kadar ki, bunların görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle soruş

turma ve kovuşturma mercii olarak kanunda yazılı ağır ceza mahkemesi ile bu mahkeme nezdin
deki cumhuriyet başsavcısına verilen görevler, en yakın bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin suç 
türüne göre görevli ceza dairesi ile bu mahkeme nezdindeki cumhuriyet başsavcısı tarafından yerine 
getirilir. Kovuşturma mercii Yargıtayın görevli ceza dairesidir. 

Bölge adliye mahkemesi başkan ve üyeleri ile cumhuriyet başsavcısı ve cumhuriyet sav
cılarının şahsî suçları hakkında genel hükümlere göre yapılacak soruşturma ve kovuşturma görevi, 
en yakın bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcısı ile bu bölge adliye mahkemesi ceza 
dairesinin suç türüne göre görevli ceza dairesine aittir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Çoğunluğumuz ol

madığı için takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, yeni bir unsur ilave etmiyor, 

sadece ifadeyi daha düzgün hale getiriyor, tereddüte meydan vermemek açısından. Bu sebeple, 
önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum: 
Denetleme 
MADDE 48. - Bölge adliye mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılık

ları ile bölge adliye mahkemeleri adalet komisyonlarının denetimleri, adalet başmüfettişlerince yapılır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Son Hükümler 

Değiştirilen Hükümler 
MADDE 49. - 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 28 inci mad

desinin kenar başlığı "Yargıtay, Danıştay ve bölge adliye mahkemesi notları" olarak, 113 ve 114 ün-
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cü maddelerde geçen "adlî yargı adalet komisyonları" ibaresi "adlî yargı ilk derece mahkemesi 
adalet komisyonları" olarak değiştirilmiş; 28 inci maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bölge adliye mahkemesi daireleri, yaptıkları incelemeler sırasında kararı veren hâkimler ve 
Cumhuriyet savcıları hakkında bu madde hükümlerine göre not verirler. Doldurulan fişler Adalet 
Bakanlığına gönderilmek üzere bölge adliye mahkemesi başkanlığına verilir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 50. - 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa ekli (1) sayılı cetvelin "Birinci 

Sınıf bölümüne "Bölge adliye mahkemesi başkanlığı", "Bölge adliye mahkemesi daire başkanlığı", 
"Bölge adliye mahkemesi üyeliği", "Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı", "Birinci 
Sınıfa ayrılmış" bölümüne "Bölge adliye mahkemesi daire başkanlığı", "Bölge adliye mahkemesi 
üyeliği", "Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı", "Bölge adliye mahkemesi Cum
huriyet savcılığı" ile "2. Sınıf bölümünün 1 ilâ 4 üncü derecelerine "Bölge adliye mahkemesi Cum
huriyet savcılığı" görev unvanları eklenmiştir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
51 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 51. - 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 15 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (2) numaralı bendine aşağıdaki (a) bendi eklenmiş, mevcut (a) ve (b) bentleri (b) ve (c) 
olarak teselsül ettirilmiştir. 

"2. a) Aynı veya farklı yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar 
bakımından hukuk daireleri arasında veya ceza daireleri arasında uyuşmazlık bulunursa," 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
52 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 52. - 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin, baş

vurma harcı başlıklı (I) nolu bendinin (3) numaralı alt bendi, karar ve ilam harcı başlıklı (III) nolu 
bendinin nispi harçla ilgili (e) alt bendinin birinci cümlesi, maktu harçla ilgili (c) alt bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştayda" 
"e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri, Danıştay ve 

Yargıtayın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır." 
"c) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve 

Danıştayın icranın tehiri kararlarında" 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
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53 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 53. - Bu Kanunla kurulan bölge adliye mahkemelerinin ihtiyaçları için Adalet Bakan

lığı taşra teşkilâtında kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas 
edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) 
sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, maddeyi ekli (1) ve (2) sayılı listelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
54 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kaldırılan Hükümler 
MADDE 54. - 8/4/1340 tarihli ve 469 sayılı Mehakimi Şer'iyenin İlgasına ve Mehakimin Teş

kilatına Ait Ahkâmı Muaddil Kanun, 11 Nisan 1329 tarihli Sulh Hâkimleri Hakkında Kanunu 
Muvakkat, 26/4/1926 tarihli ve 825 sayılı Ceza Kanununun Mevkii Mer'iyete Vaz'ına Müteallik 
Kanunun 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddeleri ile 27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyükşehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görüşülmekte olan dava ve işler

de mahkemelerin görevinde bir değişikliğin söz konusu olduğu hallerde, Üst görevli mahkemeler 
yargılamaya devam ederler, alt görevli mahkemeler görevsizlik kararı vererek dosyayı üst görevli 
mahkemeye gönderirler. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. - Adalet Bakanlığı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 

iki yıl içinde 25 inci maddede öngörülen bölge adliye mahkemelerini kurar. Bölge adliye mah
kemelerinin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarih, Resmî Gazetede 
ilân edilir. 

Bölge adliye mahkemeleri göreve başlamadan önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
bu mahkemelerin başkanları, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının 
atamaları yapılır. Bölge adliye mahkemelerinde görev yapacak diğer personelin atamaları da aynı 
süre içinde yapılır. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç iki yıl içinde 

bölge adliye mahkemeleri için ihtiyaç duyulan bina, araç ve gereçler, yapım, satın alma veya 
kiralama yoluyla sağlanır. 
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Kurulacak mahkemelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile, Adalet Bakanlığı bütçesi içinde 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden aktarma ve 
bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 55. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak)- Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak)- Son maddelerine gel

diğimiz tasarıyla ilgili, bu maddeyle ilgili bir hususu Yüksek Heyetin dikkatine sunmak istiyorum: 
Şimdi, istinaf mahkemeleri dediğimiz bu bölge adliye mahkemeleri kurulması hakkında kanun ile 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Ceza Kanunu çok 
yakından birbirleriyle bağımlı ve bağlantılı. O nedenle, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Ceza 
Kanunu henüz Komisyonumuzda bitirilemedi, Ceza Kanununa henüz başlayamadık. İstinaf mah
kemeleri kanununu çıkarıp, Ceza Kanunu ve Ceza Usuül Kanununu çıkarmadığımız takdirde, yani, 
bunları bir bütünlük içerisinde yürürlüğe koymadığımız takdirde, uygulamada çok ciddî sorunlarla 
karşılaşabileceğiz. O nedenle, izninizle, biz, tasarıyı Komisyona geri çekmek istiyoruz. 

BAŞKAN - Tabiî, bu hakkınız var. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Komisyona geri çekilmesi doğrudur. 
BAŞKAN - Son iki maddeyi çekiyorsunuz, değil mi? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Evet, son iki mad

deyi çekiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Son iki maddeyi çekiyorsunuz... O zaman, diğerleri kabul edildi. Kaldı ki, zaten 

"iki yıl içinde bu mahkemeler kurulur" deniliyor; yürürlüğe girmesi, tabiî, ayrıca bir sorun 
yaratacaktır. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Bu mahkemelerin 
kurulması iki yıllık bir süreye bağlı; ama, 55 inci maddeye göre, kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
gireceğine göre, kuruluş dışında pek çok hükmü yürürlüğe girecektir; ama, işte, Ceza Kanunu 
yürürlükte değil, Ceza Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu yürürlükte değil; o nedenle, 
uygulamada pek çok sorunlar çıkacaktır diye arkadaşlarımızın endişesi var. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul)- Madem geri çekilecekti; bu Meclisi bu saate kadar niye 

meşgul ettik?! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu tasarının 54 maddesi ve geçici 3 maddesi kabul edilmiştir; 

ama, bir defaya mahsus olmak üzere, tasarının 55 ve 56 ncı maddelerini Komisyona iade ediyoruz. 
Sayın milletvekilleri, saat 20.35'te toplanmak üzere, çalışmalarımıza ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.33 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
5.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (J/523) (S. Sayısı: 152) (1) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu, 152 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Ziya 

Yergök; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısıyla ilgili 
olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, daha önce, Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu Hakkında Kanun 
Tasarısı Komisyonda görüşülmüş ve Genel Kurula inmişti; bugün yürürlük maddesine kadar 
görüşüldü ve kabul edildi; ancak, bu, henüz yasalaşmamıştır. 

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili karşı oy yazımız
da, özetle, gerekli koşullar oluşmadan ve altyapısı hazırlanmadan bu mahkemelerin kurulmasının 
ve istinaf yolunun açılmasının bir yarar sağlamayacağını belirtmiştik. Bölge Adliye Mahkemeleri 
Hakkında Kanun Tasarısı görüşülürken, Grubumuz adına konuşan arkadaşlar, maddeler hakkında 
konuşan değerli milletvekillerimiz bu yöndeki düşüncelerimizi zaten açıkladılar. 

Değerli milletvekilleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı bölge adliye mahkemelerinin kurulmuş olması varsayımına göre hazırlanmıştır; 
yani, bu tasarı, bölge adliye mahkemeleri kurulmuştur varsayımından yola çıkılarak hazırlanmış ve 
istinaf yoluyla ilgili hukuk usulünde düzenlemeler yapılmıştır. Şimdi, şu anda görüşmekte ol
duğumuz tasarının genel gerekçesine baktığımızda şunları göreceğiz; genel gerekçede aynen şöyle 
deniliyor: "Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısıyla, ilk derece mahkemelerince verilen kararların olaylara, 
maddî hukuka ve usul hükümlerine uygunluğunu denetlemek üzere bölge adliye mahkemeleri 
kurulmuş ve Yargıtaya da temyiz olunan kararların yalnızca hukuka uygunluğunu denetleme ve iç
tihat mahkemesi olma görevi verilmiş olduğundan, istinaf yoluna başvuru ve bu mahkemelerce uy-

(1) 152 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 3 2 1 -



T.B.M.M. B:98 25.6.2003 0 : 2 

gulanacak usul hükümlerinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa eklenmesi ve Kanunun ilgili 
hükümlerinde gerekli değişikliğin yapılması, bazı maddelerin ve birkısım maddelerde geçen 
ibarelerin yürürlükten kaldırılması gereği ortaya çıktığından, bu kanun tasarısı hazırlanmıştır." Yani, 
görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı -görüşmeleri biraz önce yarım kalan, tamamlanmayan, 
yasalaşmamış olan- bölge adliye mahkemelerinin kurulmuş olması varsayımına göre hazırlanmış
tır. O nedenle, kanımızca, bu tasarıyı görüşebilmek için, öncelikle, Bölge Adliye Mahkemeleri 
Hakkında Kanun Tasarısının yasalaşması, Cumhurbaşkanınca onaylanması ve Resmî Gazetede 
yayımlanması lazım. Yürürlük maddelerinde hükümler var, geçici maddelerinde hükümler var var
sayımdan hareketle bunun görüşülmesi doğru değildir. Aslında, bu tasarının, yürürlük maddesini 
beklemeden, bu aşamada çekilmesi doğru olacaktır; bunu Yüce Genel Kurulun dikkatine 
sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bizim, hem bu yönteme hem de esasına karşı olduğumuzu ifade etmek 
isterim. 1924 yılında, bölge adliye mahkemeleri, daha doğrusu, o zamanki adıyla istinaf mah
kemeleri, 469 sayılı Yasayla Türk yargı sisteminden çıkarılmış olmasına rağmen, gerçekten de, 
Türk hukukunun gündeminden hiç inmemiştir. Seksen yıldır tartışılmasına karşın, gerek bilimadam-
lan gerekse uygulamacılar arasında, istinaf mahkemelerinin gerekliliği konusunda bir görüşbirliği 
olmadığı gibi, arkadaşlarım da ifade ettiği üzere, gerçekten, adı üzerinde bile görüşbirliği yoktur. 
Biraz önce yürürlük maddesine kadar görüştüğümüz bölge adliye mahkemeleriyle ilgili kanun 
tasarısında mahkemelerin adı "bölge adliye mahkemesi" olarak geçmekte, şu anda görüşmekte ol
duğumuz Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısın
da ise "istinaf mahkemeleri" olarak geçmiş bulunmaktadır. 

İstinaf mahkemeleri, gerekli koşullar oluşmadan, altyapısı hazırlanmadan kurulacak olursa, 
Yargıtayın yerine, kısa sürede, istinaf mahkemelerinde işler birikecek, vatandaşın davasının görül
mesinde sürat sağlanmış olmayacak, sadece merci değiştirilmiş olacaktır. Nitekim, bölge idare mah
kemelerinin kurulmuş olması, Danıştayın iş yükünü azaltmamıştır. O nedenle, önemli bir gerekçe 
olarak sunulan Yargıtayın iş yükünün azalacağı iddiasının doğru olmadığı düşüncesindeyiz. 

Başta Sayın Adalet Bakanı ve adalet teşkilatının tüm mensupları ve ülkemizdeki hemen her 
vatandaş biliyor ki, bugün, adlî yargıda, hâkim ve savcı sayısı yetersizdir, yargının çalışma koşul
ları olumsuzdur, iş yükü ise çok ağırdır, nitelikli hâkim ve savcı bulmak ise büyük sorundur. Yar
gıtay tetkik hâkimliği ihtiyacı bile yeterince karşılanmış değildir. Bu mahkemelerin içerisinde yer 
alacağı fiziksel şartların hazırlanması, nitelikli personel ihtiyacının sağlanması da önemli sorunlar
dır. Gerekli ortam hazırlanmadan, ilk derece mahkemelerinin bile sorunları çözülmeden istinaf 
mahkemelerinin kurulması, istinaf yolunun açılması doğru olmayacaktır. 

Şunu açıkça ifade ediyoruz ki, içerisinde bulunduğumuz koşullarda, 25 Haziran 2003 Tür-
kiyesinin koşullarında, istinaf yolunun açılması doğru bir yol değildir, sağlam bir yol değildir, iyi 
bir yol değildir; yargının sorunlarına çözüm getirmeyecek, vatandaşın yargıdan bekledikleri sorun
ların çözümü doğrultusunda bir adım atılmış olmayacaktır. 

Ülkemizde en büyük yakınma, yargılamanın uzun sürdüğü, adaletin geciktiği ve geciken 
adaletin adaletsizlik yarattığı noktasındadır. İstinaf uygulaması yargılama sürecini daha da 
uzatacağından, davaların makul sürede sonuçlanması mümkün olmayacağı gibi, sürecin uzaması, 
Anayasada ve yasalarda var olan usul ekonomisine de aykırı olacaktır. 

Şimdi, bu mahkemelerin kurulmuş olmasının, istinaf yolunun açılmış olmasının, adil yar
gılama açısından yararlı olacağı söyleniyor. Halbuki, Türkiye'deki en büyük şikâyet, geciken adalet 
adaletsizliktir, adalet geç tecelli ediyor noktasında düğümlenmektedir. Nitekim, Avrupa İnsan Hak
ları Mahkemesi de, davaların makul süre içerisinde sonuçlanmamasını, adil yargılama hakkının ih
lali olarak kabul ediyor. Bu istinaf yolunun açılmış olması, bu süreci daha da geciktirecektir ve 
makul sürede yargılamanın sonuçlanması olanağını sağlamayacaktır. 
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İstinafın, tasarıdaki adıyla bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemelerini zayıflatacağı 
ve bu mahkemelerin bölge temyiz mahkemesi gibi çalışacak olması nedeniyle de içtihatlarda yek
nesaklığın kaybolacağı ve içtihat birliğinin sağlanmasının zorlaşacağı konusunda arkadaşlarımın 
dile getirdiği düşüncelere ben de katılıyorum. Bu mahkemeler her ilde kurulmayacağına göre... 6 ve 
8 tartışması yapıldı. Gerçekten de tasarıda düşünülen bir sayı söz konusu değildir. Daha önce, ilk 
taslakta bir 15 rakamı vardı; ama, şu andaki mevcut tasarıda, Bakanımızın da ifade ettiği gibi, bir 
sayı olmamakla birlikte, bunun, en azından, biliyoruz ki, her ilde kurulması söz konusu değildir. 
Böyle olduğunda da, delillerin toplanması açısından büyük sıkıntılarla karşılaşılacağı açıktır ve ger
çekten de, yargının sorunlarıyla iç içe yaşayan ve bu sorunları yakından bilen tüm kurumlar, 
kuruluşlar, barolar, Barolar Birliği de istinaf yolunun açılmasının, Türk yargı sistemi içinde, bu böl
ge adliye mahkemelerinin, istinaf mahkemelerinin yer almasının sorunlara bir çözüm getir
meyeceği, yargının hızlı, adil ve etkin gerçekleşmesine katkıda bulunmayacağı görüşündedirler. 
Gerçekten bunu söylemekten hicap duyuyorum; ama, çocuk mahkemeleri, trafik mahkemeleri, aile 
mahkemelerinin bugün bir tabela mahkemesi konumunda olması üzüntü verici bir durumdur. Bizim 
için en büyük eleştiri, siz yasa çıkarıyorsunuz; ama, uygulamada bunun gereğini yapmıyorsunuz 
noktasındadır. Ne yazık ki, daha önce kurulmuş olan mahkemelerle ilgili gelişmeler bu yöndeki 
eleştirileri haklı kılmaktadır. 

İstinaf mahkemelerinin en hararetli savunucuları dahi istinaf mahkemelerinin kurulmasının 
başlı başına sorunu çözmeyeceğini, mevcut yargı sisteminin bir bütün olarak ele alınıp iyileştiril-
memesi durumunda hiçbir şekilde soruna çözüm getirmeyeceğini, yarar yerine zarar da vereceğini 
kabul etmektedirler. 

Burada, birtakım bilim adamlarının, istinaf mahkemelerinin kurulması, istinaf yolunun açıl
ması görüşünü Sayın Bakan ifade etti; ama, daha fazla sayıda bilim adamı da, bunun doğru ol
madığını açıkça ifade etmektedirler. Nitekim, Prof. Erdener Yurtcan -"istinaf yabancı ülkelerde var" 
deniliyor- aynen şunu söylemektedir: "İstinaf, yabancı ülkelerde giderek etrafında fırtınalar 
koparılan bir kanun yoludur. Temyizi bütünüyle kaldıran bir yol değildir, adaletin gecikmesinde 
önemli bir engel olarak görülmektedir. Bu nedenle, adalet hizmetinin sorunlarına istinaf yolu bir 
çözüm olarak düşünülemez." 

Yine -arkadaşlarım da değindi- Prof. Baki Kuru -kendisi usul hukuku konusunda çok büyük 
eserler vermiştir; gerçekten de, tüm hukukçuların bu konuda hocası olmuştur, bir kısmının okuldan 
bir kısmının kitaplarından- "gerekli ortam hazırlanmadan istinaf mahkemelerini kurmak, istinaf 
yolunu açmak yararlı değil, bilakis, zararlı olur" demektedir. 

Değerli üyeler, bu arada, Yargıtay eski başkanlarının da, yargı yılı açılışlarında bu konuda yap
tıkları konuşmaları var; 1960'lı yıllarda, 1970'li yıllarda, 1980'li yıllarda, 1990'h yıllarda. Burada 
bunlara da ben kısaca değinmek istiyorum. Yargıtay eski başkanlarımızdan Dr. Recai Seçkin, yargı 
yılı açış konuşmasında, üst mahkemelere gelecek iş yükünün çokluğuna, bunlar arasında doğacak 
içtihat ayrılıklarına, yetişmiş hâkim bulunmamasına dikkat çekmiş ve istinaf mahkemelerinin kurul
ması düşüncesini eleştirmiştir. 

Yine, Yargıtay önceki başkanlarından Bedrettin Köker de, istinaf çalışmasının kuruluşunun 
büyük maddî fedakârlıklar getireceğini belirterek, beklemenin yerinde olacağını belirtmiştir. 

Yine, Yargıtay önceki başkanlarından Ahmet Coşar ise. gereken altyapının hazır olmaması 
nedeniyle böyle bir uygulamaya geçilmesinin doğru olmayacağını ifade etmiş ve sağlıklı bir model 
seçilerek, bunun, yargıç, savcı ve maddî koşullarının hazırlanmasından sonra hayata geçirilmesinin 
yararlı olabileceğini belirtmiş, ivedi davranışların yarar yerine zarar getireceğini özellikle vur
gulamıştır. 

Yine, Yargıtay eski başkanlarından Dr. İsmet Ocakçıoğlu ise. istinafa gerek olmadığını söy
leyerek, istinafın kaldırılmasını gerektirir koşullar dikkate alındığında, yeniden kurulmasına olanak 
verecek koşulların gerçekleşmediği inancında olduğunu belirtmiştir. 
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Bu sayın Yargıtay başkanlarının belirttiği tarihlerde Adalet Bakanlığının bütçedeki payı yüzde 
3'ler, yüzde 4'ler civarındaydı. Peki, giderek günümüze geldiğimizde, o zaman bile koşulların elveriş
li olmadığını, tüm yaşamları yargıya hizmet yolunda geçmiş bu değerli başkanlar, o yıllarda -büt
çedeki payın yüzde 3, yüzde 4 olduğu dönemlerde bu kaygıları ifade etmişlerse, 2003 yılında koşul
lar daha mı iyi oldu da, Adalet Bakanlığının genel bütçe içindeki payı daha mı iyi oldu da, biz, bugün, 
istinaf mahkemelerini kurma yolunda adım atıyoruz; hayır, olmadı. Bizim de katkımıza rağmen, 
Sayın Bakanın da "Adalet Bakanlığının ve adalet teşkilatının içinde bulunduğu durum yüzümü kızar
tıyor, bundan utanç duyuyorum" demesine rağmen, Başbakan Yardımcılığı yapan Sayın Ertuğrul 
Yalçınbayır'm "yargıyı rahatlatmamız lazım, bütçedeki payını, hiç olmazsa, yüzde 2'ye çıkarmamız 
gerekir" demesine rağmen, yüzde 1 bile yapılamadı; 2003 yılında binde 7,5 olarak -yüzde l'in altın
da- gerçekleşti. Yani, bu koşullar altında "istinaf mahkemelerini kuracağız" demek gerçekçi değildir. 

Burada, Sayın Bakanın da bir değerlendirmesini üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek is
tiyorum. Yargının sorunları konusundaki feryadının içtenlikti olduğuna inandığım Sayın Bakan, is
tinafı savunma uğruna, neredeyse -neredeyse değil, açıkça- "hâkim, savcı sayısında eksik yok" dedi. 
Yani, neredeyse, yargının hiçbir sorunu yok diyecek diye korktum; ama, o kadar ileri gitmedi. 

Değerli arkadaşlar, hâkim, savcı sayısı 9 400 civarında. Eğer, bir yargıcın günde 100 dosyaya 
bakması, yılda 1 000 dosyaya bakması doğru ise, eksik yok diyebilirsiniz. Hatta, günde 200 dos
yaya baksın, yılda 2 000 dosyaya baksın varsayımından hareket ederseniz, fazla bile diyebilirsiniz; 
ama, gerçek, bu değildir. Gerçekten de, Batılı ölçülerde bir standardı yakalamak için, yardımcı 
adalet personeli sayısının da, hâkim, savcı sayısının da bugünkü sayının en az 2 katına çıkarılması 
gerekir. Yoksa, adaletin gerçekçi, sağlıklı bir şekilde işlemesi mümkün değildir. Bütün bunları en 
iyi bilen sayın Bakan, sık sık, hemen her gün, her hafta, işte "hâkimlerin durumu feci; bir yargıç, 
bir pamuk işçisi kadar bile maaş almıyor, işçilerin maaşı 1 500 000 000 hâkimlerinki 850 000 000" 
diyorsa -ki, bunun böyle olduğuna katılıyorum ve o konudaki tartışmaya girmek istemiyorum, 
Sayın Bakanın tespitini söylüyorum- mademki yargı bu kadar dramatik durumdaysa, gerçekten 
utanılacak durumdaysa, bir Adalet Bakanının yüzünü kızartacak durumdaysa, nasıl istinafı savunur
sunuz, nasıl yeni mahkemelerin kurulmasını savunursunuz?! Bunun haklı ve mantıklı bir yol ol
duğuna, doğru olduğuna inanmıyorum. İstinafı savunabilirsiniz, istinafa sarılabilirsiniz; ama, gerek
çeyi doğru koymak durumundasınız. Yargıç, savcı, adalet personeli sayısı da eksiktir, yargının 
sorunları da çok ağırdır, çalışma koşullan çok olumsuzdur, iş yükü çok ağırdır. Bütün bunların bilin
mesine rağmen, acaba Sayın Bakan neden ısrar ediyor?.. Şunu da biliyorum ki, Yargıtaydaki top
lantıda Sayın Bakan "ülke için bir yarar sağlamayacaksa istinaf mahkemeleri, bundan her an 
dönebiliriz" dedi. Tamamen yasalaşmadı, yürürlük maddesine kadar gelindi; yine sağlıklı bir değer
lendirme ve düşünme için bir zaman olduğunu ve bu her iki tasarının da tamamen çekilme noktasın
daki umudumuzu koruduğumu belirtmek istiyorum; ama, Sayın Bakan niye ısrarla savunuyor nok
tasında, aile mahkemeleriyle ilgili tasarının görüşmeleri sırasında yaptığı bir konuşma aklıma gel
di. Acaba böyle bir şey olabilir mi; aile mahkemeleri 9 Ocak 2003 tarihinde kabul edilmişti ve Sayın 
Bakan konuşmasının bir yerinde -tutanaklardan aynen okuyorum- şunu söylemişti: "övünmek an
lamında söylemiyorum; ama, bir tespit olarak ifade ediyorum ki, bugünkü hükümet, 58 inci 
hükümet içerisinde aile politikalarının Türkiye'nin gündemine gelmesi, benim görev aldığım 
zamana rastlar. Aile danışma merkezleri ilk defa benim tarafımdan kuruldu, Aile Araştırma 
Kurumunu ben kurdum. Aile Komisyonu, ilk defa, bu Mecliste, benim zamanımda kuruldu, tik defa 
Aile Şûrasını ben topladım. Beş Yıllık Kalkınma Planında, müstakil aile politikaları, adı altında bir 
başlığın tespit edilmiş olması benim dönemime rastlar." İşte, aile mahkemeleri de benim dönemim
de kuruldu diyor Sayın Bakan. Acaba, istinaf mahkemeleri de, seksen yıldır tartışılan istinaf mah
kemeleri de benim dönemimde kuruldu demek için mi bu tasarı ısrarla savunuluyor? Bunu an
lamakta güçlük çektiğimi ve istinaf yolunun, bölge adliye mahkemelerinin Türk yargısına, Türk 
adaletine bir katkı getirmeyeceğini, bugünkü koşullarda, 2003 yılının koşullarında yarar yerine 
zarar getireceğini ifade ediyor; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yergök. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın îsmail Bilen; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hak
kında, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi şahsım 
ve Grubumuz adına saygıyla selamlıyorum. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununu konuşacaktık; ama, değerli meslektaşım, hukukçu, 
Adalet Komisyonu üyesi, CHP Grubu adına konuşan Mehmet Ziya Yergök Beyin değinmesi 
üzerine, kısaca, istinaf mahkemelerinin neden zarurî olduğunu, neden istediğimizi, hatta, bunu, 
Adalet Komisyonunda neden tartıştığımızı kısaca izah etmek istiyorum. 

Bugün, Adalet Bakanlığından aldığım, Yargıtayın iş yükünü gösterir bir cetveli takdirlerinize 
arz ediyorum. Ceza Genel Kuruluna bugüne kadar giden dosya sayısının toplamını veriyorum: 196 
000 geçen yıldan devreden, toplam 244 223 adet. Hukuk Genel Kuruluna giden toplam sayıları söy
lüyorum: 77 767 geçen yıldan devreden, bu yıl gelen 487 003, toplam 564 770 adet dosya Yargıtaya 
gitmiş. Bunların bir kısmı yine gelecek yıla devredecek. Geçmiş yıllardan devreden dosyaların bir 
kısmı bu yıla sarkmış ve demin de konuşmacıların birçoğu söylediler; istinaf mahkemelerini, bölge 
adliye mahkemelerini tartışırken "geciken adalet, adalet değildir" dediler ve maalesef, geciken 
adalet yüzünden geçmişte, 1980'li ve 1990'lı yıllarda, adaletin gecikmesinden kaynaklanan boşluğu 
birileri doldurmuştu ve bunun adına "mafya" demiştik, özellikle, çek-senet tahsilatı hızla artmıştı. 

Bu iş yükü devam ettiği sürece bunların önünü almamız mümkün değil. İstinaf mahkemeleri, 
adaletin erken tecellisini sağlamak amacıyla ve yargılamada adaleti, yeknesaklığı, bütünlüğü sağ
lamak adına istenmiştir. Yargıtayın Kuruluş Kanununa da bakarsanız "içtihatlar mahkemesi" diye 
söz edilir. İşte, bu içtihatlar mahkemesi, asıl yükü -maalesef, ilk derece mahkemesinin yükü gibi-
artması sebebiyle, asıl işlevini yapamaz hale gelmiştir. 

Geçmişten bugüne kadar istinaf mahkemesinin kurulması yönünde bütün üniversitelerde aşağı 
yukarı bir bütünlük sağlanmış durumdadır. Buna bazı müellifler, bazı yazarlar, bazı üniversite 
hocalarımız karşı çıkmışlardır. Bunların başında da Prof. Dr. Baki Kuru gelmektedir. Saygın bir 
hocamızdır; karşı çıkışı ve gerekçelerinin bir kısmı da haklı olabilir; ancak, bir yerden de başlamak 
gerekir. Yargıtayın iş yükünü hafifletmezsek, ne adaleti gerçekleştirebiliriz ne de içtihatlarda yek
nesaklığı bütünlüğü, birliği sağlayabiliriz. 

Hepimiz hukukçuyuz, konuşanların birçoğu hukukçu; hepimiz biliriz ki, Yargıtayın bellibaşlı 
dairelerinin kendi görüşleri arasında bile bir bütünlük, maalesef, bugün, kalmamıştır. Bir ay önce 
veya bir yıl önce verdiği kararın tam aksine, bir yıl sonra, kararlar verebilmektedir. Dolayısıyla, 
Yargıtayın bu iş yükünü hafifletecek istinaf mahkemeleri, kanaatimce de zaruridir. 

İstinaf mahkemelerinin kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının, aşağı yukarı, 53 maddesi ve 
geçici 3 maddesiyle birlikte 56 maddesi, biraz önce Heyetiniz tarafından -yürütme ve yürürlük mad
deleri dışında- kabul edilerek, yürütme ve yürürlük maddeleri geri çekilmiştir. Bunların tekrar gün
deme getirilmesi çok rahat ve çok kolay olacaktır. Görüşmeler tamamlandıktan sonra, komis
yonumuzda bulunan ceza muhakemeleri ve ceza kanunu tasarıları da Genel Kurulun gündemine 
geldiğinde, bu yürürlük maddelerini tekrar Genel Kurulun gündemine taşıyarak, çok kısa sürede 
bunları gerçekleştirmek mümkün olacaktır. 

Adlî yargı ilk derece mahkemelerinin iş yükü, hem halkımızın hem de hepimizin malumlarıdır 
demiştim. Bu iş yükü, bu yığılmalar, Yargıtayımızın aslî fonksiyonu olan içtihat mahkemesi olma 
özelliğini de engellemektedir. İşte, Yargıtayımızın bu iş yükünü hafifletmek ve davaların kısa 
sürede neticelenmesini sağlamak amacıyla, adlî yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mah
kemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen yeni tasan, bugün Genel Kurulun onayına 
sunulmuştur. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kurulacak olan bu yeni mahkemelerin, yani, bölge adliye 
mahkemelerinin görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun
da da değişiklik yapılması zarureti doğmaktadır. Görüşülecek olan bu kanunla, ilk derece mah
kemelerince verilen kararların, olaylara, yani, maddî hukuka ve usul hükümlerine uygunluğunu 
denetlemek görevi, artık, bölge adliye mahkemelerine verilmekte ve böylece, Yargıtaya da, temyiz 
olunan kararların yalnız hukuka uygunluğunu denetleme ve içtihat oluşturma aslî fonksiyonu 
getirilmektedir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yapılacak köklü değişikliklere kadar bu 
tasarıda aynı hukukî terimlerin kullanılması, kanaatimce, isabetli olmuştur. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda geçen ve ilk derece mahkemelerinin hüküm ve karar
larına karşı kanun yollarını düzenleyen ibareler "istinaf yolu" olarak değiştirilmiştir. 

Yine, hâkimin reddi usulünde de aynı yönde değişiklik ve düzenleme getirilmiştir. Bölge mah
kemelerinin başkan ve üyelerinin reddi istemlerinin reddi halinde verilecek kararların temyiz 
olunabileceği hükmü getirilmiştir. 

İlk derece mahkemelerinin verecekleri nihaî kararlar aleyhine, kural olarak, istinaf mah
kemelerine müracaat hakkı tanınmakta; ancak, miktar ve değeri 500 000 000 TL'yi geçmeyen ilk 
derece mahkemesi kararları kesin olarak kabul edilmektedir. 

İstinaf mahkemelerine başvuru süresi, ilk derece mahkemesinin kararının ilgililere, yani, taraf
lara usulen tebliğinden itibaren otuz gün olarak düzenlenmektedir. Bu süre, Avrupa ülkelerinde de 
aynı şekilde uygulanmaktadır. 

Yargılama hukukunda maddî gerçeğin ortaya çıkarılması ve yargılamanın makul sürede bitiril
mesi ilkeleri gözönünde tutulmuştur. 

Bölge adliye mahkemelerinin bakmakta olduğu davalarda yargılamada bulunan eksikliklerin 
duruşma yapılmaksızın tamamlanabilecek olması halinde, bu eksikliklerin giderilmesini takiben, 
yeniden esas hakkında karar verilebilecektir. Halen Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında 
eksikliklerin tamamlanması yolu bulunmamakta, sırf bu sebeple, bu eksiklikler yüzünden davalar 
bozularak mahkemelerine iade edilmekteydi. Bu nedenle de, davalar gereksiz uzamaktaydı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölge adliye mahkemesi, ancak maddî hukuk veya usul 
hukukunda yer alan kamu düzeniyle alakalı hükümlere aykırılık oluşturan bazı hallerde ilk derece 
mahkemesinin kararını kaldırarak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemesine veya 
yargı çevresinde uygun göreceği başka bir mahkemeye ya da görevli veya yetkili mahkemeye gön
derecektir. 

Bölge adliye mahkemeleri, önlerine gelecek davaların bazılarında yeniden yargılama yap
madan sonuca ulaşmak mümkün olmadığı hallerde, elbette ki, davaya yeniden, yani, başından 
itibaren bakıp kararını öyle verecektir. Kurulacak olan bölge adliye mahkemesinde yeni delil ileri 
sürülemeyecek, davaların ıslahı ve birleştirilmesi istenemeyecek, davaya katılma talebinde 
bulunulamayacak ve karşılık dava açılamayacaktır. Yeni düzenlemeyle, Yargıtay önünde uygulan
ması gereken usuller, bölge adliye mahkemeleri için de öngörülmüştür. 

Tasarıyla, Yargıtayın kararları bozma sebepleri yeniden tanzim edilmiştir. Bunlar sırasıyla; 
hukukun yanlış uygulanması, sözleşme hükümlerinin yanlış uygulanması, dava şartlarına aykırılık, 
adil yargılanma hakkı, karara etki edecek nitelikteki yargılanma hatalarının ya da eksikliklerinin 
varlığı. İşte bu sebeplerden bir veya birkaçının mahkemece ihlali ya da gözetilmemesi durumunda, 
Yargıtay bunları bozma sebebi ve gerekçesi yapacaktır. Karara etki edecek nitelikteki yargılama 
hataları, somut olayın şartlarının ve özelliklerinin değerlendirilmesi suretiyle belirlilik kazanacak
tır. Adil yargılanma hakkı ise Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 6 ncı maddesi ile yine 
Anayasamızda belirtilen hak arama özgürlüğünün yansıması biçimini alan hukukî dinlenilme hak
kıyla irtibatlı olarak taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin yasal bir neden ol
maksızın kabul edilmemesi durumunu da bozma sebebi olarak saymıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kurulacak olan istinaf mahkemelerinin uyması ve uy
gulaması gerekli yasal değişikliği yapmak, kanaatimce, adalete olan güveni yeniden tesis edecektir. 

Ağır işleyen adalet, mağduriyetlere sebep olmakta ve adalete olan güveni de zedelemektedir. 
Bugün, adaletin tevziindeki gecikme, başka hak arama yöntemlerini devreye sokmaktadır. Bu 
değişikliklerle, adalet hem daha süratle dağıtılmak istenmekte hem de daha adil bir yargılama sis
temi kurulmak istenmektedir. Süratli ve adil olan bir yargılama, hem adalete olan güveni tesis 
edecek ve hem de daha caydırıcı olacaktır. 

Yine, meslektaşlarım beni gayet iyi anlayacaklardır, zaman zaman, eski hukukumuzda, eski 
kanunlarımızda, özellikle de trafik kazaları ile alacak davalarında yasal faizin uygulanması nedeniy
le, mahkemeler, âdeta, davalarla tıka basa dolmaktaydı. Kazaya uğrayan veya haklı bir alacağı 
ödemek istemeyen borçlular dava yolunu tercih etmekte, alacaklıların veya zarar görenlerin zararını 
daha çok artırmak amacıyla davaları sebepsiz veya gereksiz bir şekilde uzatma yolunu tercih 
ederek, mahkemelerin verecekleri -geçmiş yıllardaki- yüzde 30'luk gecikme tazminatı, gecikme 
zammıyla, alacaklıların veya gerçek hak sahiplerinin mağduriyetine sebep olmaktaydılar. 

İşte bu tasarıyla bunların önüne geçilmek istenmiş ve istinaf mahkemelerinin (bölge adliye 
mahkemelerinin) kuruluşuyla, yargılamada serilik veya süratlilik esas alınmıştır. 

Bu uygulama, kanaatimce, içtihatlar arasında yeknesaklığı da sağlayacaktır. Zira, Yargıtayın iş 
yükü, bu değişikliklerle azalacaktır. 

Bugüne kadar, kanunu çıkarılıp da fiilen kurulamayan mahkemelerin sorumlusu AK Parti 
Hükümeti olmasa gerekir. Evet, trafik mahkemesi, aile mahkemesi, çocuk mahkemesi, hatta iş mah
kemesiyle ilgili kanunlar çıkarılmış; ancak, maalesef, bugüne kadar birçok yerde bunların kurul
ması gerçekleştirilememiştir; ama, temenni ederiz ki, bunların tamamını gerçekleştirmek bizim 
hükümetimize nasip olur. 

Değerli konuşmacı, sevgili meslektaşım, Sayın Bakanın sözünü belki biraz yanlış anlamış, bel
ki de biraz yanlış yorumlamıştır. 

MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Tutanaktan okudum. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Sayın Bakan şunu da söylemişti sevgili meslektaşım... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Bakan gelsin cevap versin efendim, siz yorum-

lamayınız. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - İzin verirseniz, ne konuşacağıma da ben karar vereyim Sayın 

Grup Başkanım. 
BAŞKAN - Siz buyurun Sayın Bilen. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ama, lütfetsin de Bakan izlesin. Bu kadar önem verdiği bir 

tasarıya katılmayan bir bakan!.. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Bugün, küçük yerleşim birimlerinde gereksiz mahkemelerin 

kurulması, belki savcı ve hâkimlerimizin oralara gönderilmesi, gerçekten gönderilmesi gereken yer
lere gönderilememesi nedeniyle bir boşluk söz konusudur; ancak, yeni düzenlemeyle, belki bu 
küçük yerleşim birimlerinin yakın bölgelerle birleştirilmesi halinde, kanaatimce, hâkim ve savcı 
açığını kapatmak mümkün olacaktır. 

Hukukun üstünlüğü prensibini mutlaka sağlamak gerekir. Kanaatimce, kurulması öngörülen is
tinaf mahkemelerinin uygulayacağı bu kanunla, bu tür haksız uygulamalar ortadan kaldırılacaktır. Bu 
kanunla, ihtilafları bitirmek belki mümkün olmayacaktır; ama, azaltmak belki mümkün olacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bilen. 
Şahsı adına, Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan; buyurun. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; istinaf mahkemelerinin 

kuruluşuna bağlı olarak, tabiatı itibariyle, usul yasalarında da bir değişiklik yapılması gerekiyor idi. 
Buna bağlı olarak, önce Hukuk Usulü, arkasından Ceza Usulü, daha sonra da tcra İflas Yasalannda 
yapılacak bu değişiklikler, eğer, istinaf mahkemeleri yasalaşırsa, peşi peşine bir bir gelmek zorun
dadır; çünkü, daha önce de anlattığım gibi, istinaf, bir kanun yoludur; ama, ben mi iyi anlatamadım, 
yoksa, kimi arkadaşlarımız mı iyi dinlemedi; istinafın anlaşılmadığını, üzüntüyle, görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, istinaf "yeniden başlama" demektir. Bunun anlamı şudur: Manisa'nın 
Akhisar İlçesinin bir köyünde, vatandaş, tarlasıyla ilgili tapu iptal davası açtı. Akhisar mahkemesi 
bir karar verdi. Bu tarlanın değeri 500 000 OOO'dan yukarıysa ve bu vatandaşımız, kararı beğen
miyorsa, İzmir istinaf mahkemesine istinaf dilekçesi verecek "davanın yeniden görülmesini is
tiyorum" diyecek. O, Akhisar'ın köyündeki vatandaşımız, İzmir istinaf mahkemesine davacı sıfatıy
la gelecek, senedini, sepetini, tapusunu, temessükünü -neyi varsa- bildirecek, şahitlerini bildirecek, 
yargılama yapılacak. İstinaf mahkemesi, Akhisar'ın o köyüne keşfe gidecek ve bir karar oluş
turacak. Eğer, tarlanın değeri 3 000 000 OOO'dan yukarıysa, temyiz yolu kapalı değil, temyize de 
gidebilecek. 

Şimdi, burada yargılama süratleniyor demek, yoğurt siyahtır demektir. Efendi, renklerde bir 
karışıklık var, dikkat edin yoğurt siyah olmaz, beyaz olur diyorsunuz; hayır yoğurt siyahtır, kap
karadır, çok siyahtır deniliyor. 

Efendim, dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir hukuk müellifi, istinaf yargıyı süratlendirir 
demiyor. Bunun örneği yok. Hatta, örnek verdim; Fransa'da -ki, Fransa, istinaf uygulamasında, İm
parator Napolyon'dan bu yana kesintisiz uygulama yaptığı için bir gelenek sahibi- davaların istinaf
ta kalma süresi ortalama 27,6 ay; sadece istinafta; bidayet mahkemesi hariç. Paris gibi, Fransa'nın 
en modern yerinde, davanın istinafta kalma süresi 14,4 ay. Nasıl süratleniyor?! 

Değerli arkadaşlarım, doğru olmayan, muhayyel şeyler yaratarak, muhayyel soyutlamalar 
üzerinde, Genel Kurulumuza yanlış bilgi vermeyelim. Doğru şeylere karar verelim. Ha, ihtimal ki, 
Genel Kurulumuz "efendi, biz, gecikse de istinaftan yanayız" diyebilir. Almanya'da Ecker olayı var
dır; onyedi yıl sürmüştür istinaf davası. Avrupa bu, Türkiye'de yüz yıl süreceğine kani olduğum yer
ler var. Hakkâri'nin, bilmem, Yüksekova İlçesinden dava olacak; Diyarbakır istinafı oraya keşfe 
gidecek, iklim koşullarını bulacak ve dava bitirecek. Biraz ülke gerçeklerine, biraz hayatın ken
disine isabet ettirelim. 

Bakınız, istinaf niye isteniyor... 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, bir saniye. 
Şimdi, az önce, biz, bu yasa tasarısını 56 madde görüştük, birçok maddede de söz alınmadı, onlar 

geride kaldı. Şimdi, bu yeni konu üzerinde görüşlerinizi rica edeyim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Buyurun. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Sayın Başkan, yeni konu, hukuk usulü, istinafla ilgili. Lüt

fen... Konuyla ilgili, konunun içinde... Hukuk usulünde yapılan değişikliklerin tamamı istinafla il
gili. Konuyla ilgili konuşuyorum; lütfen, Sayın Başkan, sözümü kesmeyin. Konuyla ilgili 
konuşuyorum; hukuk usulü, istinafla ilgili, istinaf yolu konuluyor hukuk usulüne; öyle ezbere 
konuştuğumuz yok burada. (CHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - İç içe bunlar. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Genel Kurul karar vermiş, kararı geri mi alacağız?! 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Henüz karar verilmedi, yürürlüğe konulmadı o yasa. 
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ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Olur mu canım!.. Bütün maddeleri görüşmüşüz. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Efendi, çıkar konuşursun. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müdahale etmeyin. 
Buyurun Sayın Eraslan. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Meclise karşı saygılı olun. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Meclise karşı saygısız hiçbir ifademiz yoktur Sayın Millet

vekili. Milletvekili laf atmaz; fikriniz varsa, çıkın, kanaatinizi bildirin. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Meclisin kararı var. 
BAŞKAN - Sayın Kaçır, lütfen müdahale etmeyin. 
Sayın Eraslan, siz de Genel Kurula hitap edin. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Teknik bir konuda doğru açıklama yapıyoruz, Meclisi doğ

ru bilgilendiriyoruz, doğru bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu, insanî ve vicdanî bir görevdir. Hukuk
çu olarak görevimizdir. Bunu yapmaya çalışıyoruz. 

Arkadaşlarım, istinafın siyasetle bir ilgisi yok. İstinafa neden ihtiyaç duyuldu; bakın, söy
lemeye çalışıyorum. Şimdi, Avrupa'da, zaman içerisinde şöyle bir düşünce gelişti: Bidayet mah
kemeleri verdiği kararda -bunlar da hâkim, nihayet insan- yanılabilirler de. Bunu, daha tecrübeli 
birisi, yeniden, maddî olgularıyla değerlendirse, hatayı düzeltse diye... Bu, güzel bir fikir, buna hiç
bir itirazım yok. Bunun üzerine gelişti istinaf ve bugün, Avrupa'da da, istinafın, çekişmelerin, 
davaların uzamasına neden olduğu konusunda oybirliği vardır. Almanya başta olmak üzere, giderek 
tüm Avrupa ülkelerinde, istinaf yetkileri kısıtlanmaya, daraltılmaya başlanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, rastgele, gerçeğe dayanmayan açıklamalarla, ülkemize bir kötülük yap
mayalım; zaten, yargı sistemimizde büyük sıkıntılar yaşıyoruz, ciddî sıkıntılar yaşıyoruz. Ben, as
lında, Sayın Bakanın, böyle bir konuya girmekte, iğneli fıçıya girdiğinin farkındayım. O da, sanırım 
farkına vardı ki, istinaf mahkemeleriyle ilgili tasarının yürürlük maddesini geri çekti. Şimdi, yürür
lüğe sokmadığımız bir mahkeme için, hukuk usulünde yapacağımız değişiklik anlamlı değildir. İs
tinaf mahkemesi yürürlükte değildir şu noktada, yürürlükte olmayan mahkeme için, kanunumuzda 
istinaf yolunun düzenlenmesi doğru değildir. 

Bizdeki istinafın düzenleniş biçimi, dar anlamda istinaftır, geniş istinaf değildir; ama, dar an
lamda istinafta dahi, dilekçe sahipleri -yani, istinaf yoluna başvuranlar- şahidin yeniden dinlenil
mesini, keşfin yeniden yapılmasını ya da diğer delillere yeniden temas edilmesini isteyebilirler. 
Böylesi bir durumda, Türkiye gerçeğinde, benim önerim şuydu alt komisyonda: Eğer, mutlaka is
tinaf deniliyorsa, en az 100 istinaf mahkemesi; 100 hukuk, 100 ceza istinaf mahkemesi... Her il mer
kezinde birer tane, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük illerde daha fazla olmak üzere, belki, bir neb
ze ihtiyacı karşılayabilir. Bunun dışındakilerin hepsi hayalîdir. 

Rakamlar veriliyor Yargıtaya giden dosyalar için. Doğrudur arkadaşların verdiği rakamlar; hat
ta, eksiği de vardır. Peki, bizim ülkemizin insanı, istinaf yolunu tanıdığınızda, aynı sayıda insan, 
Yargıtaya giden, istinafa gitmeyecektir diye mi düşünüyorsunuz?! Ben, yirmi yıla yakın avukatlık 
yaptım; hiçbir müvekkilim, hiçbir kanun yolundan vazgeç demedi; sonuna kadar kullan, tashihi 
karar dahil dedi. Bu, bizim insanımızın doğasında var; Fransızların doğasında yok; bidayet mah
kemesi karar verince, ben haksızmışım deyip oturabiliyor; ama, bizim insanımızın doğasında bu 
yok. Gerçekçi olalım; bizim insanımız, temyize gidelim diyor. Şimdi, istinaf yolunu açacaksın, is
tinafa gidecek. İstinaftan sonra temyiz kapanmıyor, 3 000 000 OOO'ı geçince devam ediyor; temyize 
gidelim diyecek; yani, bugün, çok yüksek rakamlar değil. Hatta, Avrupa İnsan Hakları Mah
kemesine gidelim diyor yurttaşlarımız, cayır cayır da götürüyor ihtilafları; elbette, bireysel başvuru 
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hakkı var. Yani, bir şeyin adını doğru koyalım; evet, Türkiye'de, yargıda sorunlar vardır. Biz, şöyle 
bir itham içerisinde de olmadık: Bu, falan partinin sorumluluğudur, feşmekan partinin azdır, şunun 
çoktur; bu değil... Yargıda sorunlar vardır; teşhisi doğru koyalım, çözümü doğru arayalım. 

Bunun için, çıkmamış bir istinaf mahkemesi için, yürürlüğe konulmamış bir istinaf mahkemesi 
için, hukuk usulünde değişiklik yapılarak istinaf yolunun açılması doğru değildir. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
Şahsı adına ikinci söz, Antalya Milletvekili Sayın Feridun Baloğlu'nun. 
Buyurun Sayın Baloğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biz, bu gece, 

burada ne yaptığımızın bilincinde olmak zorundayız. Belki, yaşamımızda bir gün bize de uy
gulanacak birtakım kuralları belirlemek için buradayız. Neyse ki, yeteri kadar arkadaşımız toplan
tıyı izliyor. 

Bu yasa, gelecekte birçok sorunu çözecek bir temel yasa değil, bir siyasal tercih değil; sadece, 
hukuk yargılamasıyla ilgili bir gelişmeyi burada sonuçlandırmaya çalışıyoruz. 

Biraz önce, bir tasarının genişçe bir bölümünü, büyükçe bir bölümünü kabul ettik. O, yeni bir 
mahkeme kurulmasına ilişkindi. O konuda da çok fazla tartışma oldu, her şey söylendi. Söylenen
lerin bir bölümü istinaf mahkemelerinin gereksizliğine ilişkindi. Ben, o görüşlere kesinlikle 
katılıyorum; çünkü, zaten karmaşık olan sistemimizi, bu yeni mahkemelerle biraz daha anlaşılmaz 
hale getiriyoruz, işi takipte zorluklar getiriyoruz. 

İstinaf mahkemeleri, Türkiye'de hiç bitmeyen bir tartışma olarak, benim bildiğim, hukuk fakül
tesine girdiğim 1962'de tartışılıyordu. Kırk yıl sonra milletvekili oldum; hâlâ bu konuyu tar
tışıyoruz. Oğlum da bu konuyu tartışacak. Bu mahkemeler kurulduktan sonra da tartışılacak; çün
kü, baktığımız yere göre görüyoruz. Ben, farklı görenlere de saygı duyuyorum. Onlar da istinaf 
mahkemelerini bir çözüm gibi görebilirler; ama, hayat öğreticidir. Birinden biri haklı çıkacaktır. 
Dilerim, bu mahkemeleri yararlı görenler, bu mahkemelerin Türk hukuk sistemine çözümler 
getireceğini umut edenler haklı çıkarlar, biz mahcup oluruz ve ülke de kazanmış olur; ama, hiç um
muyorum; onu da söylüyorum peşin. 

Biz, burada yasa yaparken şu saatte, ben, başka bir şey söylemek istiyorum. Meclisi bu kadar 
erken yorulmuş duruma getirmemek gerektiğini düşünüyorum. Bakın, dün akşam, burada çok az 
sayıda milletvekili saat 1,5'ta burayı terk ettik. Uyuyabilmemiz için geçen bir süreden sonra sabah 
7'de kalktık, tekrar geldik. Komisyon çalışmaları vardı, toplantılar vardı. Biz, makine olduğumuzu 
sanmıyoruz; ama, başkaları da bizi makine gibi düşünmemelidir. İnsanların asgarî hakları vardır; 
siyasal hakları, insanî hakları; bunlardan birisi de dinlenme hakkıdır ve biz burada çok ciddî bir iş 
yapıyoruz. Bir yasa hazırlıyoruz; ama, dinlenmemiş bir tarzda, kendimizi toplamamış bir tarzda 
burada bir yasayı tartışıyoruz. Yani, ben buradaki arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Dün gece de ay
nı insanların büyükçe bir bölümü buradaydı, yine aynı insanlann büyükçe bir bölümü burada. Bir 
çaba gösteriyoruz; ama, bu çabanın bir sınırı olmalıdır. Doğal ki, halkın fedakârlık yaptığı, halktan 
özveri istenilen bir ortamda milletvekili de özverili olmalıdır. Biz bu özveriyi defalarca gösterdik; 
yani, lojmanları kullanma hakkımızdan büyük bir istekle vazgeçtik; güzel. Maaşlarımıza artış is
temiyoruz; hatta, reel bir azalışı da göze aldık; bu da güzel. Hiçbir indirimi kabul etmiyoruz; uçak, 
PTT indirimini kabul etmiyoruz; bu da güzel; ama, arkadaşlar, dinlenme hakkımızdan, daha sağlık
lı bir kafayla yasa yapma hakkımızdan vazgeçme hakkımız yoktur; çünkü, bu, halkın hakkıdır. 
Halk, sağlıklı insanların sağlıklı yasalar yapmasını bekliyor. Bu kadar yorgun, bu kadar zorlamay
la yasa yapmayı düşünmek ve bunu inatla sürdürmek, bence anlamsız geliyor; bunu, bir kere düşün
meniz gerekiyor. 
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Bu yasayla ilgili değişiklikleri arkadaşlarım tartıştılar. Yargı yoluna başvurma süresinin 
uzatılmasına ilişkin -otuz gündür bu- kamu kurumlan için istinaf yoluna başvuru süresini otuz 
gün olarak düzenliyor tasarı. Bu düzenlemenin, bu tasarının getirdiği "süratli yargı" ve "adil 
yargı" kavramıyla bağdaştığına inanmıyorum; çünkü, otuz günlük bir süre uzun bir süredir; 
yani, bir karar verilecek, tebliğ edilecek, otuz gün düşüneceksiniz. Niye 30 gün? Gerekçede 
deniliyor ki: Bölge mahkemelerinin kararlarına karşı başvurmak için geçirilen süre, bölge mah
kemelerine bütün belgelerle başvurmanız gerektiği için, çok önemli bir süredir, bütün belgeleri 
ekleyeceksiniz. Yani, otuz gün, avukat olmasa bile, insanlar neyi düşünecekler? Karar önünde; 
belgeleri ekleyecek, koyacak. Hem hızlı yargılama diyoruz hem de otuz günlük bir süre 
koyuyoruz. Bu ayrıntılara girmek istemiyorum; bunu bir örnek diye veriyorum. Kanunun 
bütünlüğü içinde onun gerekçesi ile getirdiği hükümler arasındaki bir çelişki olarak 
koyuyorum. Başka örnekler de var; o örnekleri burada tekrar tekrar söylemek istemiyorum. 
Maddelerle ilgili bölümde, herhalde arkadaşlarım bunlara değinecekler; bunların hepsini 
geçiyorum. 

Sayın milletvekilleri, aslında, bakmamız gereken şudur: Bir çerçeve çiziyoruz, o çerçeve bir 
yargı çerçevesidir; yani, mahkemeleri kuruyoruz, onların işleyişini, usullerini belirliyoruz; ama, 
sonunda, insanla ilgili bütün bunlar; yani, o çerçevenin içine insanlar oturacak, hâkimler oturacak, 
savcılar oturacak, kâtipler oturacak. O insanların oturacağı gerçek bir mekâna ihtiyaç var; bir bina 
lazım, bir sürü şey... Teknik şeyler lazım. İşte, bilgisayarlar, telefonlar... 

Şimdi, Türkiye'deki adliyelerin durumuna bir bakalım önce. Ben, Sayın Bakanın bu konudaki 
içtenliğine ve tespitlerine tümüyle katılıyorum, bu eksiklikleri giderme konusundaki çabalarına da 
saygı duyuyorum. O çabanın, siyasal iktidarın bütün unsurları tarafından desteklenmesini umut 
ediyorum; ama, şu andaki manzara şudur: Yeterli sayıda yargıcımız yoktur. Demin, böyle bir tartış
ma oldu; yaşayanlar bilir ki, Türkiye adliyelerinde yeterli yargıç yoktur. Farz edin ki, sayısal olarak 
yeterli yargıç vardır; yeterli midirler, yeteri kadar eğitilmişler midir, onlara yeterli imkân verilmiş 
midir; bir de bunlara bakmak gerekiyor. 

Bir de, görünmeyen insanlar var adliyelerde; adliye mensupları, çalışanlar; işte, mübaşirler, 
yazmanlar, o insanlar. Türkiye'de fazla mesai kavramının geçerli olmadığı kurumlardan birisi, ad
liye kurumudur. Keşiften geç dönerler, para alamazlar, para bile talep edemezler; farklı hiyerarşi 
vardır, hiç saat kavramı yoktur. Onlara bakmak lazım; yani, o insanların da sorunlarını görmek 
lazım. Yeterli bilgisayar donanımı yoktur. Bunları görüyoruz, seçim bölgelerimizde görüyoruz, 
avukat olarak görüyorduk; ama, bir şeyi daha görüyoruz, hiç uzağa gitmeye gerek yok; bakın, 
şurada, 250 metre aşağıda, Türkiye adaletinin kalbinin attığı Yargıtay binası var. O Yargıtay 
binasına çoğumuz gitmişizdir; gitmeyenlere de öneriyorum. Milletvekiliyiz; Türkiye adaletinin 
dağıtıldığı binaya, lütfen, gidin, bir bakın; yani, gidin, Yargıtay binasına bir bakın ve o binanın 
halini görün; ondan sonra da bunları tartışalım. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

III. - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Maddelerine geçilmeden önce, bir yoklama talebi vardır; okutup işleme 

koyacağım ve yoklama talebinde bulunan sayın milletvekillerinin Genel Kurul salonunda olup ol
madıklarını tespit edeceğim. 

Buyurun. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
152 sıra sayılı yasanın maddelerine geçilmesi oylaması öncesinde yoklama yapılmasını arz ve 

talep ederiz. 
BAŞKAN - Haluk Koç?.. Burada. 
Hüseyin özcan?.. Burada. 
Kemal Sağ?.. Burada. 
Muharrem Kılıç?.. Burada. 
Mevlüt Aslanoğlu?.. Burada. 
Atilla Başoğlu?.. Burada. 
Ahmet Küçük?.. Burada. 
Orhan Eraslan?.. Burada. 
İsmail Değerli?.. Burada. 
Halil Akyüz?.. Burada. 
Osman Kaptan?.. Burada. 
Ziya Yergök?.. Burada. 
Muharrem Toprak?.. Burada. 
Birgen Keleş?.. Burada. 
Şevket Arz?.. Burada. 
Algan Hacaloğlu?.. Burada. 
Mustafa özyürek?.. Burada. 
Sedat Uzunbay?.. Burada. 
Feridun Baloğlu?.. Burada. 
Ersoy Bulut?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, yoklamayı elektronik cihazla yapacağız. 
Sisteme giremeyip oy pusulası gönderen sayın milletvekillerinin Genel Kuruldan ayrıl

mamalarını rica ediyorum; çünkü, pusula gönderen arkadaşları burada ilan edeceğim. O nedenle, 
burada olmayan arkadaşlar yerine de kimse pusula göndermesin, arkadaşımızı da üzmesin. 

Yoklama için 3 dakika süre veriyorum ve işlemi başlatıyorum. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Başkanım, 5 dakika olsun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - 3 dakika yeterli. 
BAŞKAN - Evet, yoklama başladı. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Evet, yoklama işlemi bitmiştir. 
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 2137 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98 inci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Görüşmekte olduğumuz 152 sıra sayılı tasarının maddelerine geçilmeden önce is

tenilen yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştı; şimdi, yeniden yoklama yapacağım. 
Yoklama için 3 dakika süre veriyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklamaya başlanıldı) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, 5 dakika... 
BAŞKAN - Arkadaşlar süre başladı; buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Başlamadı daha... 
BAŞKAN - Başladı, başladı. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Uygulama, 5 dakika olarak bugüne kadar geldi Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, siz, deneyimli bir Grup Başkanvekilisiniz... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Hep S dakika uygulandı Sayın Başkanım. Normal olan da 5 

dakikaydı. 
BAŞKAN - Siz yoklamaya katılın; buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - 3 dakika yeterli. 
(Elektronik cihazla yoklamaya devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yoklama işlemi... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, 1 dakika... Arkadaşlar geldi. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, olayın ciddiyetini... Lütfen... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yoklama işlemi bitti. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, lütfen, süre biteli 3 dakika oluyor. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, arkadaşlarımız verdiler kâğıtlarını. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yapılan yoklama sonunda toplantı yetersayısı bulunamamıştır. 
Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 26 Haziran 2003 Perşembe günü saat 

15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
îyi akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 21.56 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'in, yargı mensuplarının çalışma ortamlarının ve 

ekonomik durumlarının düzeltilmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 
(7/490) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma Adalet Bakanımız Sayın Cemil ÇİÇEK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Yargı hizmetinin gereği gibi yerine getirilememesinin en önemli 
nedeni, genel bütçeden yargıya ayrılan payın yıllar itibarıyla giderek 
azalmasıdır. Bugün adalet hizmetleri, hükümet konaklarının en izbe 
bölümlerinde ve ya mesken ya da iş hanı olarak yapılan kiralık adliye 
binalarında yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Hal böyle olunca da, birçok 
hakim ve Cumhuriyet Savcısına oda bulunamamaktadır. Ekonomik 
olarak da yetersiz olan yargı mensuplarının, maaşlarını yükselterek, 
daha sağlıklı çalışmaları sağlanmış olacaktır. Bu nedenle; 

1. Girmeye çalıştığımız Avrupa Topluluğu ülkelerinde ki, saray ve 
saray benzeri yargı binalarında her türlü teknik donanıma sahip bir yargı 
ve mahkeme ortamı ülkemizde de sağlamayı düşünüyor musunuz? 

2. İleri ve çağdaş ülkelerde yargı mensuplarının ekonomik olarak 
durumları görevlerinden başka bir şey düşünemeyecekleri kadar 
mükemmeldir. Ülkemizde de bu olanağı yargı mensuplarımıza 
kazandırmayı düşünüyor musunuz? 
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ADALET BAKANLIĞI *ZLfjL./2Qa3 
Bakan 

5<W 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLÎSI B A Ş K A N L I Ğ I N A 

ÎLGÎ: a) Kanunlar v e Kararlar Daires i Başkanl ığ ı i fadel i , 1 2 / 5 / 2 0 0 3 tarihli v e 
A . 0 1 . 0 . 0 N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 4 9 0 - 1 6 0 8 / 6 8 7 6 sayı l ı y a z ı n ı z . 

b ) 2 1 / 5 / 2 0 0 3 tarihli v e 3 9 7 sayı l ı y a z ı m ı z . 

t lg i (a> y a z ı n ı z ek inde al ınan, İzmir Mi l l e tvek i l i D r . M u h a r t e m T o p r a k 
tarafından B a k a n l ı ğ ı m ı z a y ö n e l t i l e n v e yaz ı l ı olarak cevap landır ı lmas ı i s t e n i l e n 
7/4<ÎO-1tf>OR E s a s "No.Iu soru ö n e r g e s i y l e i lgi l i c e v a b a e s a s t e şk i l e d e c e k 
bi lg i ler in d e r l e n e b i l m e s i için ilgi (b ) y a z ı m ı z l a , Türk iye B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i 
İ ç t ü z ü ğ ü n ü n 9 9 . m a d d e s i n i n beş inc i fıkrası uyarınca bir ay l ık ek süre v e r i l m e s i 
i s teni lmişt ir . 

S ö z konusu, soru önerges ine ver i l en c e v a p Ömegi iki n ü s h a h â l i n d e i l i ş ikte 
sunulmuştur . 

B i lg i l e r in i ze arz eder im. 

Cemil ÇİÇEK 
B a k a n 

A N K A K A 
. . / /2003 

Dı .Muhaırem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yftnelttigirıiz v e yazılı olarak cevaplandırıl masını istediğiniz 
7 /490-1608 Esas "No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, tasarruf* tedbirleri v e bütçe 
imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle, müstakil adliyelerin, demirbaş ihtiyaçları 
BakanlıAırmz kaynaklarından karşılanmaya çalışılmaktadır. Bakanlığımız "e-devlet" 
sistemimizin bir parçası olan "e-adalet" sisteminin kurulması i le Bakanlık merkez v e 
taşra birimleri arasında bilgi alışverişinin elektronik ortama taşınması, adalet 
hizmetlerinin hızlı , güvenilir, etkin v e ekonomik olarak yürütülebilmesi için 
mahkemelerin, Cumhuriyet başsavcılıklarının v e yardımcı birimlerin çağ ımız ın en son 
teknolojik olanaklarıyla donatılması Ulusal Yargı Ag ı Projosi kapsamında anamalı 
olarak başlatılmıştır. 

ö t e yandan, Adl iye binalarının yapım v e onarunlannda genel bütçe v e 
Bakanlığımız Öz kaynakları kullanılmakta olup, 2003 yılında Bayındırlık v e takan 
Bakanlığınca yürütülmekte olan 9 adet adliye binasının tamamlanması için genel 
bütçeden 35.50O.0OO.O0O.O0O.-TL. ödeneğe ek olarak temin edilen yedek ödenekten de 
2 .304 .000 .000 .000 . - TL. Bayındırlık v e İskân Bakanlığı bütçesine aynı yedek 
ödenekten 7.880.000.000.000.-TJL. tutarlı miktar ise 9 adet yeni adliye binası yapımına 
aktarılmıştır. 

Bakanlığımız öz kaynaklarından karşılanmak suretiyle 4 7 adet yeni adliye 
binasının yapımına 2003 yılında başlanılması planlanmış olup, tüm bu projelerin 4 yıl 
içinde sonuçlandırılması programı uygulamaya konulmuştur. 

Ayrıca; hakim ve savcıların aylık ve ödeneklerinin en önemli unsurlarından biri 
olan ve 2 8 0 2 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106. maddesiyle düzenlenen 
ödeneğin hesaplanmasında esas alınan oranlar yükselti lmek suretiyle, hâkim ve 
savcıların aylık v e ödeneklerinin günün ekonomik koşullarına uygun hâle getirilmesi, 
2802 sayılı Kanunun Hk Geçici 1, Ek Cieçici 2 . maddeleri uyarınca aynı oranların, 
Sayıştay mensupları ile askerî hâkim v e savcılar hakkında da uygulanmasını sağlamak 
amacıyla Hâkimler v e Savcılar Kanununda, mahkemelerin bağımsızl ığ ı v e hâkimlik 
teminatı esas alınarak Hâkimler v e Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Hâkimler v e 
Savcılar Kanunu v e ilgili kanunlarda değişiklik veya düzenleme yapmak amacıyla 
Bakanlığımızca yürütülen çalınmalar devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
ADALET BAKANUĞI 

Bakan. 
Sayın 
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2 - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, ABD'nin Türkiye'deki iislerde kullandığı akaryakıtın 
satış şartlarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül'ün cevabı (7/569) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi GÖNÜL 
tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 25.02.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

İncirlik başta olmak üzere, ABD'nin kullandığı bütün Üslerdeki akaryakıt 
satışları: 

a- Uçaklar 
b- Kara vasıtaları 
c- Diğer kullanım için vergi muafiyetinden yararlanılıyor mu, akaryakıt 

bu tesislerde hangi şartlarla satılıyor? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2003/7020-CS /(,&-6H 2> $ HAZİRAN 2003 

KONU Yazıtı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.lığının 11.6.2003 tarihli ve KAN.KAR.MD : A.01.0.GNS.0.10.00. 02-
1790 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından verilen "ABD'nin Türkiye'deki 
üsterde kullandığı akaryakıtın satış şartlarına" ilişkin 7/569-1792 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

•^r i GÖNÜL 
Millî Savunma Bakanı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYİN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN 
7/569-1792 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. TSK'ne ait tesislerde ABD'ne akaryakıt satışı yapılmamaktadır. 
2. ABD'nin TSK'ne ait tesislerdeki yakıt ihtiyaçlarının teslim alınması, taşınması ve 
teslim edilmesi MSB.ANT.Bşk.lığınca "MSB.ANT.Bşk.lığı ile ABD Avrupa Savunma Enerji 
Destek Merkezi arasındaki 11 Ekim 2001 tarihli Anlaşma (Letter of Agreement)" 
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 
3. Anlaşma'nın 5.E.fıkrası, 6429 sayılı kanun ile onaylanan 23 Haziran 1954 tarihli 
Türkiye ve ABD Vergi Muafiyeti Anlaşmasına göra ABD'nin MSB. ANT.Bşk.lığından aldığı 
akaryakıt depolama ve taşıma hizmetinin vergiden muaf olacağını belirtmektedir. 

Bilgilerinize sunarım. 

-f Vecdi GÖNÜL 
MilIT Savunma Bakanı 
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3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, bir gazetede ordudan ihraçla ilgili çıkan bir habere iliş
kin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakam M. Vecdi Gönül'ûn cevabı (7/583) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

/<W * W ***&* 
Aşağıdaki sorumun Başbakan sayın .* ' . tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 30.12.2002 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLEtVEKİLİ 

SORU: 

29.12.2002 tarihinde Haber Türk gazetesinde çıkan bir haberde Y.A.Ş. 
karan ile ordudan ihraç edilen 7 kişiden 1 tanesinin ihraç sebebini "Recep 
Tayyip Erdoğan'dan randevu istemek olduğu" belirtilmiştir. 

Bu haber doğru mudur? 
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T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2003/7022-CS /«oo~ 660 Z*t HAZİRAN 2003 

K O N U : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : (a) TBMM.Bşk.lığınm 28.5.2003 tarihli ve KAN.KAR.MD.A. 01.0. GNS. 0. 10. 00. 

02/7/583-1808/7420 sayılı yazısı. 
{b Başbakanlığın 2.6.2003 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-160-16/2409 saydı 

yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in Sayın Başbakan'a yönelttiği ve İlgi (a) 
üzerine İlgi (b) ile Millî Savunma Bakanı koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip 
edilen "Haber Türk gazetesinde çıkan bir habere" ilişkin 7/583-1808 sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

4 
Vecdi GÖNÜL 

Millî Savunma Bakanı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN 
7/583-1808 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayırma işlemleri (Yüksek Askeri Şura Kapsamı dahil) 926 
Sayılı Kanunun 50/c, 94/b, ile Subay ve Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 91 ve 60 ncı 
maddeleri gereğince yapılmakta ve tüm işlemler disiplinsizlik ve ahlaki durum nedenine 
dayanmaktadır. Bunlar; 

(a) Disiplin bozucu hareketlerde bulunmak, ikaz veya cezalara rağmen ıslah 
olmamak, 

(b) Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen 
düzenleyememek, 

(c) Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara, borçlanmaya düşkün olmak, 
(d) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı hareketlerde 

bulunmak, 
(e) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik 

görüşleri benrmsemek, bu gibi faaliyetlerde bulunmak veya karıştığı anlaşılmak şeklinde 
ifade edilmiştir. 
2. Sonuç olarak; soru önergesine konu yapılan gazete haberi gerçek bilgi ve duyuma 
dayanmamaktadır. 

Bu yazılı soru önergesi Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın tensipleri ile 
tarafımdan cevaplandırılmıştır. ^—~~^>Ty^ r-F* 

Bilgilerinize sunarım. < ^ ^ ^ İ ~ G Ö N Ü L ~ 1 
rMillî Savunma Bakanı 
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4- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, 
-Son on yılda çiftçilere kullandırılan kredilere, 
Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, 
- Bursa-Orhaneli'nde yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerine ve köy yollarının asfaltlan

masına, 
- Bursa-Harmancık'ta yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerine ve köy yollarının asfaltlan

masına, 
- Bursa-Büyükorhan'da yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerine ve köy yollarının asfalt

lanmasına, 
- Bursa-Keles'te yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerine ve köy yollarının asfaltlan

masına, 
İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından soruları ve Ulaştırma Bakanı ve Tarım ve Köyişleri 

Bakanı Vekili Binalı Yıldırım'ın cevabı (7/603, 620, 621, 622, 623) 
TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Taran ve Köyişleri Bakam 
Sn.Ssmi Güçlü tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
rio-lnletlm-mİTT snvofvlsı arz eder im. Y"̂  ~"f? *̂  *"" ^ *"^î* m s*"'' V. . delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 

[usaUzuokaya 
Samsun Milletvekili 

1. Son on yılda Bakanlığınız imkan ve aracılığı ile 
kullandırılan çiftçi kredilerinin miktar ve türleri yıllar 
itibarı ile ne kadardır? 

2 . Verilmiş olan kredilerin yasal dayanağı ve hukuki alt 
yapısı nedir? Kredilerin geri dönme irnkanmı/kabiliyetini 
artırmak üzere yasal bir çal ışma düşünülmekte midir? 

3 . B u kredilerin kullanım amaçlarına göre ger i dönüş 
kabiliyeti nedir? 

4 . Tahsilinde müşkülat yaşanan, yada tamamen tahsili 
imkansız hale gelen kredilerin miktarı n e kadardni? 

5 . Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ekonomik krizlerden en fazla 
etkilenen sektörlerden birisi olan ' tavukçuluk sektörünün 
geri dönmeyen kredi borç lan içindeki payı jtıe k a d a r d a ? 
B u sektör mağdurları i cm özel b i r uygulamanız olacak 
mıdır? 

6. Bu alacakların genelinin tahsili için bakanlığınızca ne gibi 
çalışmalar yürütülmektedir? Geçtiğimiz günlerde 
çiftçilerin Tar ım Kredi Kooperatifine olan borçlarının 
tahsili için Bakanlığınızca sağlanan yasal kolaylık benzeri 
b i r çalışma diğer tüm çiftçi borçları için d e sağlanacak 
mıdır? 

- 3 4 0 -



T.B.M.M. B:98 25.6.2003 0 : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. 
Sami GÜÇLÜ tarafından YAZILI olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Faruk ANBARCIOĞLU 
Bursa Milletvekili 

S O R U 1 . Bursa İli ORHANELİ İlçesine bağlı Köylere 2001 ve 2002 
yıllarında ne kadar Doğrudan Destek amaçlı ödeme yapılmıştır^ ayrı 
ayrı açıklar mısınız.? 

S O R U 2. Bursa İli ORHANELİ ilçesine bağlı Köylere 2003 yılı içerisinde 
Doğrudan Destek Yardımı miktarı ne kadardır ? 

S O R U 3. 2003 yılı içerisinde Bursa ili ORHANELİ İlçesine bağlı kaç adet 
Köy yolunun asfaltlanması düşünülmektedir ? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. 
Sami GÜÇLÜ tarafından YAZILI olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

£^& 
Faruk ANBARCIOĞLU 

Bursa Milletvekili 

SORU 1 . Bursa ili HARMANCIK İlçesine bağlı Köylere 2001 ve 2002 
yıllarında ne kadar Doğrudan Destek amaçlı ödeme yapılmıştır. • ayrı 
ayrı açıklar mısınız? 

S O R U 2. Bursa İli HARMANCIK İlçesine bağlı Köylere 2003 yılı 
içerisinde Doğrudan Destek Yardımı miktarı ne kadardır ? 

S O R U 3. 2003 yılı içerisinde Bursa ili HARMANCIK İlçesine bağlı kaç 
adet Köy yolunun asfaltlanması düşünülmektedir ? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tar ım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. 
Sami GÜÇLÜ tarafından YAZİLİ olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Faruk ANBARCIOĞLU 
Bursa Milletvekili 

SORU 1 . Bursa iii BÜYÜKORHAN İlçesine bağlı Köylere 2001 ve 2002 
yıllarında ne kadar Doğrudan Destek amaçlı ödeme yapı lmışt ı r^ \ .£yr ı 
ayrı açıklar mısınız, f 

SORU 2. Bursa İli BÜYÜKORHAN İlçesine bağlı Köylere 2003 yılı 
içerisinde Doğrudan Destek Yardımı miktarı ne kadardır ? 

SORU 3. 2003 yılı içerisinde Bursa ili BÜYÜKORHAN İlçesine bağlı kaç 
adet Köy yolunun asfaltlanması düşünülmektedir ? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. 
Sami GÜÇLÜ tarafından YAZILI olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Faruk ANBARCIOĞLU 
Bursa Milletvekili 

SORU 1 . Bursa İli KELEŞ ilçesine bağlı Köylere 2001 ve 2002 
yıllarında ne kadar Doğrudan Destek amaçlı ödeme yapılmıştır. Köy adı 
belirti lerek ayrı ayrı açıklar mısınız. *j> 

SORU 2. Bursa İli KELEŞ İlçesine bağlı Köylere 2003 yılı içerisinde 
Doğrudan Destek Yardım miktarı ne kadardır ? 

S O R U 3. 2003 yılı içerisinde Bursa ili KELEŞ İlçesine bağlı kaç adet 
Köy yolunun asfalt lanması düşünülmektedir ? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kuniu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ1.01/S 3<=*2- * 5 .Hdfl*B»O|Q0J 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 28.05.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1790 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'ya ait 
7/603-1832, Bursa Milletvekili Faruk ANBARCiOĞLU'na ait 7/620-1849, 7/621-1850, 
7/622-1851 ve 7/623-1852 esas notu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız 
görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Binali YILDIRIM 
Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
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Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ 

ö n e r g e S a h i b i : M u s a U Z U N K A Y A 
S a m s u n Mi l l e tvek i l i 

E s a s N o : 7 / 6 0 3 - 1 8 3 2 

S O R U 1 ) S o n o n y ı l d a B a k a n l ı ğ ı n ı z i m k a n v e a r a c ı l ı ğ ı İ l e 
k u l l a n d ı r ı l a n ç i f tç i k r e d i l e r i n i n m i k t a r v e t ü r l e r i y ı l l a r i t ibar i i le n e 
k a d a r d ı r ? 

S O R U 2 ) V e r i l m i ş o l a n k r e d i l e r i n y a s a l d a y a n a ğ ı v e h u k u k i a l t 
y a p ı s ı n e d i r ? K r e d i l e r i n g e r i d ö n m e İ m k a n ı n ı / k a b i l i y e t i n i a r t ı r m a k 
ü z e r e y a s a l b i r ç a l ı ş m a d ü ş ü n ü l m e k t e m i d i r ? 

S O R U 3 ) B u k r e d i l e r i n k u l l a n ı m a m a ç l a r ı n a g ö r e g e r i d ö n ü ş 
kab i l iye t i n e d i r ? 

S O R U «*) T a h s i l i n d e m ü ş k ü l a t y a ş a n a n , y a d a t a m a m e n t a h s i l i 
İ m k a n s ı z h a l e g e l e n k r e d i l e r i n m i k t a r ı n e k a d a r d ı r ? 

C E V A P 1-2-3-4) B a k a n l ı ğ ı m ı z ı n ç i f t ç i l e r i m i z l e i lg i l i f e r d i k r e d i 
u y g u l a m a s ı b u l u n m a m a k t a d ı r . 

S O R U 5 ) G e ç t i ğ i m i z y ı l l a r d a y a ş a n a n e k o n o m i k k r i z l e r d e n e n 
f a z l a e t k i l e n e n s e k t ö r l e r d e n b i r is i o l a n t a v u k ç u l u k s e k t ö r ü n ü n g e r i 
d ö n m e y e n k r e d i b o r ç l a r ı İ ç i n d e k i pay ı n e k a d a r d ı r ? B u s e k t ö r 
m a ğ d u r l a r ı i ç in ö z e l b i r u y g u l a m a n ı z o l a c a k m ı d ı r ? 

C E V A P 5 ) G e ç t i ğ i m i z y ı l l a r d a y a ş a n a n e k o n o m i k k r i z d e n 
t a v u k ç u l u k s e k t ö r ü m ü z d e o l u m s u z y ö n d e e t k i l e n m i ş t i r . S e k t ö r ü 
e k o n o m i k b a k ı m d a n d e s t e k l e m e k a m a c ı y l a , T a v u k ç u l u k D a n ı ş m a 
K u r u l u ' n d a a l ı n a n k a r a r l a r g e r e ğ i , y e m v e t a v u k ü r ü n l e r i n d e 
u y g u l a n a n % 8 K D V o r a n ı n ı n % 1 ' e i n d i r i l m e s i i ç in M a l i y e B a k a n l ı ğ ı 
n e z d i n d e g i r i ş i m l e r i m i z s ü r d ü r ü l m e k t e d i r . D ü n y a T i c a r e t Ö r g ü t ü i le 
y a p ı l a n t a r ı m s a l a n l a ş m a l a r v e G A T T t a a h h ü t l e r i ç e r ç e v e s i n d e 2 0 0 2 
yı l ı i ç i n , p i l i ç e t i n e 1 9 2 D o l a r / t o n , 1 0 0 0 a d e t y u m u r t a y a İ s e 6 D o l a r 
İ h r a c a t i a d e s i s a ğ l a n m ı ş t ı r . A y r ı c a y a p ı l a n g i r i ş i m l e r s o n u c u p i l i ç e t i 
İ h r a c a t ı n a 2 5 0 D o l a r / T o n e k i h r a c a t l a d e s i u y g u l a m a s ı b a ş l a t ı l m ı ş t ı r . 
S ö z k o n u s u d e s t e k l e r i n 2 0 0 3 y ı l ı n d a d a d e v a m e t m e s i İ ç i n D ı ş 
T i c a r e t M ü s t e ş a r l ı ğ ı n e z d i n d e g i r i ş i m l e r d e b u l u n u l m u ş t u r . 

S O R U 6 ) B u a l a c a k l a r ı n g e n e l i n i n t a h s i l i i ç in B a k a n l ı ğ ı n ı z c a n e 
g i b i ç a l ı ş m a l a r y ü r ü t ü l m e k t e d i r ? G e ç t i ğ i m i z g ü n l e r d e ç i f t ç i l e r in 
T a r ı m K r e d i K o o p e r a t i f i n e o l a n b o r ç l a r ı n ı n t a h s i l i i ç i n 
B a k a n l ı ğ ı n ı z c a s a ğ l a n a n y a s a l k o l a y l ı k b e n z e r i b i r ç a l ı ş m a d i ğ e r 
t ü m ç i f tç i b o r ç l a r ı İ ç in d e s a ğ l a n a c a k m ı d ı r ? 

C E V A P 6 ) Ç i f t ç i l e r i m i z i n , k r e d i b o r ç l a r ı n a k o l a y l ı k g e t i r i l m e s i 
a m a c ı y l a h a z ı r l a n a n T . C . Z i r a a t B a n k a s ı A . S . v e T a r ı m K r e d i 
K o o p e r a t i f l e r i T a r a f ı n d a n ü r e t i c i l e r e K u l l a n d ı r ı l a n v e S o r u n l u H a l e 
G e l e n T a r ı m s a l K r e d i l e r i n Y e n i d e n Y a p ı l a n d ı r ı l m a s ı n a İ l i şk in 4 8 7 6 
S a y ı l ı K a n u n , 1 2 . 0 6 . 2 0 0 3 t a r i h v e 2 5 1 3 6 S a y ı l ı R e s m i G a z e t e ' d e 
y a y ı m l a n a r a k y ü r ü r l ü ğ e g i r m i ş t i r . S ö z k o n u s u K a n u n İ le k r e d i n i n ; 
k u l l a n d ı r ı l d ı ğ ı t a r i h t e n İ t i b a r e n 0 1 . 0 0 . 2 0 0 3 t a r i h i n e k a d a r İ lgi l i 
d ö n e m d e B a n k a c a t a r ı m s a l k r e d i l e r e u y g u l a n a n g e t l r l o r a n ı v»ym 
D İ E t a r a f ı n d a n t e s p i t e d i l e n t a r ı m s a l T E F E y ı l l ı k o r t a l a m a a r t ı ş 
o r a n l a r ı n d a n d ü ş ü k o l a n ı n ı n d i k k a t e a l ı n m a k s u r e t i y l e , k r e d i n i n 
k u l l a n d ı r ı l d ı ğ ı t a r i h i m ü t e a k i p 1 y ı l s o n r a h e s a p l a n a c a k f a i z t u t a r ı n ı n 
b o r c a İ l a v e e d i l m e s i y l e b u l u n a n m e b l a ğ ı n 0 1 . 0 5 . 2 0 0 3 t a r i h i n e k a d a r 
n e m a l a n d ı r ı l a r a k o l u ş a c a k b o r ç t u t a r ı n ı n % l O ' u n u n p e ş i n , k a l a n 
k ı s m ı n ı n d a 2 0 0 3 yı l ı E k i m a y ı n d a n b a ş l a m a k ü z e r e m ü t e a k i p E k i m 
a y l a r ı n d a 3 e ş i t t a k s i t l e f a i z s i z o l a r a k t a h s i l e d i l m e s i İ m k a n ı 
s a ğ l a n m ı ş t ı r . 

A n ı l a n k a n u n İ le T . C . Z i r a a t B a n k a s ı A . Ş . ' d e n 3 1 O c a k 2 0 0 2 
t a r i h i i t i b a r i y l e , T a r ı m K r e d i K o o p e r a t i f l e r i n d e n İ s e 1 M a y ı s 2 0 0 3 
t a r i h i n d e n ö n c e a ç ı l m ı ş k a n u n i t a k i p t e k i k r e d i l e r y e n i d e n 
y a p ı l a n d ı r ı l a c a k t ı r . T a k s i t t e n d i n m e u y g u l a m a s ı n d a n y a r a r l a n m a k 
i s t e y e n b o r ç l u ç i f t ç i l e r k a n u n u n y a y ı m t a r i h i o l a n 1 2 . 0 6 . 2 0 0 3 
t a r i h i n d e n İ t i b a r e n 6 0 g ü n İ ç i n d e b o r ç l u b u l u n d u k l a r ı k r e d i 
k u r u l u ş u n a b a ş v u r u d a b u l u n m a k z o r u n d a d ı r l a r . A l t m ı ş g ü n i ç i n d e 
b o r c u n t a m a m ı ö d e n m e s i h a l i n d e , t o p l a m b o r ç m i k t a r ı ü z e r i n d e n 
% 3 0 o r a n ı n d a i n d i r i m u y g u l a n a c a k t ı r . 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Faruk ANBARCIOĞLU 
Bursa Milletvekili 

Esas No : 7/620-1849 

SORU 1) Bursa ili Orhaneli ilçesine bağlı köylere 2001 ve 2002 
yıllarında ne kadar Doğrudan Destek amaçlı ödeme yapılmıştır. Ayrı ayrı 
açıklar mısınız? 

CEVAP 1) Orhaneli ilçesi köylerine 2001 ve 2002 yıllarında yapılan 
Doğrudan Gelir Desteği ödeme miktarları cetvel 1ve 2'de gösterilmiştir. 

ORHANEÜ-2001 (Cetvel 1) 

Sıra 
No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 

İlçe Adı 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 

KOyAdı 
AÖAÇHİSAR 
AKALAN 
AKÇABÜK 
ALTINTAŞ 
ARGIN 
BALOĞLU 
BAŞKÖY 
BELENOLUK 
CELEPLER 
ÇEK) 
ÇINARCIK 
ÇİVİLİ 
ÇÖRELER 
DAĞGÜNEY 
DELİBALLILAR 
DEMİRCİ 
DEREKÖY 
DÜNDARKÖY 
EMİRKÖY 
ERENLER 
ESKİDANİŞMENT 
FADILKÖY 
FİRUZKÖY 
GAZİÛLUK 
GİRENCİK 
GÖKTEPE 
GÜMÜŞPINAR 
İKİZOLUK 
KABAKLAR 
KADIKÖY 

Çiftçi 
Sayısı 
6 
32 
0 
43 
13 
6 
9 
7 
12 
0 
0 
2 
12 
1 
4 
22 
3 
4 
3 
8 
3 
80 
20 
23 
0 
8 
4 
1 
6 
• 

Köyde Kayıtlı 
Alan Toplamı 
(Da) 

265 
1.056 

-
1.631 

845 
541 
206 
283 
623 
-
-

130 
244 
16 
118 
927 
232 
168 
148 
175 
392 

2.879 
973 
577 
-

201 
65 
59 
133 
İ76_ 

Desteğe Tabi 
Alan Toplamı 
(Da) 

285 
1.058 

. 
1.831 

645 
541 
207 
283 
623 

•r 

• 
130 
244 
16 
118 
927 
232 
188 
148 
175 
392 

2.679 
973 
577 
-

201 
65 
59 
133 
478 

Destek Miktar! (TL) 
2.651.990.000,00 
10.557.530.000,00 
0,00 
16.311.580.000,00 
6.451.430.000,00 
5.408.550.000.00 
2.071.580.000,00 
2.829.230.000,00 
8.226.760 000,00 
0,00 
0,00 
1.301.270.000,00 
2.435.700.000.00 
158.110.000,00 
1.180.000.000,00 
9.274.220.000.00 
2.315.000.000,00 
1.881.030.000,00 
1.478.700.000,00 
1.753.100.000,00 
3.923.050.000,00 
26.767.380.000,00 
9.727.700.000,00 
5.768.730.000,00 
0,00 
2.008.760.000,00 
847.800.000,00 
589.570.000,00 
1.331.140.000,00 
4.783.250.000,00 
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31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 

54 ORHANELİ 
55 
58 

ORHANELİ 
ORHANELİ 

KARAOĞLANLAR 
KARASİKÖY 
KOÇU 
KUSUMLAR 
KÜÇÜKORHAN 
LETAFET 
MAHALLER 
MERKEZ* 
NALINLAR 
ORTAKÖY 
OSMANİYEÇATAK 
SADAĞI 
SEMERCİ 
SERÇELER 
ŞIRIL 
SÖĞÜT 
SÛLEYMANBEY 
ŞÜKRİYE 
TEPECİK 
TOPUK 
YAKUPLAR 
YENlDANİSMENT 
YEŞİLLER 
YÜRÜCEKLER 
ÖÖYNÜKBELEN 
KARINCALI 

3 
5 
1 
1 
4 
0 
8 
18 
4 
1 
0 
1 
16 
3 
12 
31 
7 
5 
12 
3 
17 
0 
1 
4 
110 
0 

105 
247 
20 
24 
153 
. 

451 
487 
88 
25 
-

23 
811 
122 
405 

1.569 
135 
255 
783 
39 
738 
-
18 
43 

5.166 
-

105 
247 
20 
24 
153 
. 

451 
487 
98 
25 
-
23 
811 
122 
405 

1.569 
135 
255 
763 
39 
738 
-
16 
43 

5.172 
-

TOPLAM 

1.053.300.000,00 
2.474.180.000,00 
197.150.000,00 
243 340.000,00 
1.533.620.000.00 
0,00 
4.511.730.000,00 
4.872.920.000,00 
982.020.000,00 
252.000.000,00 
0.00 
229.250.000,00 
8.110.200.000,00 
1.224.490.000,00 
4.054.390.000,00 
15.687.970.000,00 
1.351.790.000,00 
2.554.690.000,00 
7.625.410.000.00 
388.560.000,00 
7.383.720.000,00 
0.00 
182.510.000.00 
431.070.000.00 
51.724.170.000.00 
0,00 
246.701.620.000,00 

OR 
Sıra 
No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

-JANELI-

(içe Adı 

NİLÜFER 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 

2002 (Cetvel2) 

Köy Adı 

MERKEZ 
AĞAÇHİSAR 
AKALAN 
AKÇABÜK 
ALTINTAŞ 
ARGIN 
BALOĞLU 
BAŞKÖY 
BELENOLUK 
CELEPLER 
ÇEKİ 
ÇINARCIK 
ÇİVİLİ 
ÇÖRELER 
DAĞGÜNEY 
DELİBALLILAR 
DEMİRCİ 
DEREKÖY 
DÜNDARKÖY 
EMİRKOY 

Çiftçi 
Sayısı 

1 
43 
46 
5 
97 
32 
38 
12 
13 
26 
1 
3 
3 
13 
11 
9 
39 
25 
9 
26 

Alan Toplamı 
(Da) 

5 
2.050 
1.760 

77 
4.809 
1.365 
1.952 

245 
530 

1.627 
51 

130 
141 
319 
319 
287 

2.200 
1.366 

408 
1.112 

Desteğe Tabi 
Alan Toplamr 

(Da) 
5 

2.050 
1.760 

77 
4.809 
1.365 
1.952 

245 
530 

1.827 
51 

130 
141 
319 
319 
287 

2.200 
1.366 

408 
1.112 

Destek Miktar! (TL) 

68.040.000 
27.671.854.500 
23.754.303.000 

1.039.270.500 
64.919.745.000 
18.425.877.500 
26.349.921.000 

3.313.980.000 
7.158.307.500 

21.969.252.000 
694.305.000 

1.751.179.500 
1.907.199.000 
4.311.778.500 
4.300.749.000 
3.868.992.000 

29.701.012.500 
18.446.829.500 

5.502.735.000 
15.011217.000 

- 3 4 6 -
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2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 9 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 9 
3 7 
3 8 
3 a 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 € 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
51 
52 
5 3 
5 4 
5 5 

ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
O R H A N E U 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 
ORHANELİ 

ERENLER I 18 
ESKIDANIŞMENT I 10 
FAOILKOY 
FİRUZKOY 
GAZİOLUK 

7 9 
4 0 
2 9 

GOKTEPE | e 
GOYNÜKBELEN 
GUMÜŞPJNAR 
IKIZOkUK 
KABAKLAR 
KADIKÖY 
KARAOÖLANLAR 
KARASJKÖY 
KARINCALI 
KOÇU 
KU8UMLAR 
KOÇÜKORHAN 
LETAFET 
MAHALLER 
MERKEZ 
NALINLAR 
ORTAKÖY 
SADAĞI 
SEMERCİ 
SERÇELER 
SIRJL 
sööOr SÜLEYMANBEY 
ŞÜKRİYE 
TEPECİK 
TOPUK 
YAKUPLAR 
YENİDANİŞMENT 
YEŞİLLER 
YÜRÜCEKLER 
TOPLAM 

2 1 5 
5 
1 8 
1 2 
2 2 
1 1 
1 2 
1 
4 
3 
1 9 
9 
3 1 
4 9 
4 
1 
4 
2 4 
4 
2 1 
5 9 
1 3 
9 
2 6 
9 
3 8 
3 
1 0 
e 

5 1 2 
1.085 
3.800 
1.891 
1.104 

3 4 5 
10.509 

9 4 
6 8 3 
» 1 5 

1.179 
5 4 3 
5 3 7 

2 6 
9 9 
0 0 

8 1 1 
1 9 4 

1.384 
1.324 

2 0 6 
2 5 

1 8 7 
1.478 

2 4 5 
9 5 1 

3.383 
1 7 5 
4 1 3 

1.536 
1 3 9 

1.886 
1 2 5 
3 0 1 
1 0 3 

129» 58.386 

5 1 i 
1.08< 
3.80C 
1.691 
1.104 

3 4 6 
10.509 

9 4 
6 6 3 
3 1 5 

1.179 
5 4 3 
5 3 7 

2 6 
9 9 
9 9 

8 1 1 
1 9 4 

1.384 
1.324 

2 0 6 
2 6 

1 6 7 
1.478 

2 4 5 
9 5 1 

3.363 
1 7 5 
4 1 3 

1.538 
1 3 9 

1.886 
1 2 5 
3 0 1 

6.918.547.500 
14.697.369.000 
51.295.531.500 
25.633.643.500 
14.896.613.500 
4.653.328.500 

141.877.44O.0O0 
1.266.986.50O 
6.951.445.000 
4.256.658.000 

16.920.203.500 
7.335.981.000 
7.247.380.500 

357.615.000 
1.333.354.500 
1.331.546.500 

10.054.696.500 
2.622.145.500 

18.677.668.500 
17.872.785.000 

2.782.300.600 
340.200.000 ' 

2.258.430.500 
19.940.152.600 
3.302.127.000 

12.032.69S.000 
45.305.546.500 

2.366.712.000 
5.579.293.500 

20.738.592.000 
1.873.597.500 

25.455.910.500 
1.687.851.000 
4.069.225.000 

103 1.399.426.500 
88.385 | 7S8.195.328.800 | 

SORU 2) Bursa ili Orhaneli ilçesine bağlı köylere 2003 yılı 
içerisinde Doğrudan Destek Yardımı miktarı ne kadardır? 

CEVAP 2) Doğrudan Gelir Desteği uygulamaları 14 Haziran 2002 
tarihli Resmi Gazete'de yayım/anan 2002/4165 karar sayılı Tarımsal 
Destekleme Politikaları Kapsamında Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği 
sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Bakanlar Kurulu 
Karan çerçevesinde hazırlanan, 02.05.2003 tarih ve 25096 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Uy g uf ama Tebliği hükümlerine 
göre yürütülmektedir. Söz konusu Tebliğ hükümlerine göre müracaatlar 
Tebliğin yayımından 10 gün sonra(12 Mayıs 2003) tarihinde başlamış 
olup, 29 Ağustos 2003 tarihine kadar devam edecektir. Dolayısıyla, 2003 
yılı uygulamaları kapsamında yukarıda adı geçen ilçelere bağlı köylere 
ne kadar doğrudan gelir desteği ödeneceği ancak başvuruların 
tamamlanmasıyla çiftçi kayıt sisteminden alınacak icmallere göre 
belirlenecektir. 

SORU 3) 2003 yılı içerisinde Bursa ili Orhaneli ilçesine bağlı kaç 
adet köy yolunun asfaltlanması düşünülmektedir? 

CEVAP 3) 2003 yılında Orhaneli ilçesinde asfaltlanacak ve onarım 
yapılacak köy yolları aşağıda gösterilmiştir. 

ÖZEL İDARE 
ORHANELİ 

-Dağgüney- Karasi 3 km -Göynükbolon- Seferışıklar 7 km 
-Altıntaş-Gezioluk 4 km. -Uy. Ilt. Akalan 2 km 
-Ky. Ilt. Celepler 1 km. —lly. Ilt. Girencik-Gümüşpınar 1 0 k m 
-Ky. ilt. Dereköy 1 km. -lly. Ilt. Dsliballılar 3 km 
- lly. Ilt. Kadıköy Köyiçi 1 km -Ky.llt. Danişment 1 km 

10 km 1.kat -Dy. ilt. Görücekler-Karıncalı-Termik 4 km 
T O P L A M 27 km ll.kat 

GENEL fPARE 
ORHANELİ 

-Göynükbelen-Ky. Ilt. Dönmezler mah. 5 km. Onarım 
5 km. Stabilize 

- 3 4 7 -
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Faruk ANBARCIOĞLU 
Bursa Milletvekili 

Esas No : 7/621-1850 

SORU 1) Bursa ili Harmancık ilçesine bağlı köylere 2001 ve 2002 
yıllarında ne kadar Doğrudan Destek amaçlı ödeme yapılmıştır, ayrı ayrı 
açıklar mısınız? 

CEVAP 1) Harmancık ilçesi köylerine 2001 ve 2002 yıllarında 
yapılan Doğrudan Gelir Desteği ödeme miktarları cetvel 1 ve 2'de 
gösterilmiştir. 

HAI 

Sıra 
No 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25" 
26 
27 
28 

*MANCIK-20 

ilce Adı 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 

01 (Cetvel 1) 

Köy Adı 
AKPINAR 
ALUTÇA 
BALATDANİSMENT 
BALUSARAY 
BEKDEMİRLER 
ÇAKMAK 
ÇATALSOĞOT 
DEDEBALI 
DEÜCEGÜNEY 
DUTLUCA 
OEOİKÖREN 
GÖKÇELER 
GÜLÖZÜ 
HARMANCIKAKALAN 
HOBANOANİÇMENT 
ILICAKSU 
İSHAKLAR 
KARACA 
KEPEKDERE 
KIÇMANLAR 
KILAVUZLAR 
KOCAPINAR 
KOZLUCA 
MERKEZ* 
NALBANT 
OKÇULAR 
YAYABASI 
YEŞİLYURT 

Çiftçi 
8ayısı 
4 
8 
4 
20 
11 
48 
78 
7 
0 
10 
12 
7 
20 
35 
24 
1 
10 
9 
11 
9 
7 
6 
7 
39 
10 
13 
9 
28 

Köyde Kayıtlı 
Alan Toplanıl 
(Da) 
78.062 
267,555 
119,299 
431,878 
213,677 
1.618,372 
3.128,486 
234,818 
0,000 
463.883 
341,907 
271,235 
751,098 
957,589 
792,025 
20.760 
212,236 
148,466 
189,733 
206,056 
179,347 
194.244 
138,767 
1.341,093 
327,817 
269,364 
244,190 
1.059,908 

Desteğe Tabi 
Alan Toplamı 
(Da) 
78.062 
267,755 
119,299 
435.878 
213,677 
1.818,372 
3.135,746 
234,818 
0,000 
483,883 
343,069 
271,235 
751.835 
957,589 
702,025 
20,760 
212,236 
148,466 
195.371 
206.056 
179,347 
194,244 
138,767 
1.344,458 
327.817 
269,364 
244,190 
1.060,988 

TOPLAM 

Dettek Miktari (TL) 
780.620.000.00 
2.677.550.000,00 
1.192.990.000,00 
4.358.780.000.00 
2.136.770.000.00 
16.183.720.000.00 
31.357.460.000.00 
2.348.180.000,00 
0.00 
4.838.830.000.00 
3.430.690.000.00 
2.712.350.000,00 
7518.350.000.00 
9.875.890.000.00 
7.920.250.000,00 
207.600.000,00 
2.122.360.000.00 
1.484.660.000.00 
1.953.710.000,00 
2.060.560.000.00 
1.793.470.000,00 
1.942.440.000,00 
1.367.670.000.00 
13.444.580.000.00 
3.278.170.000.00 
2.693.640.000,00 
2.441.900.000.00 
10.609.860.000,00 
142.463.070.000,00 
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HARMANCIK-2002 (Cetvel 2) 

1 Sıra No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

8 

10 
11 
12 

13 

14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2 3 
24 
25 
26 
27 

İlçe Adı 

HARMANCJK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 

HARMANCIK 

HARMANCIK 

HARMANCIK 

HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 

HARMANCIK 

HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 
HARMANCIK 

Koy Adı 

AKPINAR 
ALUTÇA 
BALATDANİŞMENT 
BALLISARAY 
BEKDEMİRLER 

ÇAKMAK 

ÇATALSÖĞÜT 

DEDEBALI 

DUTLUCA 

GEDİKÖREN 
GÖKÇELER 
OULÛZO 

HARMANCIKAKALAN 

HOBANDANİŞMENT 
ILICAKSU 
ISHAKLAR 
KARACA 
KEPEKDERE 
KIÇMANLAR 
KILAVUZLAR 
KOCAPINAR 
KOZLUCA 
MERKEZ 
NALBANT 
OKÇULAR 
YAYABA8I 
YEŞİLYURT 

TOPLAM 

ÇlftCİ 
Sayıaı 

7 
e 
21 
33 
24 
02 

114 

30 

34 

41 
21 
30 

73 

52 
7 
10 
18 
18 
27 
0 
10 
13 
73 
27 
26 
21 
40 

689 

Atan 
Toplamı 

(Da) 

148 
333 
544 
842 
498 

3.671 

5.029 

1.588 

1.557 

1.351 
837 

1.308 

2.225 

1.828 
206 
488 
309 
372 
758 
305 
408 
322 

2.813 
705 
884 
571 

1.545 

81.113 

Doataöe Tabi 
Alan Toplamı 

(Da) 
148 
333 
944 
842 
498 

3.671 

5.029 

1.588 

1.657 

1.351 
837 

1.388 

2.225 

1.626 
205 
488 
389 
372 
758 
305 
408 
322 

2.813 
705 
664 
571 

1.545 

31.113 

Daatak Miktarı (TL) 

2.002.428.000 
4493.307.000 
7.349.211.000 

11.365.393.500 
6.719.625.000 

49.581.848.000 

87.895.677.000 

21.430.093.600 

21.028.912.600 

18.243.130.500 
11.299.621.500 
18.409.134.000 

30.033.018.000 

21.957.581.000 
2.774.061.000 
8.320.686 500 
4.979.812.600 
5.017.275.000 

10.232.O82.O0O 
4.121.239.500 
6.502.870.000 
4.342.598.500 

37.068.831.000 
9.520.848.000 
8.828.057.000 
7.7O2.222.500 

20.861.523.000 

420.024.987.000 

SORU 2) Bursa ili Harmancık ilçesine bağlı köylere 2003 yılı 
içerisinde Doğrudan Destek Yardımı miktarı ne kadardır? 

CEVAP 2) Doğrudan Gelir Desteği uygulamaları 14 Haziran 2002 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2002/4165 karar sayılı Tarımsal 
Destekleme Politikaları Kapsamında Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği 
sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Bakanlar Kurulu 
Kararı çerçevesinde hazırlanan, 02.05.2003 tarih ve 25096 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Uygulama Tebliği hükümlerine 
göre yürütülmektedir. Söz konusu Tebliğ hükümlerine göre müracaatlar 
Tebliğin yayımından 10 gün sonra(12 Mayıs 2003) tarihinde başlamış 
olup, 29 Ağustos 2003 tarihine kadar devam edecektir. Dolayısıyla, 2003 
yılı uygulamaları kapsamında yukarıda adı geçen ilçelere bağlı köylere 
ne kadar doğrudan gelir desteği ödeneceği ancak başvuruların 
tamamlanmasıyla çiftçi kayıt sisteminden alınacak icmallere göre 
belirlenecektir. 

SORU 3) 2003 yılı içerisinde Bursa ili Harmancık ilcesine bağlı kaç 
adet köy yolunun asfaltlanması düşünülmektedir? 

CEVAP 3) 2003 yılında Harmancık ilçesinde asfaltlanacak ve 
onarım yapılacak köy yolları aşağıda gösterilmiştir. 

O j j E l İDARE 
- Ky. ilt. Akpınar-lshaklar-Karaca 9 km 
- Ky. İlt. Gedikören 1 km 
-Hobandanişment-Yeşilyurt 2 krr> 

TOPLAM 12 km II KAT 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Faruk ANBARCIOĞLU 
Bursa Milletvekili 

Esas No : 7/622-1851 

SORU 1) Bursa ili Büyükorhan ilçesine bağlı köylere 2001 ve 2002 
yıllarında ne kadar Doğrudan Destek amaçlı ödeme yapılmıştır, ayrı ayrı 
açıklar mısınız? 

CEVAP 1) Büyükorhan ilçesi köylerine 2001 ve 2002 yıllarında 
yapılan Doğrudan Gelir Desteği ödeme miktarları cetvel 1 ve 2'de 
gösterilmiştir. 

BÜYÜKORHAN - 2001 (Cetvel 1) 

Sıra 
No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

İ M Adı 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 

Köy Adı 
AKÇASAZ 
AKTAŞ 
ARMUTÇUK 
BALABAN 
BAYINDIR 
BURUNCA 
ÇAKIRYENİCE 
ÇERİBAŞI 
ÇÖKENE 
DANACILAR 
DANAÇALI 
DEMİRLER 
DERECİK 
DURHASAN 
DÜĞÜNCÜLER 
ELEKÇALI 
ERİCEK 
GEDİKLER 
GEYNİK 
HACIAHMETLER 
HACİLAR 
HEMŞERİLER 

Çiftçi 
Sayısı 
11 
64 
11 
25 
9 
2 
4 
25 
5 
9 
13 
14 
10 
8 
27 
9 
34 
20 
27 
18 
3 
29 

Köyde Kayıtlı 
Alan Toplamı 
(Da) 

431 
2.411 

422 
754 
344 
77 
232 

1.193 
167 
423 
569 
826 
462 
323 

1.040 
380 
989 
911 

1.005 
684 
108 
973 

Desteğe Tabi 
Alan Toplamı 
(Da) 

431 
2.412 
422 
769 
344 
77 

232 
1.193 
167 
423 
569 
826 
462 
323 

1.040 
380 
994 
915 

1.006 
684 
106 
973 

Destek Miktarı (TL) 
4.313.790.000,00 
24.115.680.000,00 
4216.650.000,00 
7590.410.000,00 
3.436.520.000,00 
770.190.000.00 
2.321.500.000,00 
11.925.200.000,00 
1.666.630.000,00 
4.229.890.000.00 
5.688.880.000.00 
8.258.210.000,00 
4.622.910.000,00 
3.229.060.000,00 
10.397.420.000,00 
3.803.950.000,00 
9.939.310.000,00 
9.145.760.000,00 
10.064.180.000,00 
6.837.220.000,00 
1.061.020.000.00 
9.748.590.000,00 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

BOYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BOYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÖKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 

36 BOYÜKORHAN 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 

İSMETİYE 
KARAAĞIZ 
KARACUKUR 
KARALAR 
KAYAPA 
KUŞLAR 
MAZLUMLAR 
MERKEZ* 
OSMANLAR 
ÖRENCİK 
ÖZLÜCE 
PERÇİN 
PINARKÖY 
PİREBEYLER 
SARNICKÖY 
TEKERLER 
VELETLER 
YENİCE 
ZAFERİYE 
KINIK 

9 
33 
2 
20 
9 
18 
12 
17 
28 
10 
15 
6 
14 
35 
44 
11 
9 
30 
16 
48 

476 
1227 

45 
743 
534 
805 
324 
360 
927 

476 
1.229 

45 
743 
534 
805 
324 
368 
927 

405 405 
679 
365 
367 
953 

1.915 
362 
376 

1.014 
578 

1.690 

679 
365 
369 
953 

1.916 
362 
376 

1.014 
578 

1.891 
TOPLAM 

4.755.890.000,00 
12.287.630.000,00 
445.000.000,00 
7.434.770.000.00 
5.339.850.000.00 
8.051.850.000,00 
3.237.470.000,00 
3.679.500.000,00 
9.267.420.000.00 
4.046.030.000,00 
6.790260.000,00 
3.852.720.000,00 
3.689.890.000.00 
9.532.270.000.00 
19.158.900.000,00 
3.622.420.000,00 
3.760.170.000,00 
10.142.430.000,00 
5.778.050.000,00 
18.908.580.000.00 
289.164.070.000,00 

BÜYÜKORHAN 

1 
2 
3 
4 l=l 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

ilçe Adı 

BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BOYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BOYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
8ÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 

-2002 (cetvel 2) 
I 

Köy A * 

AKCASAZ 
AKTAŞ 
ARMUTÇUK 
BALABAN 
BAYINDIR 
BURUNCA 
ÇAKIRYENİCE 
ÇERİBAŞI 
ÇÖKENE 
DANACILAR 
DANAÇAU 
DEMİRLER 
DERECİK 
DURHASAN 
DÜĞÜNCÜLER 
ELEKÇALI 
ERİCEK 
GEDİKLER 
GEYNİK 
HACIAHMETLER 
HACILAR 
HEMŞERİLER 
İSMETİYE 
KARAAĞIZ 
KARACUKUR 
KARALAR 

Çiftçi 
Sayısı 

19 
94 
30 
30 
18 
42 
41 
43 
13 
28 
35 
37 
16 
54 
38 
12 
57 
37 
38 
37 
6 
43 
24 
51 
22 
39 

Alan Toplamı (Da) 

856 
4.291 
1.688 
1.317 

951 
2.194 
1.746 
2.366 

762 
1.179 
1.693 
Z179 

871 
Z332 
1.850 

709 
2.610 
2359 
1.630 
1.456 

215 

Desteğe Tabi 
Alan Toplamı 

(Dt) 
858 

4.291 
1.688 
1.317 

951 
2.194 
1.746 
2.366 

762 
1.179 
1.693 
2.179 

871 
2.332 
1.850 

709 
2.610 
2.359 
1.630 
1.456 

215 
1.5531 1.553 
1.716 1.716 
2.419 2.419 

950 950 
1.430 1.430 

Destek MİMari (TL) 

11.556.337.500 
57.934.723.500 
22.787.122.500 
17.774.910.000 
12.832.654.500 
29.613.775.500 
23.576.829.500 
31.935.721.500 
10.287.756.000 
15.918201.000 
22.852.840.500 
29.412.342.000 
11.755.300.500 
31.475.655.000 
24.978.833.000 
9.570.852.000 

35237.511.000 
31.848.700.500 
21 O©e.37T.50O 
19.658.780.000 
2 896 276.500 

20.967.457.500 
23.161.720.500 
32.650.465 500 
12.818.938.500 
19311.723.000 
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27 
28 
29 
30 
3) 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYOKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 
BÜYÜKORHAN 

KAYAPA 
KINIK 
KUŞLAR 
MAZLUMLAR 
MERKEZ 
OSMANLAR 
ÖRENCİK 
ÖZLÜCE 
PERÇİN 
PINARKÖY 
PİREBEYLER 
SARNIÇKÖY 
TEKERLER 
VELETLER 
YENİCE 
ZAFERİYE 
TOPLAM 

23 
133 
35 
59 
86 
29 
20 
24 
23 
35 
34 
76 
28 
15 
44 
39 
1891 

1.465 
5.615 
2.062 
1.841 
1.742 
1.414 

957 
1.338 
1.512 
1.550 

L 1.517 
4.017 

954 
747 

1.767 
1.493 

73.302 

1.455 
5.615 
2.062 
1.841 
1.742 
1.414 

957 
1.338 
1.512 
1.550 
1.517 
4.017 

954 
747 

1.767 
1.493 

73.302 

19.643.458.500 
75.799.867.500 
27.840.172.500 
24.854.769.000 
23.522.859.000 
19.083.040.500 
12.916.503.000 
18.063.472.500 
20.411.554.500 
20.931.075.000 
20.481.835.500 
54.231.012.000 
12.883.482.000 
10.085.013.000 
23.850.909.000 
20.156.107.500 

989.570.736.0001 

SORU 2) Bursa ili Büyükorhan ilçesine bağlı köylere 2003 yılı 
içerisinde Doğrudan Destek Yardımı miktarı ne kadardır? 

CEVAP 2) Doğrudan Gelir Desteği uygulamaları 14 Haziran 2002 
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2002/4165 karar sayılı Tarımsal 
Destekleme Politikaları Kapsamında Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği 
sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Bakanlar Kurulu 
Kararı çerçevesinde hazırlanan, 02 05.2003 tarih ve 25096 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Uygulama Tebliği hükümlerine 
göre yürütülmektedir. Söz konusu Tebliğ hükümlerine göre müracaatlar 
Tebliğin yayımından 10 gün sonra(12 Mayıs 2003) tarihinde başlamış 
olup, 29 Ağustos 2003 tarihine kadar devam edecektir. Dolayısıyla, 2003 
yılı uygulamaları kapsamında yukarıda adı geçen ilçelere bağlı köylere 
ne kadar doğrudan gelir desteği ödeneceği ancak başvuruların 
tamamlanmasıyla çiftçi kayıt sisteminden alınacak icmallere göre 
belirlenecektir. 

SORU 3) 2003 yılı içerisinde Bursa ili Büyükorhan ilçesine bağlı 
kaç adet köy yolunun asfaltlanması düşünülmektedir? 

CEVAP 3) 2003 yılında Büyükorhan ilçesinde asfaltlanacak ve 
onarım yapılacak köy yolları aşağıda gösterilmiştir. 

OZÇLİPAHE 

BüyükOrtıan 1.KAT 
-Perçln-Hacıahmetler fit. 2 km. 
-Pınar-ky llt. Çeribaşı 5 km. 
-Ky. ilLAkcasaz 1 km. 
-Ky. llt. Veletler 1 km 
-Ky. llt.Demlrler 2 km 
-Ky.İlt.Ericek-Karalar 7 km 
-Ky. llt. Burunca 10 km 

TOPLAM 28 km I.Kat 

2.KAT 
-Karacaağız-Krnık 5 km 
-Aktaş-Ky. llt. Sarnıç 3 km 
-Geynlk-MazlumJar 9 km 
-Hacıahmetfer- Gedikler 9 km 

26 km 2. Kat 

KIRSAL KALKINMA 
Büyükorhan 

-Burunca-Ky. llt. Aşağıbalı 3 km Onarım 
3 km Stabilize 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Faruk ANBARCIOĞLU 
Bursa Milletvekili 

Esas No : 7/623-1852 

SORU 1) Bursa ili Keleş ilçesine bağlı köylere 2001 ve 2002 
yıllarında ne kadar Doğrudan Destek amaçlı ödeme yapılmıştır, Köy adı 
belirterek ayrı ayrı açıklar mısınız? 

CEVAP 1) Keleş ilçesi köylerine 2001 ve 2002 yıllarında yapılan 
Doğrudan Gelir Desteği ödeme miktarları cetvel 1 ve 2'de gösterilmiştir. 

KELEŞ-2001 (cetveli) 

Sıra 
No 
1 
2 
3 

ı4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

İlçe 
Adı 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 

27 i KELEŞ 
28 KELEŞ 
29 
30 
31 

KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 

Köy Adı 
AKÇAPINAR 
ALPAĞUT 
AVDAN 
BARAKLI 

Çiftçi 
Sayısı 
64 
71 
55 
109 

BAŞAK '111 
BELENÖREN 
BIYIKUALANI 
ÇAYÖREN 
DAĞDEMİRCİLER 
OAĞDİBİ 
DAVUTLAR 
DEDELER 
DELİCE 
DENİZLER 
DOMALI 
DURAK 
DÜVENLİ 
EPÇELER 
GELEMİÇ 
GÖKÖZ 
HARMANA LANI 
HARMANCIKDEMİRCİ 
HAYDARKÖY 
ISSIZÖREN 
KARAARDIÇ 
KEMALİYE 
KIRANIŞIKLAR 
KOCAKOVACIK 
KOZBUDAKLAR 
MENTEŞE 
MERKEZ* 

142 
21 
33 
18 
69 
92 
80 
67 
40 
15 
62 
41 
137 
89 
56 
4 
48 
37 
70 
89 
67 
84 
91 
18 
59 
158 

Köyde 
Kayıtlı Alan 
Toplamı (Da) 

1.608 
1.428 
2.941 
2.980 
5.956 
4.844 
829 
817 
969 

2.381 
2.675 
3.200 
2.781 
968 
513 

1.444 
1.232 
3.403 
2.193 
1.337 
148 

1.526 
837 

2.975 
3.687 
2.634 
2.030 
3.462 
746 

1.591 
4.618 

Desteğe Tabi 
Alan Toplamı 
(Da) 

1.608 
1.431 
2.941 
2.982 
5.956 
4.848 

629 
817 
969 

2.388 
2.675 
3.200 
2.781 

968 
513 

1.444 
1.232 
3.406 
2.193 
1.340 

148 
1.526 

837 
2.975 
3.688 
2.634 
2.032 
3.462 

746 
1.594 
4.621 

Destek Miktari (TL) 
16.083.030.000,00 
14.308.300.000,00 
29.414.000.000.00 
29.819.710.000.00 
59.561.000.000.00 
48.483.000.000.00 
6.285.320.000.00 
8.165.000.000,00 
9.685.000.000,00 
23.878.000.000,00 
26.749.000.000,00 
31.997.000.000,00 
27.808.000.000,00 
9.683.000.000,00 
5.131.650.000,00 
14.436.000.000,00 
12.320.000.000,00 
34.056.000.000,00 
21.930.000.000.00 
13.404.920.000,00 
1.482.600.000,00 
15.260.000.000,00 
8.372.000.000,00 
29.747.000.000,00 
36.884.000.000,00 
26.340.000.000,00 
20.319.760.000,00 
34.615.000.000,00 
7.458.710.000,00 
15.987.000.000,00 
46.205.650.000,00 
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32 KELEŞ PINARCIK 81 1.995 1.995 19.951.000.000,00 
KELEŞ SORGUN 115 3.407 3.407 134.053.000.000,00 
KELEŞ U2UNÖZ 35 1.072 1.073 10.726.060.000,00 
KELEŞ YAĞCILAR 31 1.268 1.268 12.675.000.000,00 
KELEŞ YAZIBAgl 83 4.024 4.024 40.241.000.000,00 
KELEŞ YUNUSLAR 46 1.461 1.461 14.613.000.000,00 

TOPLAM 
818.128.710.000,00 
TL 

KELEŞ -2002 (cetvel 2) 
Sıra 
No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

r 
ilçe Adı 

KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 
KELEŞ 

Köy Adı 

AKÇAPINAR 
ALPAĞUT 
AVOAN 
BARAKLI 
BAŞAK 
BELENÖREN 
BIYIKLIALANI 
ÇAYÖREN 
DAGDEMİRCİLER 
OAGDİBİ 
DAVUTLAR 
DEDELER 
DELİCE 
DENİZLER 
DOMALI 
DURAK 
DÜVENLİ 
EPÇELER 
GELEMİÇ 
GÖKÖZ 
HARMANALANI 
HARMANCIKOEMİRCİ 
HAYDARKÖY 
ISSİZÖREN 
KARAARDIÇ 
KEMALİYE 
KIRANIŞIKLAR 
KOCAKOVACIK 
KOZBUDAKLAR 
MENTEŞE 
MERKEZ 
PINARCIK 
SORGUN 
UZUNÖZ 
YAĞCILAR 
YAZIBAŞI 

çiftçi 
Sayısı 

106 
92 
71 
195 
135 
174 
44 
56 
42 
101 
127 
123 
109 
52 
19 
83 
82 
180 
104 
93 
20 
60 
49 
91 
103 
99 
139 
139 
56 
89 
269 
86 
151 
85 
99 
97 

YUNUSLAR 155 

TOPLAM 
. , 

3655 

Alan 
Toplamı 

(Da) 
2.595 
1.801 
3.777 
4.989 
8.817 
6.371 
1.463 
1.627 
1.861 
3.270 
3.665 
5.185 
4.481 
1.236 

657 
1.943 
2.953 
4.017 
2.885 
1.970 

499 
1.945 
1.565 
3.624 
4.439 
3.720 
3.201 
5.056 
2.259 
2.523 
7.406 
3.548 
4.874 
2.308 
4.046 
5.003 
1.872 

121.472 

Desteğe Tabi 
Alan Toplamı 

(Da) 
2.595 
1.801 
3.777 
4.989 
6.817 
6.371 
1.483 
1.627 
1.861 
3.270 
3.665 
5.185 
4.481 
1.236 

657 
1.943 
2.953 
4.017 
2.885 
1.970 

499 
1.945 
1.585 
3.624 
4.439 
3.720 
3.201 
5.056 
2.259 
2.523 
7.408 
3.548 
4.874 
2.308 
4.046 
5.003 
1.872 

121.472 

Destek Miktarı (TL) 

35.027.572.500 
24.307.684.000 
50.992.200.000 
67.345.479.000 
92.031.525.000 
66.007.150.000 
20.022.228.000 
21.988.550.000 
25.120.044.000 
44.139.600.000 
49.482.900.000 
69.994.800.000 
60.498.670.500 
16.691.400.000 
8.870.094.000 

28.227.813.500 
39.865.500.000 
54.226.125.000 
38.947.500.000 
26.600.238.000 
6.734.259.000 

26.253.450.000 
21.132.900.000 
48.919.950.000 
59.923.935.000 
50.223.618.000 
43.209.774.000 
68.261.400.000 
30.495.825.000 
34.060.500.000 

100.008.987.500 
47.899.350.000 
65.799.405.000 
31.152.856.500 
54.622.350.000 
67.533.750.000 
25.269.300.000 

1.639.866.883.500 
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SORU 2) Bursa ili Keleş ilçesine bağlı köylere 2003 yılı içerisinde 
Doğrudan Destek Yardımı miktarı ne kadardır? 

CEVAP 2) Doğrudan Gelir Desteği uygulamaları 14 Haziran 2002 
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2002/4165 karar sayılı Tarımsal 
Destekleme Politikaları Kapsamında Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği 
sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu 
Kararı çerçevesinde hazırlanan, 02.05.2003 tarih ve 25096 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Uygulama Tebliği hükümlerine 
göre yürütülmektedir. Söz konusu Tebliğ hükümlerine göre müracaatlar 
Tebliğin yayımından 10 gün sonra(12 Mayıs 2003) tarihinde başlamış 
olup, 29 Ağustos 2003 tarihine kadar devam edecektir. Dolayısıyla, 2003 
yılı uygulamaları kapsamında yukarıda adı geçen ilçelere bağlı köylere 
ne kadar doğrudan gelir desteği ödeneceği ancak başvuruların 
tamamlanmasıyla çiftçi kayıt sisteminden alınacak icmallere göre 
belirlenecektir. 

SORU 3) 2003 yılı içerisinde Bursa ili Keleş ilçesine bağlı kaç adet 
köy yolunun asfaltlanması düşünülmektedir? 

CEVAP 3) 2003 yılında Keleş ilçesinde asfaltlanacak ve onarım 
yapılacak köy yollan aşağıda gösterilmiştir. 

ÖZEL İDARE 

KELEŞ 
-Ily. Ilt. Yunuslar 2 km. -Ily. (İt. Alpagut 2 km 
-lly. Ilt Domalı 2 km. -Ily. İlt. Dehce 7 km 
-Baraklı-Çatakmah. 6 km. TOPLAM 9kmll.Kat 

TOPLAM 10 km 1. Kat 

GENEL İDARE 
KELEŞ 

-Dy. Ilt. Yenipınar Man. 3 km Onarım 
3 km Stabilize 

-Saitabat Ky. İlt. örenler Mah. 1 km Onarım 
1 km Stabilize 

KIRSAL KALKINMA 
KELÇS 

-Dağdibi-Yayalar Mah. 5 km Onarım 
5 km Stabilize 

-Epçeler-Emet Mah. 1 km Onarım 
1 km Stabilize 
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5.- Antalya Milletvekili Atila Emek'in, Alanya ve Gazipaşa sahillerinde kurulan balık çiftlik
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Binali 
Yıldırım'ın cevabı (7/651) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Ankara, 22.05.2003. 

Alanya ve Gazipaşa sahillerinde kurulmuş Dardanel A.Ş.'ne ait Orkinos 
yetiştirme çiftliği İle Aktuna Gemicilik Balıkçılık Tur Ltd.Şti. tarafından kurulmaktaofan 
balık çiftliklerinin, turizm değeri yüksek plaj ve sahillerimizde yarattığı deniz kirliliği ile 
ilgili olarak aşağıdaki sorularımın, yazılı şekilde Sayın Başbakan tarafından 
cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

Atila EMEK 
Antalya Milletvekili 

1- Alanya ve Gazipaşa sahillerinde kurulmuş ve kurulmakta olan Orkinos, yetiştirme 
çiftlikleri için, yetkili herhangi bir kamu makamından yetiştirme izini alınmışmıdrr? İzinin 
süresi ne kadardır? Süre bitiminde ne tür işlem yapılacaktır? 

2- Türkiye'mizin olduğu kadar Dünya'nında seçkin turizm alanında Denizi kirleten Bölge 
ve Türk turizmine çok büyük zararlar vereceği teknik raporlarla saptanmış,plan. bu 
tesisler için seçilmiş olan bu yer doğrumudur? Turizme zarar vermeyecek dâba uygun 
üretim alanı araştırılmışmıdır? 

3- Turizme verdiği zararları açıkça görülen bu ve benzeri tesislerin bölgeye getireceği 
kayıpların giderilmesi konusunda hükümetinizce düşünülen önlemler nelerdir? 

T.C. 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

706/20 SAYI :KDD.SÖ.1.01/3>2_a<o # w ^ 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 2 5 %£Z,Wı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 02.06.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/651-1964/7731 
sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Antalya Milletvekili Atila EMEKe ait 7/651-1964/7731 
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

YILDIRIM 
Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
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YAZİLİ S O R U ÖNERGESİ 

ö n e r g e Sahibi : At i la EMEK 
Antalya Milletvekili 

Eaas No : 7/651-1964 

S O R U 1) A lanya ve Gazipaşa sahil lerinde kuru lmuş ve kurulmakta 
olan Orkinos yetişt irme çiftlikleri için, yetkil i herhangi bir k a m u 
makamından yetişt irme izini alınmış mıdır? İzinin süresi ne kadardır? 
Süre bit iminde ne tür İşlem yapılacaktır? 

CEVAP 1) Su Ürünleri Yetiştiriciliği 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanununda belirti len ve Bakanlığımız tarafından yayımlanan "Su Ürünler i 
Yetiştiricil iği Usul ve Esaslarını düzenleyen Genelge" (Sıra No. 1999/1) 
çerçevesinde il lerde Bakanlık İl Müdürlükleri , merkezde Tarımsal Üret im 
ve Gelişt i rme Genel Müdür lüğü tarafından yürütülmektedir. 

Bu kapsamda, su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen 
müteşebbisler, 1999/1 no' lu Genelgeye göre, gerekl i belgelerle ti 
Müdürlükler ine müracatlarını yapmakta, İl Müdür lüğümüzce yapı lan 
tetkikler neticesinde başvuru Bakanlığa gönderi lmektedir. 
Bakanlığımızca gerekli incelemeler yapılarak, müteşebb ise ön izin 
veri lmektedir, ö n izin a lmaya hak kazanan müteşebbis 12 ay içinde 
projesini hazır lamak ve tesl im etmek zorundadır. Projesini bu süre İçinde 
tesl im eden müteşebbis, yine İl Müdürlüğünce yapı lan inceleme sonrası 
proje Bakanlığımıza gönderi lmektedir. Bakanlık projeleri onay lama 
yetkisine sahiptir. Projesi onaylanan müteşebbis ler in, . yetiştiricilik 
yapacakları deniz alanının kiralama işlemi Mal iye Bakanlığı tarafından 
yapılmaktadır. 

Müteşebbis in gerek ön izin, gerekse projesini onaylat ı rken 
Bakanlığımızın istediği bilgi ve belgeler ilgili Gene lgede açıkça 
belirtilmiştir. 

Müteşebbis ön izin aldıktan sonra ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarından alınan belgelerin yanında, ÇEO (Çevresel Etki ve 
Değerlendirme) raporunu da almak zorundadır. Bütün bu belgeler 
alındıktan sonra projeye eklenmekte ve Bakanlığımız projenin 
değer lendirmesini v e onayını bundan sonra yapmaktadır . Gerekl i bilgi ve 
belgeleri eksik olan projeler ise iade edilmektedir. 

Son yıl larda dünyada olduğu kadar, ü lkemizde de gel işmeye 
başlayan Orkinos Yetiştirioiligi İle yetiştirilen balığın tamamının İhraç 
olması dolayısıyla büyük bir ekonomik potansiyel bulunmaktadır . Orkinos 
balıklarının stokları , Atlantik Orkinos Balıklarının Korunmasına i l işkin 
Uluslararası Komisyon (ICCAT) tarafından yönet i lmekte ve ülkemizce 
ICCAT'ın tüm kararlarına uyulmaktadır. Bakanl ığımızca 23.QS.20O3 
tarihli ve 25057 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürür lüğe giren 
"Orkinos Balığı Avcıl ığı ve Yetiştiriciliği Hakkında Teb l iğ (Tebliğ No: 
2003/9)" yayımlamıştır. Bu konudaki projelerin değerlendir i lmesi , 
yukarıda bahsedi len Genelge ve 2003/9 sayılı Tebl iğ doğrul tusunda 
yapılmaktadır. 

Antalya i l inde; Dardanel S u Ürünleri Üret im A Ş . ' y e ait ork inos 
yetiştiriciliği projesi 07.12.2001 tarihinde, Kemal Balıkçılık İhracat Limited 
Şirketi 'ne ait proje ise 10.06.2002 tarihinde Bakanlığımızca 
onaylanmıştır. Her iki iş letmede halen üretimlerine devam etmektedir. 

Ayr ıca, yukarıda bahsi geçen Tebl iğ ve Gene lgede belirtilen usul 
ve esaslar doğrul tusunda başvuruda bulunan Ak-Tuna Balıkçılık Ltd. Şti . 
ve Başaranlar Su Ürünleri Ltd. Şirketlerinin projeleri ise Bakanl ığımızca 
değer lendirmeye alınmıştır. Bugüne kadar Bakanl ığımızca projesi 
onaylanan ve onay aşamasında olan işletmeler ilgili bütün kurum ve 
kuruluşlardan gerekl i izinleri a lmış olan işletmelerdir. Kira süreleri ise 
Mal iye Bakan l ığ ınca belir lenmektedir. Kira sürelerinin bit im tar ihinde o 
günkü şart lara göre yapılacak değerlendirme sonucunda teknik olarak bir 
mahsur görülmeyenler faaliyetlerine devam edeceklerdir. 
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SORU 2) Türkiye'mizin olduğu kadar Dünya'nın da seçkin turizm 
alanında denizi kirleten Bölge ve Türk turizmine çok büyük zararlar 
vereceği teknik raporlarla saptanmış olan bu tesisler için seçilmiş olan bu 
yer doğru mudur? Turizme zarar vermeyecek daha uygun üretim alanı 
araştırıl m iş mıdır? 

CEVAP 2) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre su ürünleri 
müteşebbislerinin, yasal işletme konumuna gelebilmesi için, ilgili 
kurumlarca aranan şartlan belgelemek zorundadırlar. Bunun yanında 
Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED (Çevresel Etki ve Değerlendirme) 
Yönetmeliği gereği 30 ton ve üzerinde üretim kapasitesine sahip 
işletmeler ÇED Raporu almak zorundadırlar. Bu çerçevede, her işletme 
için Kültür ve Turizm Bakanlığı İle Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 
yetiştiricilik yapılması düşünülen deniz alanı ile ilgili olumlu görüşlerinin 
alınması gerekmektedir. Bu belgede yer alan "Çevresel Etkileri 
önemsizdir" karan tüm İlgili kurum ve kuruluşların imzası sonrasında 
verilmektedir. 

Orkinos yetiştiriciliği yaklaşık 6 ay sürmektedir. Haziran ve Temmuz 
aylarında canlı olarak avlanıp kafeslere koyulan orkinos balıkları, Aralık 
ve Ocak ayı itibari (fe ihraç edilmektedir. Ekonomik değeri yüksek olan ve 
birçok ülkede yetiştiriciliği yapılan bu balığın yetiştiriciliğinin ülkemizde de 
başlamış olması önemli bir gelir kaynağı olarak görülmektedir. 

Antalya'da kurulan işletmeler, yukarıda da izah edildiği üzere Kültür 
ve Turizm Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak kurulmuştur. Turizm 
sektörünün ülkemiz için önemi gözönüne alınarak yetiştiricilik yapılacak 
alanlar hassasiyetle seçilmektedir. Bahse konu alanların turizm 
faaliyetlerine engel olmayacağı ve çevrenin kirlenmediği ilgili kuruluşlarca 
teyit edilmiştir. Yetiştiricilik faaliyetleri ile İlgili alanların seçiminde diğer 
sektörlerin olumsuz etkilenmemesi için hassasiyet gösterilmektedir. 
Orkinos yetiştiriciliği turizme zarar vermekten ziyade, denizlerin en güzel 
ve ilginç balıklarından biri olarak büyük ilgi görmektedir. Bu nedenle, 
dünyanın birçok ülkesinde orkinos çiftlikleri hem iç, hem dış turistlerin 
akınına uğramaktadır. Turistler yetiştirme kafesleri içine dalgıçlar 
eşliğinde ücret karşılığı daldırılarak, ayrı bir gelir kaynağı 
oluşturulmaktadır. 

SORU 3) Turizme verdiği zararları açıkça görülen bu ve benzeri 
tesislerin bölgeye getireceği kayıpların giderilmesi konusunda 
hükümetinizce düşünülen önlemler nelerdir? 

CEVAP 3) Bakanlığımız; görev alanı içinde hem doğaya ve onun 
üretkenliğine, hem de üreticiye ve diğer sektörlere bakışı ile doğanın 
dengesini etkileyecek tüm oluşumlara karşı kararlı bir tavır 
sergilemektedir. Turizme hiçbir olumsuz etkisi olmayan orkinos 
yetiştiriciliği, yukarıda bahsedilen konu ile turizme de katkı 
sağlamaktadır. Bununla birlikte uluslar arası kuruluşlarla birlikte yürütülen 
orkinos yetiştiriciliği ve a ve/lığı faaliyetleri de yakından takip edilmektedir. 
Bir olumsuzluk söz konusu olduğunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 
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6.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir ağaçlandırma sahasının satışını sağladığı iddia 
edilen bürokrata ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/652) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 20.052003 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn_R_Tayyip Rrdogan taıfefindaA yazıl ı 

olarak cevaplandırılmasını Anayasa'mu 98 ve İçtüzüğün 96 . maddeleri gereğince arz 
v e talep ederim. 

At i l la K a r t 
C H P K o n y a Mi l le tveki l i 

—20.5.2003 tarihli " A k ç a m " gazetesinin"12. "sâhifeslndeki " Y a ğ m a y a 
Sayış tay engeli** başlıklı haberde; ağaçlandırma sahasını orman" arazisi dışında 
göstererek bir kooperatife satan bürokratlar için suç duyurusunda bulunulduğu, 
Hükümetin ise Devleti büyük zarara uğratan daire başkanını bîr Ctst göreve-«tadıgı 
ifade edilmiştir. 

ffnna gfire; 

—Sayıştay tarafından bu yolda yapılan bir tespit -ve suç duyurusu 
movoutmudur? 

—Suç duyurusunda bulunulan kişiler arasında. Mill i Emlak Oenel 
Müdürlüğü Daire Başkanı Faik Cecel i de varmıdıf? 

—Devleti 4 0 trilyon zarara uğrattığı ileri sürülen Faik Cecel i ; satılması 
yolunda anayasal çalışmalar sürdürülen ormanların da satışı işlemlerinde görev 
üstlenecek Milli Emlak Oenel Mudurlüğü'ne vekaleten atonmışmıdır? 

—Ağaçlandırma sahasını orman kapsamından çıkartarak, mevzuata aykırı 
bir şekilde imar kapsamına aldığı iddia edilen bürokratlar hakkında ne gübi bir iş lem 
yapılmıştır-? B u gelişmelerden sonra Faik Ceceli 'nin, vekaleten atandığı bu görevden 
alınması düşüntUmektemidir? 

T .C . 
M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 

Mil l i E m l a k O e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 

Say ı : B .07 .MEG.0.03 / 
K o n u Î Soru £>nergesi Hk. 2 5. 06. 0 3 * 2 1 4 0 C 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I 
O E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ 

İLGİ : 02.0G.2003 tarih ve KAN.KAR.MDA.01.0.<3NS.0.-l0.O0.02-r/6O2-H»r3/774O 

Konya Milletvekili Atıfla KART'ın Sayın Başbakanımıza tevci ettiği ligi yası eki yazılı 
soru önergesine Sayın Başbakanımız kendileri adına koordinatörlüğümde cevap 
verilmesini tensip etmişlerdir. Söz konusu soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

- Sayıştay'ın zamantn Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Faik C E C E L İ 
hakkında suç duyurusunu içeren herhangi bir raporu bulunmamaktadır. Ancak. Sayıştay 
Denetçileri tararından düzenlenmiş soru önergesinde belirti/en konuya ilişkin "İşlem ve 
Olay/n Har Safhasını İnceleyen" bir Rapor mevcuttur. 

- Anılan Raporda o tarihte Milli Emlak Gene» Müdurlügü'nde görev yapmakta 
olması sebebiyle Faik CECELl'nin ismine de değinilmekle birlikte kendisi hakkında 
herhangi bir suçlama veya suç isnadı yer almamaktadır. 

- Satışa konu taşınmazmal halen Haxlno adına tescili) olduğundan bir H»z\no 
zararından eöz etmek mümkün değildir. 

- Söz konusu Raporda suç ianad edilen bürokratlar hakkındaki İddialar Maliye 
Teftiş Kuruluna intikal ettirilmiş; isnad edilen suçlarla ilgili maddi del» ve hukuki bir 
gerekçe bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

F-aik C E C E L İ 26 .05.2003 tarih ve 2003-4339 sayılı müşterek kararnamemle Müü 
Emlak Genel Mudurlüğü'ne asaleten atanmıştır. 

Bilgüurinlze arz ederim. 
JAKITAN 

ı l iye Bakan ı 
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7.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ticarî araçların ek taşıt vergisine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/679) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ö A N 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla; ı 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Bilindiği gibi, 4837 sayılı yafanın 1. Maddesi, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 
ile ilgilidir. 

Ancak yaşa, özel araçlarla;şoför esnafının ekmek teknesi olan araçları 
aynı değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Oysa şoför esnafı, kullandığı araçtan 
geçimini sağlamakta ve kazancının vergisini vermektedir. Üstelik geçim sıkıntısı 
çeken şoför esnafı, ek taşıt vergisini ödemede zorlanmaktadır. 

1. Şoför esnafının ekmek teknesi olan aracıyla, özel araçların aynı kefeye 
konması ve ek vergiye tabi tutulması haksızlık değil mi? 

2. Şoför esnafından, ek taşıt vergisinin hiç olmazsa, Ekim ayında 
ödenmesi gereken ikinci taksitini almamayı düşünüyormusunuz? 

T.C. 
MALİYE BAKANLİĞİ 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL.0.82/8211-256 
KONU: Soru Önergesi 25.06.03 0 2 7 3 8 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 02.06.2003 tar ih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/679-2017/7878 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSlN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ett iği, 
Sayın Başbakanımızın da koordinatörlüğümde cevaplandırılmasını istediği 7/679-
2017 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplarımız aşağıda açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere, 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergi ler 
Alınması Hakkında Kanun ile bir defa alınması öngörülen Ek Motorlu Taşıtlar Vergis i , 
ilgili sicilde kayıtlı olan taşıtları kapsamaktadır. Dolayısıyla vergide adalet, eşitlik ve 
genellik prensiplerinin zedelenmemesi amacı ile taşıtın kullanılmasının esas alınması 
yönünde herhangi bir ayırım yapılmamıştır. 

Aynca, Mayıs ve Ekim 2003 dönemlerinde ödenmesi gereken Ek Motor lu 
Taşıtlar Vergisine ilişkin olarak Kanun düzenlemesinde herhangi bir istisnai hüküm 
mevcut değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Mailye Bakanı 
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8.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ziraat mühendislerinin istihdamıyla ilgili bir projeye 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Ulaştırma Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Vekili Binali Yıldırım'ın cevabı (7/689) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köy İşleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cavaplandunlmasını saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Necdet BUDAK 
Edirne Milletvekili 

Ülkemizde üniversite mezunu işsizler arasında ziraat mühendisleri ilk sırada 
gelmektedir. Türkiye'de yaklaşık 35 bin köy vardır. Merkezi konumdaki her 
köye ve tarımsal ağırlıklı her belgeye bir ziraat mühendisinin devlete büyük bir 
yük getirmeyecek şekilde istihdam edilmesi yoluyla tarımda bilinçli gübre, 
tohum, ilaç kullanımı sağlanabilecek ve dolayısıyla tarımsal üretimde verimlilik 
ve karlılık arttınlabilecektir. Böylelikle milli servetimiz olan tarımsal 
işletmelerin gerçek tarımsal potansiyeline ulaşması sağlanırken aynı zamanda iş 
bekleyen binlerce (merkezi konumdaki köyler ile tarımsal ağırlıklı beldelerin 
sayısı 4 bin dolayındadır) ziraat mühendisi istihdam edilmiş olacaktır. 

Bu nedenle "Her Köye ve Beldeye Bir Ziraat Mühendisi" projesini uygulamaya 
geçirmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne zaman uygulayacaksınız? 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kumlu Başkanlığı 

S&'u \ gS-gZgü 22a* » * * * * * 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ : 05.06.2003 gün ve KAN.KAR.MD A01.0.GNS.0.10.00.02-7/689-2039/8053 
sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Edirne Milletvekili Sayın Prof.Dr.Necdet 
BUDAK'a ait 7/689-2039 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin. Bakanlığımız 
görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

lalı YILDIRIM 
Tarım ve Köylşleri Bakanı V. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Prof.Dr.Necdet BUDAK 
Edime Milletvekili 

Esas No : 7/689-2039 

Soru ) Ülkemizde üniversite mezunu işsizler arasında ziraat mühendisleri ilk 
sırada gelmektedir. Türkiye'de yaklaşık 35 bin köy vardır. Merkezi konumdaki her 
köye ve tarımsal ağırlıklı her bölgeye bir ziraat mühendisinin devlete büyük bir yük 
getirmeyecek şekilde istihdam edilmesi yoluyla tarımda bilinçli gübre, tohum, ilaç 
kullanımı sağlanabilecek ve dolayısıyla tarımsal üretimde verimlilik ve karlılık 
arttırıfabilecektir. Böylelikfe milli servetimiz olan tarımsal işletmelerin gerçek tanmsal 
potansiyeline ulaşması sağlanırken aynı zamanda iş bekleyen binlerce (merkezi 
konumdaki köyler ile tarımsal ağırlıklı beldelerin sayısı 4 bin dolayındadır) ziraat 
mühendisi istihdam edilmiş olacaktır. 

Bu nedenle "Her Köye ve Beldeye Bir Ziraat Mühendisi" projesini uygulamaya 
geçirmeyi düşünüyor musunuz ? Düşünüyorsanız ne zaman uygulayacaksınız ? 

Cevap ) Bakanlığımız faaliyetleri arasında "Her Köye ve Beldeye Bir Ziraat 
Mühendisi" projesi bulunmamaktadır. 

Ancak; Bakanlığımız tarafından çıkarılan yönetmelik çerçevesinde 1998 
yılından itibaren, ülkemizde faaliyet gösteren gıda işyerlerinin sahip oldukları 
kapasite hesabına göre (işyerinde bulunan makine beygirgücü hesabıyla; 60 BG ve 
üzeri en az bir ziraat mühendisi veya ilgili meslek mensubu, 60 BG altında olanlar için 
her 5 işyeri için bir sorumlu ziraat mühendisi veya ilgili meslek mensubu) teknik 
eleman çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. 
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9.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop İli Dikmen İlçesinde çiftçilerin 2001 yılı doğrudan 
gelir desteği paralarını alamadığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Binalı Yıldırım'ın cevabı (7/701) 

02.0fi.2003 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Tanm ve Köyişleri Bakam Sayın Sarnî GÜÇLÜ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

• ; İT JVA-J^A^ \ 

Sinop ili ve ilçelerinde yaşayan çiftçilerimiz, 2002 yılı Doğrudan Ge;lr Desteği paralannı 
atmışlardır. Ancak bize intikal eden duyum, şikayet ve başvurulardan, 2001 yılına alt 
Doğrudan Gelir Desteği paralarının Dikmen İlçesinde ödenmediği kanaati hakim olmuştur. 

1. Sinop ili Dikmen ilçesi çiftçilerimize, 2001 yılı Doğrudan Gelir Desteği paralan 
niçin ödenememiştir? 

2. 2001 yılı Doğrudan Gelir Desteği paralarını alamayan Dikmen İlçemizdeki çiftçi 
sayısı kaçtır? 

3. Bahse konu olan çiftçilerimizin mağduriyetleri ne zaman giderilecektir? 
T.C. 

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Arattırma Planlan» ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

SAYI rKDD.S.Ö. 1.01/3 £ 3 5 ~ . -IftföOOÎNft 
KONU : Yazdı Soru Önergesi 2& HAWRWI ° ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGl: 09.06.2003 tarih ve A.01.0.ONS.0.10.00.02-7/701-2060/8178 sayılı yazınız. 

Hgi yazı ekinde gönderilen, Sinop Milletvekili Engin ALTAY'a ait 7/701-2060 esas 
ıtolu yazdı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ili YILDIRIM 
Tanm ve Köyişleri Bakam V. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Engin ALTAY 
SİNOP Milletvekili 

önerge Nosu : 7/701-2060 

Sinop ili ve ilçelerinde yaşayan çiftçilerimiz, 2002 yılı Doğrudan Gelir 
Desteği paralarını almışlardır. Ancak bize intikal eden duyum, şikayet ve 
başvurulardan, 2001 yılına ait Doğrudan Gelir Desteği paralarının Dikmen 
ilçesinde ödenmediği kanaati hakim olmuştur. 

SORU 1) Sinop ili Dikmen ilçesi çiftçilerimize, 2001 yılı Doğrudan 
Gelir Desteği paraları niçin ödenememiştir? 

SORU 2) 2001 yılı Doğrudan Gelir Desteği paralarını alamayan 
Dikmen ilçemizdeki çiftçi sayısı kaçtır? 

SORU 3) Bahse konu olan çiftçilerimizin mağduriyetleri ne zaman 
giderilecekti r? 

CEVAP 1-2-3) Tarımsal üretimle iştigal eden çiftçilere Doğrudan 
Gelir Desteği yapılması ve kayıt sisteminin oluşturulması amacıyla 
uygulamanın başlatılmasına ilişkin 12.12.2000 tarihli ve 2000/2172 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı'nın Eki Karar'ın 5 inci maddesi gereğince, 21 
Haziran 2001 tarih ve 24439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Uygulama Tebliğine göre yürütülmüştür. 

Bu kapsamda, Sinop İli Dikmen ilçesinden başvuruda bulunan 144 
çiftçiye 2.714 dekar arazi 27.148.430.000 TL tutarında DGD ödemesi Nisan 
2002 tarihinde yapılmıştır. Ayrıca, 2001 yılı uygulamalarında ortaya çıkan 
T.C kimlik numarasındaki hataları, çiftçi kayıt sistemine arazisi sehven 
eksik kayıt edilen (bu nedenle 2001 yılı uygulamalarında DGD ödemelerini 
eksik alan) çiftçiler ile müracaat süresinde belgelerini tamamlayıp tl/tlçe 
Müdürlüğü kayıtlarına resmi olarak girmiş, ancak sehven unutulmasından 
dolayı çiftçi kayıt sistemine kayıt edilmemiş çiftçilerle ilgili düzenlemeler 
ülke genelinde tamamlanmıştır. 

Bu bağlamda, Sinop ilinden 75 kişinin T.C kimlik numarası hatası 
düzeltilmiş, çiftçi kayıt sistemine arazisi sehven eksik kayıt edilen 30 kişinin 
arazileri düzeltilmiş ve 2.449.710.000 TL ödeme yapılmış, sehven 
unutulmasından dolayı çiftçi kayıt sistemine kayıt edilmemiş olan 5 çiftçi 
sisteme dahil edilmiş ve 1.077.370.000 TL Doğrudan Gelir Desteği ödemesi 
yapılmıştır. T.C kimlik numarasından doğan hatalar 20 Ağustos 2002 
tarihinde, diğer hatalar ise 12 Nisan 2003 tarihinde Ziraat Bankası 
tarafından serbest bırakılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda Sinop tli 
Dikmen İlçesi ile ilgili olarak her üç çeşit düzeltme içinde hiçbir düzeltme 
talebi için başvuruda bulunulmamıştır. 
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10.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Erfelek Sağlık Merkezi inşaatına ilişkin sorusu ve Sağ
lık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/702) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının, Sağlık Bakam Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. Mi d 
1997 yılında "Erfelek Sağlık Merkezi Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği" 

öncülüğünde halk desteği ile Erfelek Sağlık Merkezi İnşaatına başlanmıştır. Bodrum, 

zemin kat, 1. ve 2. katlan olmak üzere karkas inşaatı Demek-Vatandaş işbirliğiyle 

yapılmıştır. Merkez, 10 yataklı planlanmış olup içinde diş ünitesini de barındırmaktadır. 

2000-2001 y tanda devlet tarafından 47.000.000.000 TL yatınm yapılmıştır. Bu 

yatınm ile binanın İç ve dış sıvası yapılmış, banyo ve wc duvarlarına fayanslar 

döşenmiştir. Elektrik kabloları, su boruları ve kalorifer tesisatı tamamlanmıştır. Bina 

bu şekli ile %80 civarında tamamlanmıştır. 

1. 2003 Yılı Yatınm Programında, Erfelek Sağlık Merkezine ödenek 

koyulmayışının nedenleri nelerdir? 

2. Erfelek halkının büyük fedakarlıklarla bu aşamaya getirdiği Sağlık 

Merkezi inşaatını tamamlama konusunda, Bakanlığınızın herhangi bir 

planı var mıdır? 

3. 2003 yılı fiyatianyla 170.000.000.000 TL ek ödenek ile bu inşaatı 

tamamlama ve hizmete açma imkanı vardır. Ek 'ödenek tahsisi yaparak, 

Erfelek İlçemizi özlemle beklediği hastanesine kavuşturmayı düşünüyor 

musunuz? 
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SAĞLIK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B100APKOO0000O/ { C £ ? 

Konu:Yazıfı Soru önergesi ANKARA 

2 4 Haâ* 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 00.06.2003 tarih ve KAN.KAR.MD/A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/702-2061/8179 

sayılı yazıları. 

Sinop Milletvekili Sayın Engin ALTAY tarafından Sayın Bakanımıza tevcih 
edilen " Erfelek Sağlık Merkezi inşaatına ilişkin olarak" verilen Yazılı Soru 
Önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Pror.brTRece^ AKDAÖ 
Bakan 

Sinop Milletvekili Sayın Engin ALTAY tarafından " Erfelek Sağlık Merkezi 
inşaatına ilişkin olarak" verifen Yazılı Soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1 - 2003 Yılı Yatırım programında, Erfelek Sağlık Merkezine ödenek 
koyulmayısın in nedenleri nelerdir? 

2- Erfelek harkının büyük fedakarlıklarla bu aşamaya getirdiği Sağlık Merkezi 
inşaatını tamamlama konusunda. Bakanlığınızın herhangi bir planı var mıdır? 

3- 2003 yılı fiyatlarıyla 170.000.000.000 TL. ek Ödenek ile bu inşaatı 
tamamlama ve hizmete açma imkanı vardır. Ek ödenek tahsisi yaparak. Erfelek 
İlçemizi özlemle beklediği hastanesine kavuşturmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği ve mahalli imkanlarla dernek-vatandaş 
şbirliği ile inşaatına başlanılan Erfelek Sağlık Merkezi 2003 Yatırım Programında yer 
almadığından, 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 13 ncü maddesinin (a) bendi gereği 
Vatırım Bütçesinden ödenek aktarılması mümkün olmamıştır. 

Söz konusu Sağlık Merkezi inşaatının 2002 yılında Yatırım Programına 
ılınması Bakanlığımızca Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına teklif edilmiş olup, 
lygun görülmemiştir. Fiziki gerçekleşmesi %80 seviyesinde olan Sağlık Merkezî 
nşaatı. Bakanlığımızca 2O0A Yılı Yatırım Programına alınması düşünülen projeler 
ırasında yer almaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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Osman Cumhuriyet Halk Pa KABUL 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atilla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 

Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

İsmail Adalet ve Kalkınma 
Sedat 
Ali Osman 

Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMAÖI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

mmorpfâ/t 
KATILMADI 

25 
25 
25 

25 
25 
- . -
- . -
- . -
25 
- . -
25 
- . -
25 
-.._ 

- . -
- . -

yamm'kfâM-* 
KABUL 



I 

ili 
'BALIKESİR 
BALIKESİR 
BİLECİK 
BİLECİK 

,BİNGÖL 
BİNGÖL 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BİTLİS 
BİTLİS 
BİTLİS 
BOLU 
BOLU 
BOLU 
BURDUR 
BURDUR 
BORDUR 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 

Soyadı 
SÜR 
UĞUR 
POYRAZ 
TÜZÜN 
ANİK 
BERDİBEK 
G Ü L E R ' 

AKSOY 
ERGEZEN 
GAYDALI 
KİLÇR 
COŞKUNYÜREK 
GÜNER 
YILMAZ 
ALP 
ÖZÇELİK 
ÖZKAN 
ALP 
ANBARCIOĞLU 
BİRİNÇ 
ÇELİK 
DEMİREL 
DİNÇER 

1" Adı 
. 

'Orhan 
Ahmel Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
AbdurrahiTian 
Feyzi 
Mahfuz Abdurrahim 
Zeki 
Edip Safder 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 

Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ali 

Parti 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
, Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

Oyu 
KATILMADI 

KATîLMÂDl" 
^KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma | KABUL 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Bağımsız 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma. 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 

KABUL 
KABUL 
KABUL ' 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL ? " 
KATİLMADİ 

'* 

25 
25 
25 
25 
-. 
-. 
25 
- . 
-. 
25 
- . 
25 
25 
- . 
25 
- . 
- . 
25 
- . 



I 

I 

. - • - j , r 

'BURSA 
BURSA " 

tBURSA 
; BURSA"" 

Soyadı | Adı Parti 
DÜNDAR , Mııstnfa ^Adalet ve Kalkınma 
HIDİROĞLU ~ ; Zafer ' Adaİet ve Kalkınma 
KARAPAŞAOĞLU j Mehmet Altan | Adalet ve Kalkınma 
KIZILCIKU 

1 BURSA ıKÜÇÜKAŞIK 
BURSA ORHAN 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANAKKALE 
ÇANAKKALE 
ÇANAKKALE 
ÇANKİRİ 
ÇANKIRI 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
ÇPRUM 
ÇORUM 
ÇORUM 
ÇORUM 
DENİZLİ 

ÖZYURT 
PAKYÜREK 
TUTAN 
YALÇINBAYIR 
DANJŞ 
KÖŞDERE 
KÜÇÜK 
ÖZAY 
AKBAK 
ERICEKLİ 
ÖZDEMİR 
AYVAZOĞLU 
KAFKAS 
KAVUŞTU 
KÜLCÜ 
YILDIRIM 
ERDOĞAN 

Sedat * 'Adalet ve Kalkınma 
Mejımet j Cumhuriyet Halk Pa 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
ibrahim 
Ahmet 
ismail 
Tevfik 
ismail 
Hikmet 
Ferjdun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 

Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL "~1 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL ' 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

25 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
-. 
-. 
25 
25 
-. 
-. 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
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İli 
^ELAZIĞ 
: ELAZIĞ 
j ERZİNCAN 
| ERZİNCAN 
ERZİNCAN' 
ERZURUM 
ERZURUM 
ERZURUM 
ERZURUM 

JERZURUM 
jERZURUM 
iERZURUM 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 

Soyadı 
'MURAT 
TÜRKÖĞLU 
KABAN" 

'KARÂKAYA 
flNASTEPE 
AKBULUT 
AKDAĞ 
DALOĞLU 
GÜLYURT 
ILICALI 
ÖZLPĞAN 
ÖZYİLMAZ" 
ARIKAN 
KESKİN 
MERCAN 
SELVİ 
TOZÇÖKEN 
YÜCESAN 
ABUŞOĞLU 
AKTAŞ 
ATEŞ 
DURDU 
SARI 

Adi 
Şemsettin 
Abclulbaki 
TaHp 

* . — — • • 

Tevhid 
Erol " ' '' 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
ibrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI" " 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL ' 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

25 
L 

25 
- . 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
-. 
- . 
- . 
- . 
25 
-. 
25 
- . -
25 
25 



"İ l i " T " " Soyadı 

GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
: GAZİANTEP 
GAZİANTEP 

(GAZİANTEP 
GİRESUN 
GİRESUN 
GİRESUN 
GİRESUN 
GİRESUN " ' 
GÜMÜŞHANE 
GÜMÜŞHANE " 
HAKKARİ 
HAKKARİ 
HAKKARİ 
HATAY 
HATAY ' 
HATAY 
HATAY " i 

HATAY" 
HATAY 
HATAY 
HATAY 

ŞAHİN 
TÜZMEN 
ÜZER 
YİLMAZ 
YILMAZKAYA 
AYDIN 
CANİKLİ 
IŞIK 
TATLI 
TEMÜR 
VARAN 
YILMAZ 
CANAN 
ÖZTUNÇ 
ZEYDAN 
AMBER 
BATU 
ÇAY 
DURGUN 
ERASLAN 
ERGİN 
GEÇEN 
SOYDAN 

Adi 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 

5 I_ „ 
Sabri 
Temel Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Zûbeyir 
inal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
SaduHah 
Fuat 
Mehmet 

Parti Oyu 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 

KABUL 
KATILMADI ' 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Anavatan Partisi 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

25 

— 

25 
25 
--. 
-. 
25 
25 

25 
25 

- . 
- . 
- . 
25 
-. 
25 
25 
25 
- . 
25 
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İli 
1HATAY 
HAT,* V 

Soyadı 
SOYLU 
V A 7 A D 

Adi 
İsmail 
Ak-I . ı l . j - , 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Pı ımhı ınuot UolL Do 

I I M I / ı i . ı r u _ T M \ nuuuıo ı .1 . , v^uıııııuııjroı ı ıuır\ ı a 

İSPARTA |ÂRMAĞAN ~ !Mehmet Sait ; Adalet ve Kalkınma 
İSPARTA 
, İSPARTA " 
j İSPARTA 
' İSPARTA 
MERSİN ^ 

BİLGİÇ [ Mehmet Emir, Murat .Adalet ve Kalkınma 
COŞKUNER , Mevlüt ! Cumhuriyet Halk Pa 
MUMCU 
ÖZEL 
BENLİ , 

Erkan 
Recep 
Saffet 

MERSİN I BULUT JErsoy 
MERSİN '" " 'JÇEKMEZ ' " " | v a M _ " 
MERSİN ' JER a " " Ali' 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 

İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

EYİCEOĞLU 
FIRAT 
GÜLER 
İNAN 
OKSAL 
ÖZCAN 
ÖZYÜREK 
ZENGİN 
AÇIKAUN 
AKSU 
AKŞİT 
AKYÜZ 

Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 

Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI ' 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
K A # @ m / 6 & 3 < A . 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
mmmW4"» 
KATILMADI 
KATILMADI 

mumtta^ 
KATILMADI :" 
KATILMADI 

25 

25 
-.-
25 
25 

— 

•T"** 

-.-
-.-
-.-
25 
25 

--.-
-.-

-.-
-.-
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I i,j 
'İSTANBUL 
İSTANBUL ' 
İSTANBUL " 

'İSTANBUL 
j İSTANBUL 
'İSTANBUL 
J İSTANBUL 
'İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

Soyadı Adi 
ALBAYRAK İlhan 
ALTIKULAÇ ;Tay>ar 
ARIOĞLU JErşin 
ATALAY " İsmet 
ATAŞ .Mustafa 
ATEŞ Azmi 
AYDIN 
ÂYDOĞAN ^ 
AYVA 
BAĞIŞ 
BAŞ, 
BAŞ" 
BAŞESGİOĞLU 
BAYRAKTAR 
BEŞLİ 
BÜYÜKKAYA 
COŞKUN 

LÇÜBÜKÇU 
DENİZOLGUN 
DERVİŞ 
EKREN 
ELEKDAĞ 
ERDEM 

Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Kemal 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 
KABUL " 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI" 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI -
KATİLMADİ 

25 
25 

25 

-. 
25 
25 
-.-

25 
25 
- . -
25 
- . -
- . -
- . -
- . -
25 
- . -
- . -
- . -
- . -



I 
<*) 
00 
I 

İli 
İİSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

Soyadı , Adı , Parti Oyu 
EROL 'Gürsoy (Adalet ve Kalkınma KABUL (25 
GÜLÇİÇEK ~ " Ali Rıza Cumhuriyet Halk Pa!KATILMADI ' " j - - . -
GÜNDÜZ " İrfan , Adalet ve Kalkınma" jKATILMADI | - . -

İSTANBUL GÜNEŞ . [ Hasan Fehmi 
İSTANBUL GÜREL ' " jZeynep Damla 

, İSTANBUL .HACALOĞLU 
İİSTANBUL HACIOĞLU 

Aigan 
Memduh 

İSTANBUL İBİŞ > 
İİSTANBUL İİNCEKARA galide 
İSTANBUL KAÇIR " * 'Ünal" 

.İSTANBUL" !KA>ŞÜ" "| Hüseyin 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

KAPÎANOĞLU Cengiz 
KARSLI 
KELEŞ 
KETENCİ 
KILIÇDAROĞLU 
KORAL 
KUMKUMOĞLU 

İSTANBUL 'KUZU 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

KÜÇÜKALİ 
LİVANELİOĞLU 
OKUDUCU 

İSTANBUL ÖYMEN 

Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 

^li.Kema! 
Burhan 
Göksal 
Ömer Zülfü 
Güklal 
Onur 

Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KATİLMADİ' 
KATILMADI 

• 

KATILMADI ! - . -
KABUL ' 25 
KATILMADI 
KATİLMADİ 

Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma ^KABUL 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI -

-

25 
- . -
-
-
-
-
-
-
-
-
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I 

^» 
I 

İSTANBUL 
İSTANBUL 

Soyadı 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

'ÖZAL 
ÖZBEK 
,ÖZDEMİR 
ÖZPOLAT 

.ÖZTÜRK 
•SEKMEN 
İSEVİGEN 
; ŞAHİN 
ŞAHİN 
ŞİMŞEK 
ŞİRİN 
TAMÂYUGİL 

İ _ J ^ ) _ 
' İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırı ı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 

J Yaşar Nuri 
j Mehmet 

Mehmet 
idris Naim 

| Mehmet Ali 
Berhan 

'Erfıin 
Bihlun 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma jKABUL 
; Cumhuriyet Halk Pa~jKÂflLMADI 
Cumhuriyet Halk Pa 

25. 

Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

TANLA 
TOPUZ 

Bülent Hasan 
Aİİ 

Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMAÖI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

25. 

İSTANBUL TOPUZ Gülseren Adalet ve Kalkınma WStfcHÖI MA^t 
İSTANBUL UNAKITAN Kemal Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL^ 

USLU 
YALÇINTAŞ 

Zeynep Karahan 
1 Nevzat 

Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma KATILMADI 

'YAZICI 
YİLDİRİM" 

Hayati 
Binali 

.Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma KABUL 25 

İZMİR AKALIN Hakkı Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
İZMİR AKÇAM Zekeriya Adalet ve Kalkınma KATİLMADİ 
İZMİR AKDEMİR Vezir Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 



1 İZMİR ~ 
İZMİR 

•İZMİR 
İZMİR 

liZMİR" 
j İZMİR 
'İZMİR 
[İZMİR 
İZMİR 

! İZMİR 

gj İZMİR 
ı İZMİR 

j İZMİR 1 

İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 

İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
KARS 
KARS 

Soyadı 
ÂNÂböT 
ARITMAN 
AYDIN 
BARATALı' 

B'Ö'DUR" 
ENS'ARİ 
ERSİN " 
ERTEN 
HOTÂR 
KARÂDEMIR 
KARAMAN" 
KATMERCI 
KAYA 
MİÇOOĞULLARI 
OYAN 
ÖKTEM 
TEKELİOĞLU 
TOPRAK 
UZUNBAY 
ÜLKÜ 
YILDIZ 
BEYRİBEY 
KARABAYIR 

Adi 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfik 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal" 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkan 
Oğuz 
Enver 
Mehmet Sayım 
Muharrem 
SedaT 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 

Parti Oyu 
Cumhuriyet Halk Pa KATİLMADİ 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

1 _ 

Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halkla 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI ' - . -

KATILMADI 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL ' 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

«•HÖMİfll t-rpi/i^ 
KABUL 

25. 
25. 

25. 

25. 

__ı 

25. 
- . -
- . -
_._ 
- . -
25. 
- . -
25. 
25. 
- . -
25. 
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00 

İli 
KARS 
KASTAMONU 

Soyadı 
YİĞİT 
KÖYLÜ 

(KASTAMONU | ÖZKAN 
KASTAMONU .SIVACIOĞLU 

Adı Parti Oyu 
Selami ; Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Hakkı Adalet ve Kalkınma \ KABUL 
Sinan 
Mustafa 

Adalet ve Kalkınma; KABUL 
Adalet ve Kalkınma 

KASTAMONU j YILDIRIM ] Mehmet .Cumhuriyet Halk Pa 
KAYSERİ .BAŞTÜRK Adem Adalet ve Kalkınma 

'KAYSERİ İDURU 
KAYSERİ "" * İELÎTAŞ 

Mustafa < Adalet ve Kalkınma 
Mustafa Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILM'ADI" 

KATILMAdl 
1 KAYSERİ ; ESKİYAPAN | Muharrem ; Cumhuriyet Halk Pa JKATILMADI 
! KAYSER! 'GÖL " lAbdulİah ' Adalet ve Kalkınma! KATILMADI 
KAYSERİ ,ÖZQ/\N | Niyazi 
KAYSER! ; YAKUT f Sadık 

| KAYSERİ J YILDIZ 
KIRKLARELİ 
KIRKLARELİ 
KIRKLARELİ 

ALTINORAK 
KESİMOĞLU 
SARIÇAM 

KIRŞEHİR ARSLAN 
'KjRŞEHİR ; BAYINDIR 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ 

TURAN 
AYAR" 
BAŞTOPÇU 
ÇETİN 
DOĞAN 

Taner 
Yavuz 
Mehmet 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 

Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

Hacı Adalet ve Kalkınma 
Eyüp j Adalet ve Kalkınma 
Muzaffer 
İzzet 

Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

Nevzat Adalet ve Kalkınma 

JKABUL 
"KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

KATILMADI 
KATILMADI"" 
KATİLMADİ 
KATILMADI -
KATILMADI 

25 
25 

25 
25 

• ' -

—.-

25 

- . -
- . -
25 
- . -
25 

- . -
- . -
- . -
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İli 
KOCAELİ 
.KOCAELİ 
; KOCAELİ 
KOCAELİ" " 
KOCAELİ 
KONYA " 
KONYA 
KONYA" 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 

.KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 

Soyadı 
ERGÜN 
GÖNÜL 
GÜM 
PEPE 
SİRMEN 
ANGI 
BÜYÜKAKKAŞLAR" 

BÜYÜKCENGIZ 
rCANDAN 
ÇETİN 
ÇETjNKAYA " 
ERDEM 
GÜÇLÜ 
IŞIK 
KART 
KILIÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZKUL" 

TÜFEKÇİ 
ÜNALDI 
ÜRÜN 
AKSOY 
CANTİMUR 

Adı 
M a t 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir j 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 

Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 

Parti j Oyu 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
•KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

Adalet ve Kalkınma KABUL 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
Adalet ve Kalkınma , KABUL 
Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KABUL •? 
KABUL 

- . -

25 

25~. 

25 

25 
25 
- . -
25 
25 
25 
25 
25 
25 

- . -
25. 
25 
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|KÜTAHYA_ 
|KÜTAHYA_ 
I KÜTAHYA 
'KÜTAHYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 

Soyadı 
GÜVEN 

.KINAY 
,ÖRDU 

Adı 
^Alaettin 
I Hasan Fehmi 
i Hüsnü 

Parti i Oyu 
Adalet ve Kalkınma } KABUL 
Adalet ve Kalkınma JKATTLMADI 
Adalet ve Kalkınma'KABUL 

25 

25 
'YİLMAZ 
AKDOĞAN 
ASLANOĞLU 
BAŞKURT"' 
LRKAL ~ 
KILIÇ 
ÖL'^ZTOPRAK 
SARJSAŞ" ' 
ARirlç 
, BİLEN _ _]_ 
' ÇERÇİ "" " 

j Halil ibrahim 
[Miraç 
j Ferit Mevlüt 
j Ali Osman 
(Ahınol Münir 

İMuharrem 

ıFu_ai 
.Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 

Adalet ve Kalkınma 
; Adalet ve Kalkınma 
; Cumhuriyet Halk Pa 
| Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

!KABUL 
KABUL 
K A B U L _ 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 

25 
'25 
25 

; Cumhuriyet Halk Pa 
\ Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma^ 
İÂdaleTve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
^KABUL 

125 
'25 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

25 
25 

>ANİSA_ 
'MANİSA 
MANİSA 
.MANİSA 

ÇİLİNGİR 
ÖREN 
ÖZKAN 
TANRIVE'RDI 

Nuri Cumhuriyet Halk Pa luttlLMı'ıDl 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 

jCumhuriyet Halk Pa 
jCumhuriyet HaİkPa 
Adalet ve Kalkınma 

UA~ 
\U*2. 

KABUL 25 
KATILMADI 

MANİSA 
MANİSA 

İMÂNÎSA" 

TAŞÇI 
'TURGÛf 
jYETENÇ 

Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 

: Adalet ve Kalkınma 
! Adalet ve Kalkınma 

KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa 
KABUL 
KABUL 

25 
25 
25 

;K.MARAŞ 

K.MARAŞ 

;ARIKAN 
.BULUT ' 

Fatih 
Mehmet Ali —i Adalet ve Kalkınma 

Adalet ve Kalkınma 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
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00 

i ''' 
1 NEVŞEHİR 
.NEVŞEHİR 
NİĞDE 
NİĞDE 

; NİĞDE 
ORDU 
OR'DU 

ORDU 
ORDU 
ORDU 

,ORDU 
ORDU 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
SAKARYA " 
"SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAMSUN 
SAMSUN 

Soyadı 
KÖYBAŞI 
StYH' 
ÇETİN ' 
ERASLAN 
ÖZEGEN 
FATSA 
GÜLER 

TANDÖĞDU 
TAŞÇI 
TÜRKMEN 
UYSAL 
YILMAZ 
ÇAKIR 
KART 
SÜTLÜOĞLU 
CEBECİ 
ÇELİK 
DİŞLİ 
GÜNDÜZ" 
ÜSTÜN 
YILDIRIM 
ÇAKIR 
DE'MİR 

Adı 
Rıtvan 
usnıan 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Lyüp _ 
Mehmet Hilmi 
İ-Jıicı Sami 
Hamit 
İvazım 
Cemal 
Enver 
llyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

KABUL 
Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa"1 KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

•. 
25. 

25. 
25. 

. • 

25. 

25. 
25. 
25. 
- . -
25. 
- . -
25. 
- . -

• 

25. 
25. 
- . -
- . -
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İli 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SİNOP 
SİNOP 
SİNOP 
SİVAS 
SİVAS 
SİVAS 

• SİVAS 
•SİVAS 
SİVAS ] 

TEKİRDAĞ 
TEKİRDAĞ 
TEKİRDAĞ 
TEKİRDAĞ 

•TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TOKAT 

Soyadı 
DEMİR 
KİLİÇ 
KOÇ 
KURT 
ÖNDER 
U2ÛNKAYA 
YENİ" 
ÂLTAY 
CAN 
ÖZTÜRK 
kıüç" 
KULAKSIZ 
SÖZEN 
ŞENER 
TAŞ 
UZUN 
AKBULUT 
KAMBUR 
KAPLAN 
SAYGUN 
TÜTÜNCÜ 
ASLAN 
AYALAN 

Adı 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfik Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 

? * _ .... 
Şükrü 

Parti Oyu 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
Adalet ve Kalkınma ; KABUL 
Cumhuriyet Halk PaJ KABUL 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

'KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma [KATİLMADİ 
Adalet ve Kalkınma ! KATILMADI ~ 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
R^fllSMftül tjjlplA.. 

Adalet ve Kalkınma KATİLMADİ 

25. 
25. 
25. 
25. 

25. 

" * • " " 

--' 

te 
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25. 
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25. 
25. 
25. 
25. 
25. 
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İli 
TOKAT 
.10KA1 
T0KA1 

'TOKAT 
TOKAT 

1RABZÛN 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TUNCELİ 
' TUNCELİ 
.ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 

ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 

Soyadı 
ÇAKMAK 
DAĞCIÛĞLU 
DİREN 
ŞAHİN 
TOSUN 
ARZ 
AYKAN 

CUMUR" 
HAMZAÇEBİ 
DUMANOĞLU 
EROÖL 
GÖRTAŞ 
ÖZAK 
GÜYÜLDAR 
YERLIKAYA 
AKMAN" 
BAYRAK 
CEVHERİ 
İZOL " " 
KAPLAN 
MARAŞ 

MELİK 

ÖZLEK 

Adı 
ibrahim 
Mehmet L-rytın 
Orhan Ziyü 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
Mehmet Akif 
A> din 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V.'sînân ' " 
Yahya" 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfikar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 

Adalet ve Kalkınma j KATILMADI ' 
Cumhuriyet Halk Pa KABUL 
Cumhuriyet Halk Paj KABUL 
Adalet ve Kalkınma \ KABUL 
Cumhuriyet Halk Pa.KABUL 
Adalet ve Kalkınma .KATILMADI 
AdaFet ve Kalkınma KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma] KABUL 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
Bağımsız 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

KABUL 
KATILMADI • 
KATILMADI 

25 

25 
25 
25 
25 

25 

25 
25 
- . 
- . -

25 
25 
'25 

25 
25 

- . -
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İli 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
UŞAK 
UŞAK 

,UŞAK 
,VAN 
.VAN 
VAN 
VAN 
VAN 
VAN 
VAN 
YOZGAT 

'YOZGAT 
YOZGAT 
YOZGAT 

'YOZGAT 
YOZGAT 
ZONGULDAK " 
ZONGULDAK 
ZONGULDAK 
ZONGULDAK 

Soyadı 
TÜYSÜZ 
YL.TKİN 
YILDIZ 
COŞKUNOĞLU 
ÇAĞLAYAN 
iUNÇ 
ARVAS 
BİNER • 
ÇEIİK 
HAYD/^OĞLU 
KARABIYIK" 
KARTAL 
KAYA 
ARSLAN 
BÖZDAĞ 

ÇİÇEK 
ERDEMİR 
KOÇ 
ÖZTÜRK 
AKIN 
ERDOĞAN 
SARAÇ 
TOPTAN 

Adı 
Turan 
Abıiurralıman Müfit 
Mahmut 
—- —-•-*- — 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı Hüseyin 
Yekta 
Cüneyt 
Mehmet 
Halil 
ilyas 
Bekir 
Mehmet 
Mehmet 
Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 

Parti 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adaiet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 
KABUL " " ' 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI" 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI "' 

Adalet ve Kalkınma KATİLMADİ 

25 
25 

• 

25 
25 
25 

25 
25 
- . -
- . -
25 

. 

- . -

25 
25 
- . -
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İli 
ZONGULDAK 
AKSARAY 
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- . -
25 
- . -
- . -
- . -
- . -
25 
- . -
- . -
- . -
- . -
25 
- . -
- . -
- . -
25 
25 
25 
- . -
- . -
- . -
25 
- . -
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 1 

98 İNCİ BİRLEŞİM 

25 . 6 . 2003 ÇARŞAMBA 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun çalışma sürelerinin; 25.6.2003 Çarşamba günkü Birleşimde Sözlü Sorular 

görüşülmeyerek 152 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 26.6.2003 Perşembe günkü Birleşimde ise 162 
sıra sayılı Kanun Tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılması, bu işlerin görüşmelerinin 
saat 24.00'e kadar tamamlanamaması halinde saat 24.00'den sonra da çalışmalara devam edil
mesinin Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 24.6.2003 tarihli 97 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 

25.6.2003 Çarşamba 
Saat: 10.00 
26.6.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
25.6.2003 Çarşamba 
Saat: 10.00 

* (10/4) Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu 
25.6.2003 Çarşamba 
Saat: 10.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
25.6.2003 Çarşamba 
Saat: 10.30 
Saat: 14.00 
26.6.2003 Perşembe 
Saat: 11.00 

* Anayasa Komisyonu 
26.6.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Adalet Komisyonu 
26.6.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 

* İçişleri Komisyonu 
26.6.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
98 İNCİ BİRLEŞİM 25.6 . 2003 ÇARŞAMBA Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

îCtk 

2-ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - S E Ç İ M 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

sCtk 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

aCfa< 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Pamukbank'm 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) (1) 

2. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'na devredilen bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kumlu'nun 
faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iiişkin önergesi 
(10/11) 

3. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 Milletvekilinin, kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış adı altında toplanan 
mali kaynağın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

5. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet 
Müdürü Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

7. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

9. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

10. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

(I) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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11. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 Milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu 
bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan 
kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

12. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

13. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

14. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik 
kurumlarının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/33) 

15. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

16. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

17. - İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 27 Milletvekilinin, Tarişbank'ın Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna devrinin ve satışının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/36) 

18. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumunun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

19. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 47 Milletvekilinin, bor madeni kaynaklarımızın 
stratejik ve ekonomik değerinin araştırılarak gereği gibi değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

20. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 21 Milletvekilinin, bankacılık ve finans 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak, sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

21. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 
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22. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

23. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

24. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile 
etüd eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/43) 

25. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 39 Milletvekilinin, ülkemizin madenleri ve 
madencilik politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

26. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak 
dengeli ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/45) 

27. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

28. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

29. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askeri üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM Kararma dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

30. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

31. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık 
alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/51) 

32. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 
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33. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

34. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

35. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

36. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

37. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

38. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

39. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

40. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

41. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

42. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

43. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

44. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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45. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 

46. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

47. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

48. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

49. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 Milletvekilinin, orman köylülerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

50. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

51. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

52. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/73) 

53. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

54. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

55. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

56. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 
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57. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

58. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

59. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

60. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

61. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin, Çankırı İlinde Kuzey 
Anadolu fay zonu civarındaki jeotermal enerji kaynaklarının araştırılarak değerlendirilmesi için 
alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

62. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

63. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

64. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

65. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

66. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

67. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

68. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

69. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 
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70. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

71. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 21 Milletvekilinin, madencilik sektörünün içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak altın ve bor madenleri başta olmak üzere yer altı kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/92) 

72. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

73. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

74. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir ve 
çelik üretimi ile ERDEMİR'in mevcut durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

75. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 24 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu'nun mevcut durumunun ve taşkömürü üretimindeki sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

76. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

77. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

78. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

79. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

80. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

81. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

82. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

- 1 0 - 98 İNCİ BİRLEŞİM 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

83. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

84. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

85. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

86. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin 
dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/107) 

87. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara Depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

88. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

89. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda 
ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

90. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 Milletvekilinin, sokak çocuklarının 
sorunlarının çözümlenebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

91. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

92. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

- 1 1 - 98 İNCİ BİRLEŞİM 



7 - SOZLU SORULAR 
1. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, olası Irak Savaşının turizm sektörüne 

etkilerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) (2) 
2. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, hakim ve savcıların birinci sınıfa 

ayrılmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) (2) 
3. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, elektrik enerjisi piyasasına ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) (2) 
4. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, görevden alınan Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu üyelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/243) (2) 
5. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD Başkanı ile yaptığı görüşme hakkında 

basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1) 
6. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, çiftçilerin elektrik borçlarına ve sulama 

kooperatiflerinin kullandığı elektriğin fiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/251) (1) 

7. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının bir 
gazeteye verdiği demece ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

8. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, olası Irak savaşında yaşanabilecek 
saldırılardan korunmak için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/253) (1) 

9. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Konut Edindirme Yardımı hesaplarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) (1) 

10. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'm, Ceylanpınar'da yaşayan göçebe vatandaşların 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

11. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, muhtemel Irak harekatında Türkiye'nin 
uğrayacağı zararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

12. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, muhtemel Irak savaşının turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

13. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, Kırıkkale Bayındırlık İl Müdürlüğünün 
atanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

14. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, 4325 sayılı Kanunun tekrar uygulanıp 
uygulanmaya-cağına ve Niğde'nin kapsama alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) (1) 

15. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana ve çevresindeki yer altı kaynaklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

16. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, doğal afet mağduru çiftçilere yönelik yasal 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

17. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, doğrudan gelir desteğinin sebze üreticilerine ae 
verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) (1) 

18. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlerde Acil Eylem 
Planının dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/269) 

19. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, karnelere reklam alınacağı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

20. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) 

21. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ayçiçeği primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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22. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, süne zararlısıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

23. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, İzmit-Gölcük-Karamürsel arasında yapımı süren D-
130 karayolunun ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/274) 

24. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, tasarruf ve gelir artırmaya yönelik bazı tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/275) 

25. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/276) 

26. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Tekirdağ'da METEM Projesi kapsamındaki 
bazı liselere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

27. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, açıktan personel alımındaki yaş sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

28. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, olası Irak müdahalesinin turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/279) 

29. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, likit petrol gazı fiyatının indirilip indirilmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/281) 

30. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ticari araçların sigorta primlerinin indirilip 
indirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) 

31. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, ayçiçeği üreticilerine destekleme primi verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

32. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki tarihi binaların korunmasına 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 

33. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, kültür sitesi inşaatları için ödenek ayrılıp 
ayrılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

34. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir 
Danıştay kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

35. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

36. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) 

37. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü işçilerinin 
ödenmeyen ikramiyelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

38. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) 

39. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki ABD askerî varlığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/291) 

40. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinin 
kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi(6/294) 

41. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, iki müzisyenin taltif edilip edilmeyeceğine 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

42. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

43. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Dünya Turizm Fuarında Suriye'nin İskenderun 
ve Antakya'yı kendi sınırları içinde gösteren bir harita dağıttığı iddiasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 
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44. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, esnaf ve sanatkârlar ile küçük 
işletmelerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

45. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot 
bölge seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

46. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) 

47. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın. Siirt İline kadro tahsisi yapıldığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 

48. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in bazı ilçelerine bağlı köylerde Tahtalı Barajı 
nedeniyle yapılan yıkımların ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/303) 

49. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç 
gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) 

50. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle'deki 
yeşil alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

51. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 

52. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman 
köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

53. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, bürokrat atamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

54. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

55. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, ülkemizdeki ABD askerî varlığının TBMM 
Kararına uygun olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/311) 

56. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Diyanet İşleri Başkanının istifasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

57. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'in, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı 
iddialarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

58. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Irak'a asker gönderme konusunda ABD'nin 
Türkiye'yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

59. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının 
açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/316) 

60. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyanet İşleri Başkanının görevden 
ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 

61. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) 

62. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop Fen Lisesi Projesinin iptal edildiği iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) 

63. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Millî Piyango İdaresince Sinop'ta yapılması 
planlanan Fen Lisesi Projesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/320) 

64. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un sınır ticareti kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 

65. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji üretim santrallerinin faaliyetlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

66. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, 2002-2003 öğrenim yılında verilecek Başbakanlık 
burslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 
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67. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'nin İskenderun Limanından füze 
sevkiyatı yaptığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) 

68. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/326) 

69. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) 

70. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

71. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) 

72. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

73. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

74. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 

75. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
"Türkiye'nin Turizm Değerleri" adlı yayına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

76. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) 

77. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

78. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) 

79. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, sağlık meslek yüksekokulu mezunlarına 
sınavlara başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi 
(6/338) 

80. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'taki savaşın durdurulması için girişimlerde 
bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) 

81. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Ankara'daki bir ilköğretim okulunda 
meydana gelen olay hakkında teftiş yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/341) 

82. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İli Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin 
kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

83. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) 

84. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın pancar kotalarına ilişkin Tarım ve Köy işleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

85. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi 
çalışmalarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

86. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, TEKEL'in Samsun'daki tütün alımlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

87. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Almus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

88. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 
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89. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek 
yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/349) 

90. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'da işten çıkarılan işçilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

91. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işçi çıkarmalarına karşı alman önlemlere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

92. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

93. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerle ilgili yargı kararları 
konusunda Valiliğin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

94. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerde kullanılan yakıta 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) 

95. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa 
bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

96. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/356) 

97. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Irak politikasıyla ilgili basında yer alan 
bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357) 

98. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey Irak'a askerî 
sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) 

99. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
yönetim kurullarında AK Parti ilçe başkanlarının görev aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/359) 

100. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da Paris Caddesinde güvenlik 
gerekçesiyle yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

101. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Millî Piyango biletlerinin üzerindeki bir 
değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

102. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Kalecik'teki Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesinin ne zaman tamamlanacağına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/362) 

103. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/363) 

104. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL depolarındaki tütünün vasfına ve satış 
fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

105. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün, Kiğı ve Yedisu ilçeleri 
arasındaki ulaşım sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) 

106. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

107. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367) 

108. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Mut ve Silifke'ye bağlı bazı köylerin 
Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/368) 
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109. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

110. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, göçmen kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

111. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

112. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 

113. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/374) 

114. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye 
Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

115. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

116. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, emekli gece bekçilerinin silah ruhsatı yenileme 
harçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 

117. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) 

118. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun görev alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/379) 

119. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, TEKEL'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

120. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 

121. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

122. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım 
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 

123. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 
üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/384) 

124. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat 
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) 

125. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel 
felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/386) 

126. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp 
açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

127. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesi Kitreli ve Duvarlı 
kasabalarının elektrik şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

128. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 
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129. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu 

çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/390) 

130. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Azatlı'da baraj veya gölet yapımı 
planlanıp planlanmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/391) 

131. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) 

132. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) 

133. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 

134. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet 
kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

135. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

136. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin 
yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

137. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

138. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli'nin bazı ilçelerindeki tütün ve anason 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/399) 

139. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans 
ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

140. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

141. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, BAG-KUR primlerinde yapılan artışa ve prim 
borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 

142. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

143. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

144. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

145. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma 
çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

146. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, RTÜK'ün görev süresi biîen üyelerinin yerine ne 
zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

147. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, İrak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) 

148. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) 

149. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin 
artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) 
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150. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

151. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün 
tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

152. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

153. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal 
edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 

154. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Denizli İl Sağlık Müdürlüğüyle ilgili bir 
iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

155. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan 
alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 

156. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 

157. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Ulusal Sinema Kurumu Kanunu Tasarısı 
hazırlıklarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

158. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve 
sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

159. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli 
personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

160. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel 
müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 

161. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Millî Saraylar Daire Başkanlığında çalışan geçici 
işçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/424) 

162. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların 
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) 

163. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) 

164. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

165. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) 

166. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fransa'da soykırımı temsil ettiği iddia edilen 
bir anıtın açılışı karşısında Türkiye'nin tavrına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/429) 

167. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, 4325 sayılı teşvikle ilgili Kanunun 
süresinin sona ermesi nedeniyle yeni bir uygulama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/430) 

168. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman 
arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 

169. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar 
nedeniyle İzmir'deki hastanelerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/432) 
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170. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) 

171. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) 

172. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi 
uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) 

173. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

174. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

175. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, sars hastalığına karşı alman önlemlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

176. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu 
kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/439) 

177. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, hububat taban fiyatlarının 
açıklanmasına ve TMO'nun yapacağı alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/440) 

178. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

179. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

180. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

181. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt 
inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

182. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor'da sanat evi ve müze olarak 
kullanılacak tarihi ev projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

183. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallerinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

184. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

185. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449) 

186. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yaş haddinden emekli edilen sanatçılara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) 

187. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, kütüphanelerdeki personel eksikliğine ve 
personel atamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

188. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

189. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Almanya'nın bir eyaletinde vatandaşlığa geçecek 
Türkler için yapılacak uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/453) 
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190. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının 
üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

191. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğalgaz fiyatındaki artışa ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

192. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

193. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik 
yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

194. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/459) 

195. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

196. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bir Meclis Araştırması Komisyonunda 
görevlendirilen bir müfettiş hakkındaki iddialara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/461) 

197. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin düşük 
kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

198. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve 
elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

199. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA 
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

200. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretınenevleriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/465) 

201. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/467) 

202. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

203. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

204. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

205. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

206. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 

207. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

208. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve TELEKOM 
binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

209. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) 

210. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 
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211. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk 

Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 
212. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Merkezi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 
213. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Muğla-Milas'da Sarıçay üzerindeki yıkılan 

köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 
214. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın 

desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 
215. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı 

payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 
216. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 
217. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve 

üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 
218. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, BAĞ-KUR ve SSK prim borçları için ödeme 

kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/484) 

219. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) 

220. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda 
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

221. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) 

222. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

223. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/489) 

224. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/490) 

225. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) 

226. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/492) 

227. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan 
mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) 

228. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) 

229. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

230. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/496) 

231. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/497) 

232. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/498) 

233. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 
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234. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Koyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 
235. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin 

bazı bölümlerinden mezun olanların istihdam sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/501) 

236. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

237. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/503) 

238. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

239. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine İlişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

240. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonunun faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

241. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Tanıtma Fonunun projelerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü som önergesi (6/507) 

242. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, SARS hastalığına karşı ithalata yönelik 
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

243. - Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın, SARS hastalığıyla ilgili çalışmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/509) 

244. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'm, Ilıca-Ekinözü ve Ihca-Suçatı 
yollarında asfaltlama çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/510) 

245. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'm, Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) 

246. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan 
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

247. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Arahk 2002 tarihleri 
arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

248. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki organize sanayi bölgesi ve 
bazı küçük sanayi siteleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söziü soru 
önergesi(6/514) 

249. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, SSK ve BAĞ-KUR'luların askerlik 
borçlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

250. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, din kültürü dersi öğretmenlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

251. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, tarihi çinilerin envanterine ve korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

252. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, soruşturma ve kovuşturmaya konu olan ihalelere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/519) 

253. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars İlindeki suni tohumlama çalışmalarına ilişkin 
Tarım ve Koyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 
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254. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Ani harabelerine ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 
255. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı 

Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 
256. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman 

hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 
257. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 
258. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 
259. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak 

yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 
260. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin 

durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 
261. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin 

istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) 
262. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 
263. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 
264. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve 

onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 
265. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 

Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 
266. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Konak İlçesindeki bazı mahallelerde 

heyelan tehlikesine karşı alman önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/534) 

267. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

268. Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat teknisyeni 
atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

269. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

270. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, AK Parti Antalya İl Başkanının bazı kişilerin 
atamasını talep ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) 

271. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanlığının iş 
başvurusu anonsu yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) 

272. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

273. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde ve Nevşehir TEDAŞ müdürlüklerinin borç 
taksitlendirmedeki farklı uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/541) 

274. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerindeki çiftçilerin 
elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

275. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin faiz 
oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) 
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276. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin 

özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 
277. .- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) 
278. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki ELSAN A.Ş.'ne ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 
279. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasındaki yol ve 

sulama suyu kanal çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/547) 

280. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

281. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan 
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/549) 

282. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe 
düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

283. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok 
programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/551) 

284. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

285. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, KPSS sınavına öğretmenlik dışındaki meslek 
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/553) 

286. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet 
hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

287. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Nazım Hikmet'in bir şiirinin ders kitabından 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

288. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Eurovision Şarkı Yarışmasının gelecek yıl Selçuk-
Efes'te yapılması için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/556) 

289. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat 
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

290. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte 
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

291. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

292. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

293. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, prim borcu olan BAĞ-KUR'luların sağlık 
yardımından yararlanamamalarma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561) 

294. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı BAG-KUR sigortalılarının sağlık 
yardımı alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/562) 

295. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Devlete ait şeker fabrikalarında, memurlara 
yemek verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

296. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi 
Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 
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297. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 
298. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, orman yangınlarını söndürmede kullanılacak uçak ve 

helikopterlerin kiralama ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/566) 

299. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 
ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

300. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği 
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

301. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'mn, tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

302. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Vatikan Büyükelçiliğince İstanbul Fener Rum 
Patriği için kullanılan bir sıfatın düzeltilmesi için uyan yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/570) 

303. - İzmir Milletvekili Hakkı Ulkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 
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8 - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. X- Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin 
Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/496) (S. Sayısı: 163) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

2. X- Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/499) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

3. X- Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/500) (S. Sayısı: 167) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

4. - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

5. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

6. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/605) (S. Sayısı: 179) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

7. - Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/549) (S. Sayısı: 182) (Dağıtma tarihi: 23.6.2003) 

8. X- Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin 
Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/585) (S. Sayısı: 153) 
(Dağıtma tarihi: 6.6.2003) 

9. - Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Dışişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/396) (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 22.4.2003) 

10. X- 11 No.'lu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma 
Avrupa Sözleşmesine Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 No.'lu Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/607) (S. Sayısı: 184) (Dağıtma tarihi: 23.6.2003) 

11. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/448) 
(S. Sayısı: 103) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

12. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/450) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

13. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/388) (S. Sayısı: 55'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
30.4.2003) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
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14. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişler" Komisyonu 
Raporu (1/443) (S. Sayısı: 158) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

15. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/349) (S.Sayısı: 155) (Dağıtma tarihi: 10.6.2003) 

16. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel O ima 
Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/391) (S. Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 10.6.2003) 

17. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/414) (S. Sayısı: 157) (Dağıtma tarihi: 10.62003) 

18. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (İ/468) (S. Sayısı: 159) 
(Dağıtma tarihi: 10.6.2003) 

19. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/518) (S. Sayısı: 160) (Dağıtma tarihi: 10.6.2003) 

20. X- Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aüe, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/427) (S, Sayısı: 162) (Dağıtma 
tarihi: 16.6.2003) 

21. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı: 59) (Dağıtma tarihi: 26.2.2003) 

22. - Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 
Raporları (1/286) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 28.2.2003) 

23. X - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporian (1/409) 
(S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) 

24. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri: 
Tarım, Orman ve Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/407) (S. Sayısı: 125) (Dağıtma 
tarihi: 28.4.2003) 

25. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2003) 

26. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/356) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma Tarihi: 
20.5.2003) 
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27. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik 
ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma Tarihi: 
20.5.2003) 

28. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) 

29. - Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/354) (S. Sayısı: 141) (Dağıtma tarihi: 26.5.2003) 

30. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

31. X- İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/502) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

32. X- Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/503) (S. Sayısı: 170) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

33. X- Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı: 172) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

34. X- Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/509) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

35. X- Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün 
Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/497) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

36. X- Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/498) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
17.6.2003) 

37. X- Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/501) (S. Sayısı: 168) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

38. X- Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/506) (S. Sayısı: 171) (Dağıtma tarihi: 
17.6.2003) 

39. X- Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/508) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 
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40. X- Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/512) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

41. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nm; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

42. - Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/599) (S. Sayısı: 178) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

43. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 23.6.2003) 

• 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 163) 

Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabit
lerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgarî İcaplarına İlişkin 
53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 

İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/496) 

T.C. 
Başbakanlık 13.1.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/196-279/295 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 

Başbakan 
LİSTE 

Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/262 Türkiye Cumhuriyeti ile İrak Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/266 Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/267 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm 

Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus

lararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/270 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
cilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/273 Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası 
Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/274 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/283 Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/286 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün Tür
kiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 



— 2 — 

Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/290 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/293 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/300 Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında 

Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silâhlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili 
Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1/308 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
cilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/312 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/319 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/327 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/420 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, 
Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/446 Köy Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Aynı Kanuna Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı 

1/489 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/508 Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında Doğan 
Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı 

1/511 Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/530 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/541 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/542 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/555 İzmir Gaz ve Ulaşım Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/557 Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

1/559 Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/560 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/561 Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun Tasarısı 
1/565 Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
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1/568 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/569 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısı 
1/570 Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Mad

de ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/571 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
1/572 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa îki Ek Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı 
1/573 Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/579 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası 

Çalışma Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/591 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/598 Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kir
liliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/600 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/605 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 
1/613 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/626 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 

Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/648 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/649 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/653 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara 
ve Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/654 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/655 Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/665 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/666 Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve 
Aşkabad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/667 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Bel-
başı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getiril
mesi ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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1/671 Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş

viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/680 Devlet Memurları Kanunu ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzen
lenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/683 Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve 
Duşanbe'de Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/687 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/688 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer 
Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/732 Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/735 Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 

Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/746 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/749 Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı 

Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/750 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Kar

şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/761 Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/766 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/771 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık Bakanlığı 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/778 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu 
Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/783 Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

1/785 Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/786 Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/787 Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/788 Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı 

1/799 Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
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1/802 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/803 Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı 
1/804 İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanun Tasarısı 
1/810 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/813 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma 

Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/815 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 

Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/827 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/829 Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/830 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barış
çıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/831 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/833 Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/834 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (1TU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde 
Değişiklik Yapan Kyoto ve Minneapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/852 Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
1/853 Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/855 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/867 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-Pcrsonel Mayınlardan 

Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir 
İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/868 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Arılaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/871 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili Ulus
lararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/872 Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/877 Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşmasının ve 
İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/881 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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1/890 Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin 

Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1 /894 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusun
daki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/909 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/910 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel 
Ticari, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/911 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/915 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Haklan ve İnsan Haysiyetinin 
Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/916 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklik
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/917 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/918 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/924 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suç
luların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/925 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İş
birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/926 Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/929 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/933 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

1/947 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/954 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/957 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dip

lomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/958 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/959 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/962 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-

Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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1/964 Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaş

masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/967 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasın

da Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/969 Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/974 Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredil
mesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/977 Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/982 Eşyanın Geçici İthalatına İlişkin İstanbul Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/983 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Uzayın Araştırma ve 
Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı 

1/984 Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/985 Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/989 Marka Kanunu Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/991 Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasına Bağlı 

Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/992 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterlilik

lerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1 /993 Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorum
luluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/994 Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/995 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/996 Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1006 Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1007 İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1008 Gemi Adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil 
Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1014 Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonunun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 163) 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/1017 Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleş

menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1018 Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1019 Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1020 Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1022 Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1023 Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1026 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1027 Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleş

meye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1028 Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
1/1029 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 

Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1033 Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Nihaî Senet, At

lantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları 
ve Malî Düzenlemelere Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1038 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1039 Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1040 Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 163) 
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T.C. 
Başbakanlık 7.6.2002 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B. 02.0. KKG. 0.10/101-465/3153 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.5.2002 

tarihinde kararlaştırılan "Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mes
lekî Yeterliliklerinin Asgarî İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
GEREKÇE 

53 sayılı Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin 
Asgarî İcaplarına İlişkin Sözleşme, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Konferansının 
6.10.1936 tarihinde Cenevre'de yapılan 21 inci oturumunda kabul edilmiştir. 

Sözleşme, denizci ülkelerin ticaret gemilerinde çalışan kaptanlar, nöbetçi güverte ve makine 
zabitlerinin meslekî yeterliliklerinin asgarî icaplarına ilişkin kapsamın belirlenmesi amacıyla kabul 
edilmiştir. 

Sözleşme hükümlerinin, istisna olarak belirlenen gemilerin (savaş gemileri, ticarette kullanıl
mayan kamuya ait gemiler, yelken direkli düz karinalı ağaç gemiler vb.) dışında sözleşmenin yürür
lükte olduğu ülkede tescili yapılmış olan tüm açık deniz gemilerine uygulanacağı öngörülmektedir. 

Sözleşmenin uygulanması bakımından, "Kaptan veya Süvari" gemiyi sevk ve idare eden kişi; 
"Nöbetçi Güverte Zabiti" kılavuz kaptan dışında geminin seyrü seferinden veya hareketinden 
sorumlu kişi; "Çarkçıbaşı" geminin mekanik şevkinden daimi olarak sorumlu kişi; "Nöbetçi Çark
çı" gemiyi yürüten makinaların çalışmasından belirli sürelerle fiilen sorumlu kişi, olarak tanımlan
maktadır. 

Sözleşmede, Ticaret Gemilerinde Kaptan ve Gemi Zabitleri ile diğer çalışacak olanlara 
verilecek yeterlilik belgesi ile ilgili düzenlemeler de yer almakta ve bu .belgenin şekil ve esasları ay
rıntılı olarak belirtilmektedir. 

Sözleşmede, yeterlilik belgesi verilemeyecek kişilerin özellikleri sayılmakta, ulusal yasa veya 
yönetmeliklerle bu kimseler için getirilebilecek istisnai hükümler sıralanmakta ve sözleşme hüküm
leri gereğince bu sözleşmeyi onaylayan üye ülkelerin sözleşmenin uygulanmasına yönelik etkin bir 
teftiş sistemi oluşturması, ihlâl edenler ile ilgili disiplin cezası ve diğer cezaî yaptırımları belir
lemesi öngörülmektedir. 

Sözleşme hükümleri ile ulusal yasalar, yönetmelikler ve uygulamalar karşılaştırılarak yapılan 
değerlendirme sonucunda, Uluslararası Çalışma Örgütünün, Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar 
ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgarî İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözlemesinin ül
kemiz tarafından onaylanmasının ulusal hukukumuz açısından bir olumsuzluk yaratmayacağı; 
anılan Sözleşmenin onaylanmasının uygun ve yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 163) 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 24.2.2003 

Esas No. : 1/496 
Karar No. : II 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 7.6.2002 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin 
Meslekî Yeterliliklerinin Asgarî İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı", bu dönemde sonuçlandırılamadığından kadük olmuştur. 
Tasarı 13.1.2003 tarihinde Bakanlar Kurulunca tekrar yenilenmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tarafından tekrar 27.1.2003 tarihinde tali komisyon olarak Komisyonumuza, esas komis
yon olarak Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir. 

Komisyonumuz 20.2.2003 tarih ve 5 inci birleşiminde Dışişleri, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlıkları ile Denizcilik Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile; Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının 1936 yılında Cenevre'de yapılan 21 in
ci oturumunda kabul edilen Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî 
Yeterliliklerinin Asgarî İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmaktadır. 

Sözleşme, denizci ülkelerin ticaret gemilerinde çalışan kaptanlar, nöbetçi güverte ve makine 
zabitlerinin meslekî yeterliliklerinin kapsamının belirlenmesi amacıyla kabul edilmiştir. 

Ayrıca sözleşmede ticaret gemilerinde çalışan kaptanlar, gemi zabitleri ile diğer çalışacak olan
lara verilecek yeterlik belgesi ile ilgili düzenlemeler de yer almakta ve bu belgenin şekil ve esasları 
ayrıntılı olarak belirtilmektedir. 

Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca uygun bulunarak maddelerine geçilmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlüğe ilişkin 2 ve yürütmeye ilişkin 3 üncü maddeleri Komis

yonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere, saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Mahfuz Güler 

Bingöl 
Üye 

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

Üye 
Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 
Enver Öktem 

İzmir 
Üye 

Mahmut Duyan 
Mardin 

Üye 
Medeni Yılmaz 

Muş 

Sözcü 
Remziye Öztoprak 

Ankara 
Üye 

Şerif Birinç 
Bursa 
Üye 

Lokman Ayva 
İstanbul 

Üye 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 
Üye 

Hüseyin Güler 
Mersin 

Üye 
Feramus Şahin 

Tokat 
Üye 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Kâtip 
Bayram Özçelik 

Burdur 
Üye 

İrfan Riza Yazıcıoğlu 
Diyarbakır 

Üye 
Nükhet Hotar 

İzmir 
Üye 

Hüseyin Tanriverdi 
Manisa 

Üye 
Ali Arslan 

Muğla 
Üye 

Cevdet Erdöl 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 163) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 10.6.2003 
Esas No. : 1/496 
Karar No. : 69 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgarî 

İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı Komisyonumuzun 5 Haziran 2003 tarihli 13 üncü toplantısında Dışişleri Bakanlığı, Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile Denizcilik Müsteşarlığı yet
kililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Denizci ülkelerin ticaret gemilerinde çalışan kaptanlar, nöbetçi güverte ve makine zabitlerinin 
meslekî yeterliliklerinin asgarî icaplarına ait kapsamın belirlenmesini amaçlayan Sözleşme, Komis
yonumuzca benimsenmiş ve Tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mehmet Dülger 

Antalya 
Üye 

Mehmet Özyol 
Adıyaman 

Üye 
Abdülbaki Türkoğlu 

Elazığ 
Üye 

Mehmet B. Denizolgun 
İstanbul 

Üye 
Hasan Ören 

Manisa 

Sözcü 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 

Üye 
Mehmet Eraslan 

Hatay 
Üye 

Onur Öymen 
İstanbul 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Üye 
A. Müfit Yetkin 

Şanlıurfa 

Kâtip 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Mustafa Dündar 
Bursa 
Üye 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Üye 
Fikret Ünlü 

Karaman 
Üye 

Osman Seyji 
Nevşehir 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN 
KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN 
MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN AS
GARÎ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI 
SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Uluslararası Çalışma Örgütü 

Genel Konferansının 1936 yılında Cenevre'de 
yapılan 21 inci oturumunda kabul edilen 
"Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve 
Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin As
garî İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme"nin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
K. Derviş 

Devlet Bakanı V. 
F Ünlü 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
F. Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı V. 

H. H. Özkan 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Prof. Dr. A. Akçan 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Prof. Dr. H. Y. Gökalp 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

Z. Çakan 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN 
KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN 
MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN AS
GARÎ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI 
SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
F Bal 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. R. Mirzaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı 
Dr. R. Doğru 

Millî Savunma Bakanı V. 
Prof Dr. R. Mirzaoğlu 

Maliye Bakanı 
S. Oral 

Sağlık Bakanı 
Doç. Dr. O. Durmuş 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
Y. Okuyan 

Kültür Bakanı 
M. I. Ta/ay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
N. Arşe ve n 

Devlet Bakanı 
Dr. Y. Karakoyunlu 

Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

R. Önal 
İçişleri Bakanı 
R. K. Yücelen 

Millî Eğitim Bakanı V. 
Prof Dr. H. S. Türk 
Ulaştırma Bakanı 

O. Vural 
Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 

Prof Dr. H. Y. Gökalp 
Turizm Bakanı V. 

M. Keçeciler 
Orman Bakanı 

Prof Dr. N. Çağan 
Çevre Bakanı 

F Av tek in 
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TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ 
YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME 

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, 

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine 6 Ekim 1936 tarihinde Cenev
re'de yaptığı yirmibirinci oturumunda; 

Toplantı gündeminin dördüncü maddesinde yer alan, denizci ülkelerin ticaret gemilerinde 
çalışan kaptanlar, nöbetçi güverte ve makine zabitlerinin meslekî yeterliliklerinin asgarî icaplarına 
ilişkin bazı önerilerin kabulüne karar vererek; 

Bu önerilerin bir uluslararası sözleşme şeklini alması gerektiğine hükmederek, 

Gemi Zabitlerinin Yeterlilik Belgeleri Sözleşmesi, 1936, şeklinde adlandırılacak olan aşağıdaki 
sözleşmeyi bindokuzyüzotuzaltı yılı Ekim ayının işbu yirmidördüncü gününde kabul etmiştir. 

Madde 1 
1- Bu Sözleşme, sözleşmenin yürürlükte olduğu ülkede tescili yapılmış olan gemilerle aşağıda 

belirtilen gemiler dışında tüm açık deniz gemilerine uygulanır. 
a) Savaş gemileri, 

b) Ticarette kullanılmayan devlete veya kamuya ait gemiler, 

c) Yelken direkli düz karinalı ağaç gemiler 
2- Ulusal yasalar veya yönetmelikler, kayıtlı tonajı 200 tonilatodan küçük olan gemileri kısmen 

veya tamamen kapsam dışında bırakabilir. 

Madde 2 
Bu Sözleşmenin uygulanması bakımından aşağıdaki deyimler kendilerine burada verilen an

lama sahiptirler: 
a) "Kaptan veya süvari" gemiyi sevk ve idare eden kişi, 
b) "Nöbetçi güverte zabiti" kılavuz kaptan dışında, geminin seyrüseferinden veya hareketinden 

sorumlu kişi, 
c) "Çarkçıbaşı" geminin mekanik şevkinden daimi olarak sorumlu kişi, 

d) "Nöbetçi çarkçı" gemiyi yürüten makinaların çalışmasından belirli sürelerle fiilen sorumlu kişi, 

Madde 3 
1- Hiç kimse, bu sözleşmenin uygulandığı bir gemide kaptan, nöbetçi güverte zabiti, çark

çıbaşı, nöbetçi çarkçı gibi işlerde, bu geminin kayıtlı olduğu ülkenin yetkili makamınca verilen veya 
onaylanan ve bu işler için yeterli olduğunu gösteren bir belge olmadan işe alınamaz veya çalış
tırılamaz. 

2- Bu madde hükümlerine ancak zorunlu hallerde istisnalar getirilebilir. 

Madde 4 
1- Hiçbir kimseye; 

a) ilgili belgenin verilmesi için öngörülen yaşa ulaşmamışsa, 
b) ilgili belgenin verilmesi için öngörülen asgarî meslekî deneyim süresini tamamlamamışsa, ve 
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c) talip olunan belgelerin karşılığı olan görevlerin yerine getirilmesi bakımından gerekli 
niteliklere sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yetkili makam tarafından düzenlenen ve 
denetlenen sınavlarda başarılı olmamışsa, yeterlilik belgesi verilmez. 

2- Ulusal yasalar veya yönetmelikler; 

a) her dereceden yeterlilik belgesi almak üzere başvuran adaylar tarafından ulaşılması gereken 
asgarî bir yaş ve tamamlanması gereken bir asgarî meslekî deneyim süresi öngörmelidir. 

b) Yeterlilik belgesi almak üzere başvuran adayların, talep ettikleri belgelerin karşılığı olan 
görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan niteliklere sahip olup olmadıklarını ölçmek amacıy
la, yetkili makam tarafından düzenlenen ve denetlenen bir veya daha çok sınav yapılmasına imkân 
tanımalıdır. 

3- Örgüte üye her ülke, onay tarihinden itibaren üç yıllık süre içinde; 
a) ilgili belgenin karşılığı olan görevler için yeterli pratik deneyimi olan; ve 

b) bunlarla ilgili olarak herhangi bir ciddi teknik hata kaydı bulunmayan, bu Maddenin 2 (a) 
paragrafına istinaden düzenlenen sınavlara katılmamış kişilere de yeterlik belgeleri verebilir. 

Madde 5 
1- Sözleşmeyi onaylayan her üye, etkin bir denetim sistemi kurarak Sözleşmenin gerektiği 

biçimde uygulanmasını sağlar. 
2- Ulusal yasalar veya yönetmelikler, bir üyenin yetkili makamlarının, sözleşme hükümlerinin 

ihlâli nedeniyle ülkede kayıtlı gemileri seferden alıkoyabilecekleri durumları belirler. 
3- Bu Sözleşmeyi onaylayan bir üyenin yetkili makamları, aynı şekilde Sözleşmeyi onaylamış 

bir başka üye ülkede kayıtlı bir gemide Sözleşme hükümlerinin ihlâl edildiğini belirlemesi 
durumunda ülkesinde o geminin kayıtlı olduğu üyenin konsolosu ile temasa geçebilirler. 

Madde 6 
1- Ulusal yasalar veya yönetmelikler, Sözleşmeye uyulmaması halinde uygulanacak olan disip

lin cezalarını veya cezaî yaptırımları belirler. 
2- Disiplin cezaları veya cezaî yaptırımlar özellikle, aşağıda belirtilen durumlar için öngörülür; 

a) Armatörün veya onun görevlendirdiği kişinin, kaptanın veya süvarinin, bu Sözleşmenin 
gerekli kıldığı yeterlilik belgesi bulunmayan bir kişiyi işe alması, 

b) Kaptan veya süvarinin Sözleşmenin 2. maddesinde tanımlanan işlerin, bu işlerin gerektirdiği 
ya da üstün bir yeterlilik belgesi bulunmayan bir kişiye gördürülmesine izin vermesi, 

c) Bir kişinin gerekli belgelere sahip olmamasına rağmen hile veya sahte evraklarla söz konusu 
2. maddede tanımlanan işlerden herhangi birini ifa etmek üzere işe girmesi, 

Madde 7 
1- Uluslararası Çalışma Örgütü (1LO) Anayasasının 35. maddesinde atıf yapılan topraklara iliş

kin olarak; bu Sözleşmeyi onaylayan her ILO üyesi, onay belgesine; 
a) İlgili üyenin Sözleşme hükümlerinde hiçbir değiştirme yapmaksızın uygulamayı taahhüt et

tikleri toprakları, 
b) Sözleşme hükümlerinde değişme yapılacak topraklarla ilgili taahhütleriyle birlikte sözü 

edilen değişikliklerin detaylarını, 
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c) Bu Sözleşmeye göre uygulama yapılamayacak toprakları ve bu durumlarda uygulanamama 
nedenlerini, 

d) Kendi kararını kendi verecek topraklar konusunda beyanlarını ekleyeceklerdir. 

2- Bu maddenin birinci paragrafının (a) ve (b) bentlerinde atıfta bulunulan yükümlülükler, 
onaylamanın bir parçası olarak kabul edilecek ve onaylamayla aynı şekilde geçerli olacaktır. 

3- Her bir Üye, müteakip bir beyanla bu maddenin birinci paragrafının (b), (c) ve (d) bentleri 
uyarınca belirttiği çekinceleri tamamen ya da kısmen iptal edebilir. 

Madde 8 

Bu Sözleşme'nin kesin onama belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gön
derilir ve onun tarafından tescil edilir. 

Madde 9 
1. Bu Sözleşme, sadece onama belgesi Genel Müdür tarafından tescil edilen Uluslararası Çalış

ma Örgütü üyesi ülkeler için bağlayıcıdır. 

2. Bu sözleşme, iki üyenin onay belgelerinin Genel Müdür tarafından tescil tarihinden on iki 
ay sonra yürürlüğe girer. 

3. Bu sözleşme , daha sonra, onu onaylayan her üye için, onay belgesinin tescil edildiği tarih
ten on iki ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde 10 

İki ILO üyesinin onay belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edildiğinde, keyfiyet derhal 
Genel Müdür tarafından tüm ILO üyelerine bildirilir. Diğer üyelerin onay belgelerinin sonradan 
tescili de yine bütün üyelere bildirilir. 

Madde 11 

1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir süre 
sonunda Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve Genel Müdürün tescil 
edeceği bir belge ile feshedebilecektir. Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra hüküm ifade 
edecektir. 

2. Bu Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan önceki fıkrada sözü edilen on yıllık sürenin 
bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede öngörüldüğü şekilde feshetmeyen her üye, yeniden 
on yıllık bir müddet için bağlanmış olur ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her on yıllık süre bitimin
de, bu maddede öngörülen şartlar içinde feshedebilir. 

Madde 12 

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren, her 10 yıllık devrenin sonunda, Uluslararası 
Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu sözleşmenin uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Kon
feransa sunar ve konferansın gündemine sözleşmenin tamamen veya kısmen tadili konusunun 
konulup konulmaması hususunu inceler. 

Madde 13 

1. Konferansın, bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen tadil eden yeni bir Sözleşme kabul et
mesi halinde ve bu yeni Sözleşme aksini öngörmediği takdirde; 
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a) Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması durumu, yukarıdaki 11 inci mad
de dikkate alınmaksızın ve tadil edici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartıyla, bu 
Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirir. 

b) Tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, bu Sözleşme üyelerin 
onamasına artık açık bulundurulamaz. 

2. İşbu Sözleşme, Sözleşmeyi onaylayan fakat tadil edici sözleşmeyi onaylamayan üyeler için, 
mevcut şekil ve kapsamı ile yürürlükte kalacaktır. 

Madde 14 
Bu Sözleşme'nin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her ikisi de eşit derecede geçerlidir. 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 166) 

Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleş
menin Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 

Komisyonları Raporları (1/499) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 13.1.2003 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/295 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve tçtfizttğttn 77 nci mad
desi uyarınca hfikfimsOz saydan ilişik listede adları belirtilen kanun taşanlarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 

Başbakan 

LİSTE 
EsasJUâ* Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Afr -
1/262 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay

lanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/266 Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/267 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm 

Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus

lararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masmm Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/270 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
cilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/273 Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası 
Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararma Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/274 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/283 Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticari Konularda 
Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/286 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün Tür
kiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/290 Birleşmiş Milletler iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/293 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/300 Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında 

Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silâhlanma örgütü Faaliyetleri ile İlgili 
Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1/308 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
cilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/312 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/319 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/327 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/420 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, 
Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/446 Köy Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Aynı Kanuna Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı 

1/489 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/508 Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında Doğan 
Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı 

1/511 Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/530 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/541 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/542 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/555 İzmir Gaz ve Ulaşım Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/557 Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

1/559 Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/560 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/561 Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/565 Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/568 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/569 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısı 
1/570 Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Mad

de ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/571 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
1/572 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı 
1/573 Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/579 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası 

Çalışma örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/591 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/598 Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kir
liliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/600 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/605 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 
1/613 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/626 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 

Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/648 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/649 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/653 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara 
ve Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/654 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/655 Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/665 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/666 Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve 
Aşkabad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/667 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Bel-

başı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getiril
mesi ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/671 Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/680 Devlet Memurları Kanunu ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzen
lenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldınlmasma Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/683 Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve 
Duşanbe'de Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/687 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkmda 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/688 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer 
Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/732 Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/735 Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 

Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/746 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/749 Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı 

Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/750 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Kar

şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/761 Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/766 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/771 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık Bakanlığı 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/778 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu 
Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

1/783 Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

1/785 Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasansı 

1/786 Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı 

1/787 Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı 
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EsasNo. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/788 Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak

kmda Kanun Tasarısı 
1/799 Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkmda Kanun Tasarısı 
1/802 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasmda Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 

Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/803 Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı 
1 /804 içişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkmda Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanun Tasarısı 
1/810 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/813 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma 

Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/815 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 

Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkmda 
Kanun Tasarısı 

1/827 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkmda Kanun Tasarısı 

1/829 Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1 /830 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerj inin Barış
çıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptmm Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/831 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/833 Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasmda Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/834 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde 
Değişiklik Yapan Kyoto ve Minneapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/852 Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
1/853 Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/855 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasmda Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/867 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasmda Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan 

Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir 
İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkmda Anlaşmanm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/868 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasmda Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/871 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili Ulus
lararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/872 Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasmda Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/877 Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşmasının ve 

İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/881 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/890 Tehlikeli Atıkların Smırötesi Taşınımınm ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin 
Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1 /894 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusun
daki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/909 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Arasında Ticaret Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/910 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel 
Ticarî, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/911 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/915 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin 
Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/916 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklik
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/917 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/918 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/924 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suç
luların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/925 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İş
birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/926 Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/929 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/933 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

1/947 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/954 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/957 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dip

lomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/958 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/959 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/962 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-

Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/964 Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/967 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/969 Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/974 Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredil
mesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/977 Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/982 Eşyanın Geçici İthalatına İlişkin İstanbul Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/983 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Uzayın Araştırma ve 
Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı 

1/984 Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/985 Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/989 Marka Kanunu Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/991 Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasına Bağlı Cenev

re Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/992 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin 

Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1 /993 Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorum
luluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/994 Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/995 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/996 Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1006 Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1007 İş Kazalarının önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esaş No, Hükümsüz Savılan Kanun Taşanlarının Adı: 
1/1008 Gemi Adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmenin Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil 

Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1014 Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonunun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 

İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1017 Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleş

menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1018 Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1019 Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1020 Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1022 Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1023 Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1026 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1027 Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleş

meye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1028 Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
1/1029 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasmda Hukukî ve Ticarî Konularda 

Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1033 Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Nihaî Senet, At

lantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları 
ve Malî Düzenlemelere Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1038 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1039 Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1040 Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 7.6.2002 

Sayı. B.02.0.KKG.0.10/101-469/3156 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.5.2002 
tarihinde kararlaştırılan "Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Saydı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

GEREKÇE 
92 say ıh Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme (Revize 1949), Uluslararası 

Çalışma örgütü (ILO) Genel Korferansının 8 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de yapılan 32 nci 
oturumunda kabul edilmiştir. 

Sözleşmenin, mekanik olarak hareket eden, kamu veya özel mülkiyetindeki, ticarî amaçlı yük 
veya yolcu taşıyan ve sözkonusu sözleşmenin yürürlükte olduğu ülkede kayıtlı her türlü gemiye uy
gulanacağı öngörülmekte olup, 500 tonilatodan küçük gemilere, yelkenle hareket eden ancak, ek bir 
makine donanımına sahip gemilere, balık avlama, balina avcılığı veya benzeri işlerde kullanılan 
gemiler ile römorklara uygulanamayacağı hükme bağlanmakla birlikte, 200-500 tonilatoluk 
gemilerde ve balina avcılığı veya benzeri işlerde kullanılan olağan açık deniz gemilerinde çalışan 
kişilerin barınma yerleri için uygulanabileceği de öngörülmektedir. 

Yine, sözleşmenin uygulanması bakımından, gemi, tonilato, yolcu gemisi, zabit, ast zabit, 
mürettebatın barınacağı yer, yeniden kayıt gibi terimlerin tanımlan yapılmakta ve sözleşmede 
mürettebatın barınacakları yerlerin konumu, yapılması ve kontrolü, mobilya ve eklentilerinin tan
zimi, havalandırma, aydmlatma ve ısıtma araçları ve düzenleri ile banyo-tuvalet düzeni için belirli 
plan ve ölçekler yapılmasına dair hükümler getirilmektedir. 

Sözleşmede, mürettebat için öngörülen uyuma, yemek ve eğlence odalanmn düzeni, havalan
dırma, aydmlatma ve yalıtımın sağlanması, ısıtma sisteminin mürettebatın yaşama ve rahat çalış
ması için hava şartlanna göre ayarlanabilir nitelikte olması, sistemin yangın, tehlike ve rahatsızlığa 
yol açmayacak şekilde kurulması, aydmlatma araçları ile uyuma, yemek ve eğlence odalanmn 
yeterli düzeyde ışık alacak şekilde aydınlatılması, acil durumlar için ek bir aydınlatma sistemi 
bulundurulması hüküm altına alınmaktadır. 

Aynca, sözleşmede, geminin tonajına bağlı olarak belirlenen tek odalann ya da yatakhanelerin söz
leşmede belirlenen boyutlarda olması, ranzaların boyudan ve yerleşik düzenleri, yemek odalarında 
gerekli masa, sandalye ve tefiişatın sağlanması,banyo ve duşluk sayısının belirlenmesi, 15'den fazla 
mürettebatı bulunan ve üç günden fazla bir süre için sefere çıkan gemilerde aynca bir hasta bakım odası 
kurulması, burada gerekli tıbbî malzeme ve ilaçların bulundurulması konularında hükümler getirilmiştir. 

Sözleşme hükümleri ile ulusal yasalar, yönetmelikler ve uygulamalar karşılaştırılarak yapılan 
değerlendirme sonucunda, Uluslararası Çalışma örgütünün Mürettebatın Gemide Bannmasına İliş
kin (Revize 1949) 92 Sayılı Sözleşmesinin ülkemiz tarafından onaylanmasının hukukumuz açısın
dan bir olumsuzluk yaratmayacağı; anılan Sözleşmenin onaylanmasının uygun ve yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 24.2.2003 

Esas No. : 1/499 
Karar No. : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 7.6.2002 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", bu dönemde sonuçlan
dırılamadığından kadük olmuştur. Tasarı 13.1.2003 tarihinde Bakanlar Kurulunca tekrar yenilenmiş 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından tekrar 27.1.2003 tarihinde tali komisyon 
olarak Komisyonumuza, esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir. 

Komisyonumuz 20.2.2003 tarih ve 5 inci birleşiminde Dışişleri, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik bakanlıkları ile Denizcilik Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile; Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının 1949 yılında Cenevre'de yapılan 
32 nci otuılımunda kabul edilen Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmesinin 
onaylanması uygun bulunmaktadır. 

Sözleşmede, mürettebat için öngörülen uyuma, yemek ve eğlence odalarının düzeni, havalan
dırma, aydınlatma ve yalıtımın sağlanması, ısıtma sisteminin mürettebatın yaşamı ve rahat çalış
ması için hava şartlanna göre ayarlanabilir nitelikte olması, sistemin yangın, tehlike ve rahatsızlığa 
yol açmayacak şekilde kurulması, aydınlatma araçları ile uyuma, yemek ve eğlence odalarının 
yeterli düzeyde ışık alacak şekilde aydınlatılması, acil durumlar için ek bir aydınlatma sistemi 
bulundurulması gibi hükümler getirilmektedir. 

Tasarı ile, gerekçesi Komisyonumuzca uygun bulunarak maddelerine geçilmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlüğe ilişkin 2 ve yürütmeye ilişkin 3 üncü maddeleri Komis

yonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Mahfuz Güler 

Bingöl 
Üye 

Muzaffer R.Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

Üye 
Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 
Enver Öktem 

İzmir 
Üye 

Mahmut Duyan 
Mardin 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Medeni Yılmaz 
Muş 

Sözcü 
Remziye Öztoprak 

Ankara 
Üye 

Şerif Birinç 
Bursa 
Üye 

Lokman Ayva 
İstanbul 

Üye 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 
Üye 

Hüseyin Güler 
Mersin 

Üye 
Feramus Şahin 

Tokat 
Üye 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Kâtip 
Bayram Ozçelik 

Burdur 
Üye 

İrfan Riza Yazıcıoğlu 
Diyarbakır 

Üye 
Nükhet Hotar 

İzmir 
Üye 

Hüseyin Tanrıverdi 
Manisa 

Üye 
Ali Arslan 

Muğla 

Üye 
Cevdet Erdöl 

Trabzon 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/499 

10.6.2003 

Karar No. : 72 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun S Haziran 2003 tarihli 13 üncü toplantısında 
Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile 
Denizcilik Müsteşarlığı yetkililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Mekanik olarak hareket eden, kamuya ait veya özel mülkiyetindeki ticarî amaçlı yük ve yolcu 
taşıyan gemilerde, mürettebatın barınacağı yerlerin konumu, havalandırma, ısıtma, aydınlatma sis
temi bulundurulması konularında hükümler ihtiva eden Sözleşme, Komisyonumuzca benimsenmiş 
ve Tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mehmet Dülger 

Antalya 
Üye 

Mehmet özyol 
Adıyaman 

Üye 
Mustafa Dündar 

Bursa 
Üye 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Üye 
Fikret Ünlü 

Karaman 
Üye 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

Başkanvekili 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 

Üye 
Abdülbaki Türkoğlu 

Elazığ 
Üye 

Mehmet B. Denizolgun 
İstanbul 

Üye 
Hasan Ören 

Manisa 

Kâtip 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Güner 
Bolu 
Üye 

Mehmet Eraslan 
Hatay 
Üye 

Onur Öymen 
İstanbul 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Üye 
A. Müfit Yetkin 

Şanlıurfa 
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HÜKÜMETlN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

MÜRETTEBATIN GEMİDE BARINMASINA 
İLİŞKİN 92 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Uluslararası Çalışma örgütü 

Genel Konferansının 1949 ylında Cenevre'de 
yapılan 32 nci oturumunda kabul edilen 
"Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 
Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
K. Derviş 

Devlet Bakanı V. 
F Ünlü 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
F.Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı V. 

H. H. Özkan 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Prof. Dr. A. Akçan 
Tanm ve Köyişleri Bakanı 

Prof. Dr. H. Y Gökalp 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

Z. Çakan 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

MÜRETTEBATIN GEMİDE BARINMASINA 
İLİŞKİN 92 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
E Bal 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakam 
Dr. R. Doğru 

Millî Savunma Bakanı V. 
Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 

Maliye Bakam 
S. Oral 

Sağlık Bakanı 
Doç. Dr. O. Durmuş 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
Y. Okuyan 

Kültür Bakanı 
M. 1. 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 
İçişleri Bakanı 
R. K Yücelen 

Millî Eğitim Bakanı V. 
Prof. Dr. H. S. Türk 
Ulaştırma Bakanı 

O. Vural 
Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 

Prof. Dr. H. Y. Gökalp 
Turizm Bakam V. 

M. Keçeciler 
Çevre Bakanı 

F. Ay tekin 
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MÜRETTEBATIN GEMİDE BARINMASINA İLİŞKİN 92 SAYILI SÖZLEŞME 

(1949 Yılında Revize)' 

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, 
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine 8 Haziran 1949 tarihinde 

Cenevre'de yaptığı otuzikinci oturumunda, 

Oturum gündeminin onikinci maddesinde yer alan, 1946 yılındaki Konferansın 28. Oturumun
da kabul edilmiş bulunan Mürettebatın Barınması Hakkındaki Sözleşmenin kısmen değiştirilmesine 
ilişkin çeşitli önerilerin kabulüne karar vererek, 

Bu önerilerin uluslararası bir sözleşme şeklinde olması gerektiğine hükmederek, 

Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme, 1949 olarak adlandırılacak olan aşağıdaki 
Sözleşmeyi (revize), bindokuzyüzkırkdokuz yılının onsekiz Haziran gününde kabul etmiştir. 

I. BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 
1. Bu Sözleşme, mekanik olarak hareket eden, kamu veya özel mülkiyetteki, ticari amaçlı yük 

veya yolcu taşıyan ve işbu Sözleşmenin yürürlükte olduğu bir ülkede kayıtlı her türlü gemiye uy
gulanır. 

2. Ulusal yasalar veya yönetmelikler bir geminin bu Sözleşmenin uygulanması bakımından ne 
zaman açık deniz gemisi olarak kabul edileceğini belirler. 

3. Bu Sözleşme; 

a) S00 tonilatodan küçük gemilere; 

b) Esas itibariyle yelkenle hareket eden ancak, ek bir makine donanımına sahip gemilere; 

c) Balık avlamaya, balina avcılığına veya benzeri işlerde kullanılan gemilere; 
d) Römorklara; 
Uygulanmaz. 
4. Bununla birlikte, bu Sözleşme, makul ve uygulanabilir olduğu ölçüde : 

a) 200 ila S00 tonilatoluk gemilere, 
b) Balina avcılığı veya benzeri işlerde kullanılan olağan açık deniz gemilerinde çalışan 

kişilerin barınma yerleri için uygulanır. 
5. Bu Sözleşmenin III.Bölümünde yer alan gerekliliklerden bazıları, yapılacak değişikliklerin 

genel koşullar itibariyle Sözleşme hükümlerinin tam olarak uygulanması durumunda elde 
edilebilecek sonuçtan daha az lehte olmayacak eşdeğer avantajlar sağlayacağına yetkili makamın 
kanaat getirmesi halinde, her türlü gemi ile ilgili olarak armatör örgütlerinin veya armatörlerin ve 
yasal olarak tanınmış gemiadamlan örgütlerinin görüşleri alınarak değiştirilebilir. Bu değişiklik
lerin ayrıntıları, ilgili üye tarafından, Uluslararası Çalışma Örgütü üyelerini bilgilendirecek olan 
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirilir. 

(1) Yürürlüğe giriş tarihi: 29 Ocak 1953 
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Madde 2 
Bu Sözleşmenin uygulanması çerçevesinde : 
a) "gemi" terimi, Sözleşmenin uygulandığı her türlü gemiyi ifade eder; 
b) "tonilato" terimi, kayıtlı brüt hacim tonilatosunu ifade eder; 
c) "yolcu gemisi" terimi, gerek yürürlükte bulunduğu süre içinde Denizde Yaşamın Güven

liğine İlişkin Uluslararası Sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bir güvenlik belgesine, 
gerekse yolcu belgesine sahip olan her türlü gemiyi ifade eder; 

d) "zabit" terimi, ulusal yasalar veya yönetmeliklerle veya ilgili yasaların veya yönetmeliklerin 
bulunmaması halinde, toplu sözleşmeler veya gelenek tarafından belirlenen kaptan dışındaki bir 
kişiyi ifade eder; 

e) "ast" terimi, zabit dışındaki tüm mürettebatı ifade eder; 
f) "ast zabit" idari veya özel sorumluluğu olan bir görev yürüten ve ulusal yasalar veya yönet

melikler, veya ilgili yasa veya yönetmeliklerin bulunmaması halinde toplu sözleşme veya gelenek 
tarafından ast zabit olarak tanımlanan her türlü ast personeli ifade eder; 

g) "mürettebatın barınacağı yer" terimi, mürettebatın kullanımına ayrılan kamaraları, yemek
haneleri, temizlenme bölümlerini, revirleri ve dinlenme yerlerini kapsar; 

h) "zorunlu kılınan" terimi, ulusal yasalar veya yönetmelikler veya yetkili makam tarafından 
zorunlu kılınmayı ifade eder, 

i) "onaylanmış" terimi, yetkili makam tarafından onaylanmayı ifade eder, 
j) "yeniden kayıt" terimi, geminin kayıtlı olduğu ülke ve mülkiyetinde eş zamanlı olarak mey

dana gelen bir değişiklik vesilesiyle yapılan yeniden kaydı ifade eder. 
Madde 3 

1. Bu Sözleşmeyi onaylayan her Üye, Sözleşmenin II, III ve IV. Bölümlerinde yer alan hüküm
lerin uygulanmasını sağlayacak yasaları veya yönetmelikleri hazırlamayı kabul eder. 

2. Söz konusu yasa veya yönetmelikler : 
a) Yetkili makamı, bu yasa veya yönetmelikleri ilgili tüm kişilere duyurmakla yükümlü kılar; 
b) Bunlara uymayı sağlamaktan sorumlu kişileri tanımlar; 
c) Bunlara aykırı davranışlara karşı cezaları belirler; 
d) Etkin bir icra sağlayacak yeterlikte bir teftiş sistemi kurulmasını öngörür; 
e) Yetkili makamı, yönetmeliklerin hazırlanması hususunda armatör örgütlerinin ve/veya ar

matörlerin veya gemiadamlarımn gerçekten temsil eden tanınmış örgütlerin görüşlerini almak ve bu 
yönetmeliklerin yürütümünde uygulanabilir olduğu ölçüde bu kesimlere işbirliği yapmak hususun
da yükümlü kılar. 

II. BÖLÜM 
MÜRETTEBATIN BARINACAKLARI YERLERİN PLANLARININ 

YAPILMASI VE KONTROLÜ 
Madde 4 

1. Geminin yapımına başlanmasından önce mürettebatın barınacakları yerlerin konumu ve 
genel düzenlemeleri belirli bir ölçekte gösteren plan, yetkili makamın onayına sunulur. 
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2. Mürettebatın barınacakları yerlerin inşasına veya mevcut bir gemideki mürettebat barınak
larının değiştirilmesine veya yeniden inşasına başlanmadan önce, bir mekânın tahsis amacını, 
mobilya ve eklentilerin tanzimini, havalandırma, aydınlatma ve ısıtma araçları ile düzenlemelerini 
ve banyo-tuvalet düzenini belirli bir ölçekte ve belirli bir ayrıntıda gösteren planlar ve bilgiler onay 
için yetkili makama sunulur. Bununla birlikte, acil durumlarda veya kayıtlı olduğu ülkenin dışında 
gerçekleştirilen geçici yenileme veya değişiklik hallerinde bu hükmün uygulanması bakımından 
planların yetkili makamın onayına daha sonra sunulması yeterli olacaktır. 

Madde 5 
Yetkili makam : 
a) Bir geminin ilk kaydı veya yeniden kaydı yapılırken; 

b) Mürettebatın barınacakları yerler önemli ölçüde değiştirilirken veya yeniden inşa edilirken; 

c) Bir gemi mürettebatının bir kısmını veya tamamını gerçekten temsil eden tanınmış bir 
gemiadamları örgütü, belli bir sayıda veya orandaki mürettebat tarafından yetkili makama öngörül
düğü şekilde ve gemiye vaki olabilecek her türlü gecikmeyi önlemek için zamanında, mürettebatın 
barınacağı yerlerin Sözleşme hükümlerine uygun olmadığı konusunda şikâyette bulunduğunda; 

Gemiyi denetler ve mürettebatın barınacakları yerlerin, mevzuat gerekliliklerine uygunluğunu 
sağlar. 

III. BÖLÜM 
MÜRETTEBATIN BARINACAKLARI YERLERE İLİŞKİN 

GEREKLİLİKLER 
Madde 6 

1. Mürettebatın barınacakları yerlerin diğer mahallere göre konumu, giriş-çıkış yolları, yapılışı 
ve tanzimi yeterli düzeyde güvenlik, kötü hava ve denize karşı koruma ve sıcak, soğuk, uygunsuz 
gürültü ve kokulara veya geminin diğer kısımlarından gelen sızıntılara karşı yalıtım sağlayacak 
şekilde olacaktır. 

2. Kamaralara, geminin yük ve makine bölümlerinden veya mutfaklardan, kandil ve boya 
odalarından veya makine dairesinden, güverteden ve diğer ambarlardan, kurutma odalarından, 
genel yıkanma yerleri veya tuvaletlerden doğrudan giriş-çıkış olmaz. Bu yerler, kamaralardan ve dış 
bölmelerden, gaz ve su geçirmez çelikten veya onaylanmış başka bir maddeden yapılır. 

3. Kamaraların ve yemekhanelerin dış bölmeleri yeterli düzeyde yalıtılır. Tüm makine kapları 
ve mutfak ve ısı yayan diğer alanların tüm sınır bölmeleri bitişik barınacak yerlerde veya geçitler
de ısı artışına neden olma olasılığı bulunduğu hallerde yeterli düzeyde yalıtılır. Aynı şekilde, buhar 
ve sıcak su borularının ısı etkilerine karşı koruma sağlanır. 

4. îç bölmeler, haşaratı barındırmayacak onaylanmış bir maddeden olur. 
5. Kamaralar, yemekhaneler, dinlenme salonları ve mürettebatın barınacağı yerlerdeki geçitler, 

yoğunlaşma veya aşırı sıcağı önleyecek şekilde ve yeterli düzeyde tecrit edilir. 
6. Ana buhar, vinç ve benzeri kaldıraçların egzoz boruları mürettebatın barındıkları yerlerden 

ve teknik olarak mümkünse, bu yerlere giden geçitlerden geçirilmez, geçirilecek olduğu takdirde 
yeterli düzeyde yalıtılır ve kaplanır. 
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7. Labriler ve kaplamalar, yüzeyinin kolayca temiz tutulabileceği bir maddeden yapılır. Geçmeli 
ve oluklu döşemeler veya haşarat barındırma riski taşıyan her türlü yapı malzemesi kullanılmaz. 

8. Yetkili makam, mürettebatın barındığı yerlerin yapımı sırasında, yangın önlemeye veya yan
gının yayılmasını geciktirmeye ilişkin önlemlerin hangi ölçüde kullanılacağına karar verir. 

9. Kamaraların ve yemekhanelerin iç duvarları ve tavanları kolayca temiz tutulabilecek şekil
de ve eğer boyanmışlarsa, açık renkte olur, kireçli sıva kullanılmaz. 

10. Duvar yüzeyleri gerektikçe yenilenir veya tamir edilir. 

11. Mürettebatın barındığı yerlerdeki güverteler onaylanmış malzemeden ve yapıda olur, nem 
geçirmez ve temiz tutulması kolay bir yüzey sağlanır. 

12. Döşemeler yekpare değilse duvarlarla birleştikleri yerler aralık bırakmayacak şekilde 
yuvarlaklaştmlır. 

13. Yeterli drenaj yapılır. 

Madde 7 
1. Kamaralar ve yemekhaneler yeterli düzeyde havalandırılır. 

2. Havalandırma sistemi havayı istenilen koşullarda muhafaza edecek ve her türlü hava ve ik
lim koşullarında yeterli hava akımını sağlayacak şekilde kontrol altında tutulur. 

3. Tropik bölgelerde veya İran Körfezinde düzenli olarak yolculuk yapan gemiler, hem 
mekanik havalandırma hem de elektrikli vantilatörlerle donatılır. Bununla birlikte, bu araçlardan 
birinin yeterli havalandırmayı sağlayacağı mekâna yerleştirilmesi yeterlidir. 

4. Tropik bölgeler dışında seyretmeye tahsis edilmiş gemiler, mekanik havalandırma veya elektrik
li vantilatörlerden biri ile donatılır. Yetkili makam, normal olarak kuzey veya güney yarımkürenin 
soğuk denizlerinde seyreden gemileri bu yükümlülükten muaf tutabilir. 

5. 3. ve 4. Paragraflarda öngörülen havalandırma sistemlerini çalıştırmak için gerekli enerji 
mümkün olduğu ölçüde, mürettebatın gemide kaldığı veya çalıştığı zamanlarda ve koşullar gerek
tirdiği sürece hizmete hazır tutulur. 

Madde 8 

1. Sadece tropik bölgelerde veya İran Körfezinde yolculuk yapan gemiler dışında, mürettebatın 
barındıkları yerler için yeterli bir ısıtma sistemi sağlanır. 

2. Isıtma sistemi, mümkün olduğu ölçüde, mürettebat gemide kaldığı veya çalıştığı zamanlar
da ve koşullar gerektirdiği sürece çalıştırılır. 

3. Bir ısıtma sisteminin bulunması gereken her gemide ısıtma buhar, sıcak su, sıcak hava veya 
elektrikle sağlanır. 

4. Isıtmanın soba ile yapıldığı gemilerde bunun, yeterli boyutlarda olması, uygun bir şekilde 
yerleştirilmesi ve korunması, havanın kirlenmemesi için gerekli tedbirler alınır. 

5. Isıtma sistemi, geminin seyir sırasında karşılaşabileceği normal hava ve iklim koşullarında 
mürettebatın barındığı yerlerdeki ısıyı yeterli düzeyde tutacak şekilde olur, yetkili makam, sağlan
ması gereken standardı belirler. 

6. Radyatörler ve diğer ısıtma gereçleri, bu yerlerde bulunanlar için yangın riskini önleyecek ve 
bir tehlike ve rahatsızlık kaynağı oluşturmayacak biçimde yerleştirilir ve gerekiyorsa korumalı tutulur. 
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Madde 9 
1. Yolcu gemilerinde uygulanması mümkün olabilen özel düzenlemelere bağlı olarak, kamaralar 

ve yemekhaneler doğal ışıkla tam olarak aydınlatılır ve yeterli bir suni aydınlatma sağlanır. 

2. Mürettebatın kullandığı tüm mekânlar yeterli şekilde aydınlatılır. Oturma odalarındaki doğal 
aydınlatma en azından normal görüşe sahip bir kimsenin açık havada ve gün ortasında, sıradan 
basılı bir gazeteyi dolaşıma açık her bir noktada okunmasına olanak sağlayacak şekilde olur. Yeter
li bir doğal aydınlatma sağlanmasının olanaksız olduğu hallerde yukarıda belirtilen standartta bir 
suni aydınlatma sistemi sağlanır. 

3. Bütün gemilerde, mürettebatın barındıkları yerlerin elektrikle aydınlatılması sağlanır. Eğer 
gemide, birbirinden bağımsız iki elektrik üretim kaynağı bulunmuyorsa, acil durumlar için mun
tazam şekilde yerleştirilmiş lamba veya aydınlatma araçları yardımıyla, ek bir aydınlatma sağlanır. 

4. Suni aydınlatma, kabinde bulunanlara azami fayda sağlayacak bir şekilde yerleştirilir. 
5. Kamaralarda, her yatağın başucuna elektrikli bir okuma lambası takılır. 

Madde 10 
1. Kamaralar, geminin ortasında veya kıç tarafta, su batım çizgisinin üzerinde yer alır. 
2. Yetkili makam, geminin tipi, boyutları veya tahsis edildiği hizmet ile diğer her türlü yer

leşimi uygunsuz ve uygulanamaz kılıyorsa, istisnai hallerde kamaraların çatışma perdesinin daha 
ötesinde olmamak kaydıyla baş tarafına yerleştirilmesine izin verebilir. 

3. Yetkili makam, aydınlatma ve havalandırma için yeterli önlemlerin alınmış olması koşuluy
la, yolcu gemilerinde kamaraların hiçbir durumda koridorların hemen altında olmamak kaydıyla su 
batım çizgisinin altına yerleştirilmesine izin verebilir. 

4. Mürettebata ayrılmış her kamaranın kişi başına yüzölçümü : 
a) 800 tonilatodan küçük gemilerde, 1,85 metrekarenin (veya 20 ayak kare); 
b) 800 tonilatodan daha büyük, ancak 3000 tonilatodan küçük gemilerde, 2,35 metrekarenin 

(veya 25 ayak kare); 
c) 3000 tonilatodan daha büyük gemilerde, 2,87 metrekarenin (veya 30 ayak kare) altında olmaz. 
Bununla birlikte, dörtten fazla mürettebatın aynı kamarada yattığı yolcu gemilerinde, kişi 

başına düşen asgari yüzölçümü 2,22 metrekare (24 ayak kare) olabilir. 
5. Yetkili makam, olması gerekenden belirgin bir şekilde daha fazla ast rütbeli gemicinin istih

dam edilmesinin zorunlu olduğu hallerde, bu gruplar için : 
a) Bu grup veya gruplara tahsis edilen toplam kamara alanının mevcudun bu şekilde artmaması 

durumunda tahsis edilecek olandan daha az olmaması; 
b) Kamaraların taban alanının kişi başına en az : 
(i) 3000 tonilatodan küçük gemiler için, 1,67 metrekare (18 ayak kare); 
(ii) 3000 tonilato veya daha büyük gemiler için, 1,85 metrekare (20 ayak kare); 
olması koşuluyla kişi başına düşen kamara taban alanını azaltabilir. 
6. Taban yüzölçümünün hesabına, ranzaların, dolapların, komodinlerin ve koltukların kapladığı 

alanlar dahil edilir. Dolaşmak için kullanılan alanı gerçekten artırmayan dar veya şekilsiz alanlar ile 
eşya bile konamayacak yerler bu hesaba dahil edilmez. 
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7. Mürettebat kamaralarının tepe yüksekliği, 1.90 metre (6 ayak 3 inç)'den daha az olamaz. 

8. Kamara sayısı her mürettebat sınıfına ayrı bir kamara veya kamaralar sağlayacak yeterlikte 
olur. Bununla birlikte, yetkili makam küçük gemiler için bu yükümlülüğü yumuşatabilir. 

9. Her bir kamarada kalmalarına izin verilenlerin sayısı aşağıdaki üst sınırı geçmez : 
a) Servis şefleri, nöbetçi güverte görevlileri ve nöbetçi çarkçıbaşıları, haberleşme amirleri: Her 

kamaraya bir kişi; 

b) Diğer zabit : Mümkün olduğu ölçüde her kamaraya bir kişi ve hiç bir durumda aynı 
kamarada iki kişiden fazlası; 

c) Ast zabit: Hiçbir durumda iki kişiden fazla olmamak kaydıyla her kamaraya bir veya iki 
kişi; 

d) Diğer mürettebat : Hiçbir durumda dörtten fazla olmamak kaydıyla, mümkünse her 
kamaraya iki veya üç kişi. 

10. Yetkili makam, armatör örgütleri veya armatörlere ve yasal olarak tanınan gemiadamı ör
gütlerine danışarak yeterli ve daha rahat barınma olanağı sağlamak amacıyla, belirli yolcu 
gemilerinde her kamaradan en çok on kişinin kalmasına izin verebilir. 

11. Her kamarada kalabilecek azami kişi sayısı okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde o 
kamarada kolayca görülebilecek bir yere asılır. 

12. Her mürettebata ayrı ranza sağlanır. 
13. Ranzalar, birine ulaşabilmek için diğerinin üstünden geçmek zorunda kalınacak şekilde yan 

yana yerleştirilmezler. 
14. İkiden fazla ranza üst üste konulmaz. İki ranzanın duvar kenarına yerleştirilmesi durumun

da ranzaların sadece birinin üzerinde lomboz bulunur. 
15. İki katlı ranzada alttaki ranza tabandan 30 santimden (12 inç) aşağıya yerleştirilmez; üst

teki ranza yaklaşık olarak alttaki yatağın altı ile tavan kirişlerinin ortasında bir yere yerleştirilir. 
16. Bir ranzanın asgari iç boyutları 1,90'a 0,68 metre (6 ayak 3 inç-2 ayak 3 inç)'dir. 

17. Bir ranzanın ana iskeleti, varsa yatak başlığı onaylanmış bir maddeden sert, düz, bozulmaz 
olur ve haşere barındırmaz. 

18. Ranzaların ana iskeleti borulardan yapılmışsa tamamen kapalı olacak ve haşerenin 
girebileceği delikler bulunmayacaktır. 

19. Her ranzaya yaylı bir altı düğmeli yaylı bir somya ve onaylanmış bir maddeden yapılmış 
yatak monte edilir. Yatağın doldurulmasında saman veya haşerenin barınmasına elverişli diğer mad
deler kullanılmaz. 

20. Bir ranza diğerinin üzerinde yerleştirilmiş ise, üstteki ranzanın somyasının altına tahta, 
çadır bezi veya başka uygun bir maddeden yapılmış toz geçirmez bir altlık takılır. 

21. Kamaralar kullananlar için makul düzeyde bir konfor sağlayacak ve temizliği kolaylaş
tıracak tarzda düzenlenecek ve teçhiz edilecektir. 

22. Mobilya olarak her kişi için bir elbise dolabı bulunur. Bu dolabın yüksekliği 1,52 metre (5 
ayak), iç genişliği 19,30 desimetrekare (300 inç)'dir ve bir raf ve bir asma kilit köprüsü donanımına 
sahip olur. Asma kilit dolabı kullanacak kişi tarafından temin edilir. 
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23. Her kamarada, sabit, katlanabilir veya sürmeli bir masa veya yazı masası ile yeteri kadar 
rahat oturma ünitesi bulundurulur. 

24. Mobilya eğilip bozulmayan sert ve düz bir maddeden yapılır. 

25. Her kamara sakini, bir çekmeceye veya hacmi en az 0.056 metreküplük (2 ayak küp) olan 
muadil bir alana sahip olur. 

26. Kamaraların lombozlarına perde takılır. 

27. Kamaralarda, bir ayna, tuvalet malzemeleri için küçük dolaplar, bir kitap etajeri ve yeterli 
sayıda askı çengeli bulunur. 

28. Mürettebatın yatış düzeni uygulanabilir olduğu ölçüde, nöbetçilerin ayrı tutulduğu ve gün
düz çalışanlarla nöbetçilerin aynı kamarayı paylaşmayacakları bir şekilde düzenlenir. 

Madde 11 
1. Bütün gemilerde yeterli sayıda yemekhane bulundurulur. 
2. 1000 tonilatodan küçük gemilerde; 

a) Kaptan ve zabit; 
b) Ast zabit ve diğer ast mürettebat için 
ayrı yemekhaneler bulundurulur. 
3. 1000 tonilato veya büyük gemilerde : 

a) Kaptan ve zabit; 

b) Ast güverte zabit ve diğer ast mürettebat; 
c) Makine dairesi ast zabit ve diğer ast mürettebat; 
İçin ayrı yemekhaneler bulundurulur. 

Bununla birlikte : 
i) Ast zabit ve diğer ast mürettebatın iki yemekhanesinden biri, ast zabite ve diğeri diğer ast 

mürettebata tahsis edilebilir; 
ii) Armatör örgütleri veya armatörler ve ilgili, yasal olarak tanınan gemiadamı örgütlerinin 

böyle bir düzenlemeyi tercih ettiklerini bildirmeleri halinde güverte ve makine dairesi ast zabiti ile 
diğer ast mürettebat için tek bir yemekhane bulundurulabilir. 

4. Yiyecek bölümü personeli için ya ayrı bir yemekhane ya da diğer gruplar için tahsis edilen 
yemekhaneleri kullanma hakkı vererek yeterli yemek yeme yeri sağlanır; 5 veya daha çok yiyecek 
bölümü personeli olan 5000 tonilato veya daha büyük gemilerde, bu amaçla ayrı bir yemekhane im
kânı sağlanmasına önem verilir. 

5. Her yemekhanenin boyutları ve donanımı, yemekhaneyi ayrı zamanda kullanacak muhtemel 
kişi sayısı bakımından yeterli olur. 

6. Yemekhaneler, yemekhaneyi aynı zamanda kullanacak muhtemel kişi sayısı bakımından 
yeterli olacak sayıda masa ve onaylanmış oturma üniteleri ile donatılır. 

7. Yetkili makam, yolcu gemilerinde mevcut özel koşulların gereğini yerine getirmek için, 
yemekhanelerle ilgili yukarıdaki hükümlere istisnalar getirilmesine izin verebilir. 

8. Yemekhaneler, yatakhanelerden uzak, mutfağa mümkün olduğu ölçüde yakın koşullandırılırlar. 
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9. Mevcut kilerlerden yemekhanelere geçiş bulunmuyorsa, mutfak malzemeleri için yeterli 
dolaplar ve bu malzemenin yıkanacağı donanım sağlanır. 

10. Masa ve sandalyelerin üstü, neme dayanıklı, çatlaksız ve kolayca silinecek bir malzemeden 
olur. 

Madde 12 
1. Her gemide, mürettebatın çalışmadıkları zamanlarda gidebilecekleri ve geminin ve müret

tebatın büyüklüğüne göre yeterli alana sahip bir mekân veya mekânlar açık güvertede bulundurulur. 
2. Zabit ve diğer ast mürettebat için, uygun bir şekilde koşullandırılan ve ihtiyaca cevap 

verecek bir tarzda döşenmiş dinlenme yerleri sağlanır. Bu tür yerler yemekhanelerden ayrı 
olamıyorsa, yemekhaneler bu amaca hizmet etmek üzere planlanarak döşenir ve tefriş edilir. 

Madde 13 
1. Her gemide, lavabolar, banyo veya duşların da yer aldığı yeterli temizleme yerleri bulun

durulur. 
2. En az aşağıda belirtilen sayıda tuvalet bulundurulur : 

a) 800 tonilatodan küçük gemilerde : Üç; 
b) 800 tonilato veya daha büyük ancak 3000 tonilatodan küçük gemilerde : Dört; 
c) 3000 tonilato veya daha büyük gemilerde : Altı; 
d) Haberleşme zabiti veya teknisyenlerin çok ayrı (izole) bir yerde kaldığı gemilerde, bu yer

lerin yakınında veya bitişiğinde temizlenme yerleri bulundurulur. 
3. Ulusal yasalar veya yönetmelikler, bu maddenin 4. paragrafındaki hükümler saklı kalmak 

kaydıyla tuvaletlerin çeşitli mürettebat kategorileri için nasıl tahsis edileceğini öngörür. 
4. Özel bir temizlenme yeri olan kamaralarda kalmayan mürettebat için temizlenme yerleri her 

kategori mürettebat bakımından aşağıdaki cetvele uygun olarak sağlanır : 

a) Sekiz veya daha az kişi için bir banyo veya bir duş; 
b) Sekiz veya daha az kişi için bir tuvalet; 
c) Altı veya daha az kişi için bir lavabo. 
Bununla birlikte, bir gruptaki kişilerin sayısı yukarıda belirlenen sayının çift katını bu sayının 

yarısından daha az olacak şekilde geçiyorsa, fazlalık bu paragraf bakımından dikkate alınmayabilir. 

5. Mürettebatın toplam sayısının 100'ü geçtiği durumlarda ve normal yolculuk süresi 4 saati 
geçmeyen yolcu gemilerinde, yetkili makam, bulunması zorunlu tutulan tesisler bakımından özel 
düzenlemeler yapılmasına veya sayısının azaltılmasına karar verebilir. 

6. Umumi tuvaletlerde sıcak ve soğuk su veya su ısıtma araçları bulunur. Yetkili makam, ar
matör örgütleri veya armatörlerin ve yasal olarak tanınmış gemiadamları örgütlerinin görüşlerini 
alarak, armatörün adam başına günde sağlamak zorunda olacağı azami su miktarını belirleyebilir. 

7. Lavabolar ve banyolar, yeterli büyüklükte olur ve çatlamayacak, kabarmayacak veya bozul
mayacak, düz yüzeyli onaylanmış bir maddeden imal edilir. 

8. Tuvaletler, diğer ikamet yerlerinden bağımsız olarak doğrudan açık hava ile havalandırılır. 
9. Tuvaletler, onaylanmış bir modelde olur ve daima çalışır bir durumda olan ve bireysel olarak 

kontrol edilebilen bir sifon donanımına sahip olur. 
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10. Pis su boruları, ihtiyaca uygun boyutta olan, tıkanma riskini en aza indirgeyecek ve temiz
liği kolaylaştıracak şekilde takılır. 

11. Birden fazla kişinin kullanımına tahsis edilen temizlenme yerleri aşağıdaki koşullara uygun 
olur. 

a) Döşemeler, temizlemesi kolay ve nem geçirmeyen onaylanmış dayanıklı bir maddeden 
yapılır ve hiç su tutmaz; 

b) Bölmeler, çelik veya onaylanmış bir başka maddeden yapılır ve yer yüzeyinden en az 0,23 
metre (9 inç) yüksek su eşiği bulunur. 

c) Mekânlar yeterli bir şekilde aydınlatılır, ısıtılır ve havalandırılır. 

d) Tuvaletler, kamaralardan ve temizlenme yerlerinden ayrı ancak bu mekânlardan kolayca 
geçilebilecek, kamaralara doğrudan veya sadece kamaralarla tuvaletler arasında başka hiçbir 
kapının bulunmadığı geçitlere doğrudan giriş-çıkışı olmayacak bir şekilde koşullandırılır. Bununla 
birlikte, bu son hüküm kullanıcılarının dört kişiyi geçmediği iki koğuş arasındaki bir bölmede 
bulunan tuvalet için uygulanmaz. 

e) Aynı bölmede birden fazla tuvalet bulunması halinde, mahremiyeti sağlamak için uygun bir 
şekilde kapatılırlar. 

12. Her gemide, mürettebat sayısına ve mutat yolculuk süresine uygun bir ölçekte çamaşır 
yıkama ve kurutma tesisleri bulunur. 

13. Giyecek yıkama tesislerinde, ayrı bir çamaşırhane kurulması mümkün olamıyorsa, temiz
leme yerlerine yerleştirilen bir lavabo ve yeterli soğuk ve sıcak su veya su ısıtma gereci bulunur. 

14. Kamaralardan ve yemekhanelerden ayrı, yeterli bir şekilde havalandırılan ve ısıtılan ve 
giyecekleri asmak için ip veya diğer tertibat bulunan bir mekânda giyecek kurutma tesisleri kurulur. 

Madde 14 
1. On beş veya daha fazla mürettebatı olan ve 3 günden fazla süreli bir yolculuğa çıkan her 

gemide ayrı bir revir bulunur. Yetkili makam, kıyı ticaretinde kullanılan gemiler bakımından bu 
yükümlülüğü yumuşatabilir. 

2. Revir, kolayca gidilebilir, kalanların rahatça barınabilecekleri ve her türlü hava şartlarında 
gerekli tedaviyi görebilecekleri bir yerde olur. 

3. Giriş, ranzalar, aydınlatma, havalandırma, ısıtma ve su tesisatı kalanların rahatını sağlayacak 
ve tedavilerini kolaylaştıracak şekilde düzenlenir. 

4. Revirde bulunacak ranza sayısı yetkili makam tarafından belirlenir. 
5. özellikle revirde kalanların kullanımları için, revirin bir bölümünde veya çok yakınında 

tuvalet bulunur. 
6. Revir tıbbi amaçlar dışında kullanılamaz. 
7. Bir doktoru bulunmayan her gemide, kolayca anlaşılır kullanım talimatı olan bir ecza dolabı 

bulunur. 
Madde 15 

1. Muşamba giyeceklerin asılması için kamaraların dışında, ancak, yakınında yeterli bir şekil
de havalandırılan bir mekân ayrılır. 
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2. 3000 tonilatodan büyük gemilerde, bir oda güverte, bir oda makine daireleri için ayrılır ve 
büro olarak kullanılmak üzere teçhiz edilir. 

3. Sivrisineğin çok olduğu limanlara sıklıkla uğrayan gemilerde, mürettebatın kullandığı 
bölümlere sivrisineklerin girişini önlemek için lombozlara, vantilatörlere ve güverteye açılan 
kapılara uygun koruma perdeleri takılır. 

4. Tropik bölgelerde veya Iran Körfezinde veya bu bölgelere sıklıkla seyreden gemilerde, 
mürettebatın barındığı yerlerin üzerindeki açık güvertelerin ve dinlenme yeri olarak kullanılan 
bölüm veya bölümlerinin üzerine tente takılır. 

Madde 16 

1. Yetkili makam, 10. Maddenin 5. Paragrafında belirtilen gemiler konusunda, aynı paragrafta 
anılan mürettebat bakımından, özel ulusal alışkanlıklarını ve adetlerini gerekli ölçüde dikkate 
alarak, bundan önceki maddelerde yer alan gerekliliklerde değişiklik yapabilir ve özellikle, 
kamaralarda kalacak kişi sayısı, yemekhane ve temizlenme bölümlerine ilişkin olarak özel düzen
lemeler yapabilir. 

2. Yetkili makam bu değişiklikleri yaparken 10. Maddenin 1. ve 2. Paragraflanndaki şart ile 10. 
Maddenin 5. Paragrafında öngörülen her mürettebat grubuna düşecek asgari uyuma alanı zorun
luluklarına bağlı kalır. 

3. Herhangi bir bölümdeki mürettebatın ulusal alışkanlıklarının veya adetlerinin çok farklı ol
duğu kimselerden oluşan gemiler bakımından, farklı grupların ihtiyaçlarını karşılamak için, gerek
li olan hallerde, ayrı ve uygun kamaralar ve oturma mekânları sağlanır. 

4.10. Maddenin 5. Paragrafında belirtilen gemiler bakımından, revir, yemek yeme, yıkanma ve 
temizlik tesisleri bir standarda göre sayı ve pratik yarar açısından diğer aynı tip ve aynı yerde tes
cilli tüm gemilerde bulunanlara eşit veya onlarla karşılaştırabilir bir düzeyde oluşturulur ve korunur. 

5. Yetkili makam, bu madde uyarınca özel kuralları hazırlarken yasal olarak tanınmış ilgili 
gemiadamları örgütlerine ve onları istihdam eden armatör örgütlerine veya armatörlere danışır. 

Madde 17 

1. Mürettebatın barındığı yerler, temiz ve nezih bir yaşama uygun durumda olur ve orada 
kalanların özel mülkiyetinde olmayan mal ve zahireden uzak tutulur. 

2. Kaptan veya onun bu amaçla özel olarak görevlendireceği bir başka zabit bir veya birden 
fazla mürettebatla birlikte mürettebatın kullandığı bütün mekânları bir haftadan daha uzun olmayan 
aralıklarla denetler ve bu denetimlerin her birinin sonucu kaydedilir. 

IV. BÖLÜM 

SÖZLEŞMENİN MEVCUT GEMİLERE UYGULANMASI 

Madde 18 

1. Bu maddenin 2, 3 ve 4. Paragraflanndaki hükümlere bağlı olarak, işbu Sözleşme, geminin 
kayıtlı olduğu ülke için, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra omurgası yerleştirilmiş olan 
gemilere uygulanır. 

2. Bu geminin, kayıtlı olduğu ülkede, Sözleşmenin yürürlüğü girdiği tarihte tamamen bitmiş ve 
bu Sözleşmenin III. Bölümünde belirtilen standardın altında olması durumunda, yetkili makam, ar
matör örgütleri veya armatörler ve yasal olarak tanınan gemiadamları örgütlerine danıştıktan sonra : 
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a) gemi yeniden kaydedileceği zaman; 
b) gemide, kaza veya acil durumlar dolayısıyla değil de, önceden oluşturulmuş bir plan sonucu 

önemli yapısal değişiklikler veya büyük tamiratlar yapılacağı zaman; ortaya çıkacak pratik sorun
ları göz önünde bulundurarak gemide, Sözleşmenin gereklerine uygun hale getirmek için mümkün 
gördüğü değişikliklerin yapılmasını isteyebilir. 

3. Bir geminin, kayıtlı olduğu ülkede işbu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihte inşa veya 
tadil halinde olması durumunda, yetkili makam, armatör örgütlerine veya armatörlere yasal olarak 
tanınan gemidamları örgütlerine danıştıktan sonra, gemiyi, Sözleşme hükümlerine uygun hale getir
mek amacıyla ortaya çıkabilecek pratik sorunları göz önünde bulundurarak onda, mümkün gördüğü 
değişikliklerin yapılmasını isteyebilir; bu değişiklikler, gemi yeniden kaydedilmedikçe ve kay-
dedilinceye kadar Sözleşme hükümlerine nihai olarak uyum sağlanması olacaktır. 

4. Bu maddenin 2 ve 3. Paragraflarında sözü edilen bir gemi veya inşa edildiği sırada bu Söz
leşme hükümlerinin uygulandığı gemi dışında kalan bir gemi, bir ülkede bu Sözleşmenin yürürlüğe 
giriş tarihinden sonra yeniden kayıt yaptırdığında, yetkili makam, armatörler örgütlerinin ve/ya ar
matörlerin ve yasal olarak tanınan gemiadamları örgütlerinin görüşünü aldıktan sonra, gemiyi Söz
leşme hükümlerine uygun hale getirmek amacıyla ortaya çıkacak pratik sorunları göz önünde 
bulundurarak onda mümkün gördüğü değişikliklerin yapılmasını isteyebilir. Bu değişiklikler, gemi 
yeniden kaydedilmedikçe ve kaydedilinceye kadar Sözleşme hükümlerine nihai olarak uyum sağ
lanması olacaktır. 

V. BÖLÜM 
NİHAÎ HÜKÜMLER 

Madde 19 
Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü, bu Sözleşme ile sağlanandan daha uygun koşullar sağlayan 

yasa, karar, adet veya armatörler ile gemidamları arasındaki anlaşma hükümlerini etkilemez. 
Madde 20 

Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gön
derilir ve onun tarafından tescil edilir. 

Madde 21 
1. Bu Sözleşme sadece, onay belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilen Uluslararası Çalış

ma Örgütü Üyesi ülkeler için bağlayıcıdır. 
2. Bu Sözleşme, içlerinde her biri en az 1 milyon tonilatoluk kayıtlı nakliye gemisi filosuna 

sahip 4 ülkenin yer alacağı ülkelerden (ABD, Arjantin Cumhuriyeti, Avustralya, Belçika, Brezilya, 
Kanada, Şili, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Hindistan, İrlanda, 
İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, Türkiye ve Yugoslavya) 7'sinin onay bel
gelerinin tescil edildiği tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer. Bu hükme, Sözleşmenin üye ülkeler 
tarafından kısa zamanda onaylanmasını kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla yer verilmiştir. 

3. Bu Sözleşme, daha sonra, onu onaylayan her üye için, onay belgesinin tescil edildiği tarih
ten altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde 22 
1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir süre 

sonunda Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve Genel Müdürün tescil 
edeceği bir belge ile feshedebilecektir. Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra hüküm ifade 
edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 166) 



- 2 4 -

2. Bu Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada sözü edilen on yıllık sürenin 
bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede öngörüldüğü şekilde feshetmeyen her üye, yeniden 
on yıllık bir müddet için bağlanmış olur ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her on yıllık süre bitimin
de, bu maddede öngörülen şartlar içinde feshedebilir. 

Madde 23 
1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Örgüt üyeleri tarafından kendisine bildirilen 

bütün onama ve fesihlerin kaydedildiğini Uluslararası Çalışma örgütünün bütün üyelerine duyurur. 

2. Genel Müdür, kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin kaydedildiğini ör
güt üyelerine duyururken bu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında Örgüt üyelerinin dik
katini çeker. 

Madde 24 

Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince, kaydetmiş olduğu 
bütün onama ve fesihlere ilişkin tüm bilgileri, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 nci maddesi 
uyarınca kaydedilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştırır. 

Madde 25 

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zaman, bu sözleşmenin uy
gulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunar ve konferansın gündemine sözleşmenin 
tamamen veya kısmen tadili konusunun konulup konulmaması hususunu inceler. 

Madde 26 
1. Konferansın, bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen tadil eden yeni bir Sözleşme kabul et

mesi halinde ve bu yeni Sözleşme aksini öngörmediği takdirde; 
a) Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması durumu, yukarıdaki 22 nci mad

de dikkate alınmaksızın ve tadil edici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartıyla, bu 
Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirir. 

b) Tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, bu Sözleşme üyelerin 
onamasına artık açık bulundurulamaz. 

2. işbu Sözleşme, Sözleşmeyi onaylayan fakat tadil edici sözleşmeyi onaylamayan üyeler için, 
mevcut şekil ve kapsamı ile yürürlükte kalacaktır. 

Madde 27 
Bu sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her ikisi de eşit derecede geçerlidir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 167) 

Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 

Dışişleri Komisyonları Raporları (1/500) 

T.C. 

Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/196-279/295 13.1.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Abdullah Gül 

Başbakan 
LİSTE 

Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/262 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/266 Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/267 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm 

Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulus
lararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/270 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
cilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/273 Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası 
Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/274 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/283 Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 

Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/286 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün Tür
kiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/290 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/293 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/300 Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında 
Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silâhlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili 
Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1/308 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
cilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/312 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/319 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/327 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/420 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, 
Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/446 Köy Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Aynı Kanuna Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı 

1/489 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/508 Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında Doğan 
Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı 

1/511 Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/530 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/541 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/542 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/555 İzmir Gaz ve Ulaşım Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun Tasarısı 
1/557 Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
1/559 Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında 

Kanun Tasarısı 
1/560 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/561 Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun Tasarısı 
1/565 Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/568 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/569 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısı 
1/570 Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Mad

de ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/571 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 
1/572 Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı 
1/573 Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 
1/579 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası 

Çalışma Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/591 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/598 Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan 
Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/600 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/605 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 
1/613 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/626 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 

Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/648 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/649 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/653 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara 

ve Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/654 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçak
çılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/655 Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/665 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/666 Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve 
Aşkabad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/667 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale 
Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/671 Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/680 Devlet Memurları Kanunu ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzen
lenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/683 Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve 
Duşanbe'de Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/687 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/688 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer 
Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/732 Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/735 Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 

Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/746 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/749 Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı 

Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/750 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Kar

şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/761 Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Tür

kiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/766 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/771 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık Bakanlığı 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/778 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu 
Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/783 Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

1/785 Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/786 Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/787 Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/788 Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı 

1/799 Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/802 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/803 Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı 
1/804 İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanun Tasarısı 
1/810 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/813 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savun

ma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/815 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 
Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/827 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/829 Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/830 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barış
çıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/831 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/833 Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 

ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/834 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde 
Değişiklik Yapan Kyoto ve Minneapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1 /852 Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
1/853 Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 
1/855 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/867 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan 
Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir 
İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/868 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/871 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili 
Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/872 Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/877 Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşmasının ve 
İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/881 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/890 Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin 
Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/894 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları 
Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı 

1/909 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/910 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel 
Ticarî, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/911 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver

gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/915 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin 
Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/916 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklik
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/917 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/918 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

1/924 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suç
luların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/925 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik 
İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/926 Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/929 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/933 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

1/947 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/954 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/957 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dip

lomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/958 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/959 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/962 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-

Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/964 Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/967 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Ankara'da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/969 Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı : 
1/974 Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredil

mesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/977 Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/982 Eşyanın Geçici İthalatına İlişkin İstanbul Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/983 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Uzayın Araştırma ve 
Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı 

1/984 Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/985 Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/989 Marka Kanunu Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/991 Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasına Bağlı 

Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/992 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin 

Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1/993 Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorum
luluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

1/994 Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/995 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/996 Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1006 Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1007 İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1008 Gemi Adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil 
Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1014 Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonunun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1017 Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1018 Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/1019 Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1020 Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1022 Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1023 Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1026 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
1/1027 Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleş

meye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/1028 Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
1/1029 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konular

da Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

1/1033 Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Nihaî Senet, 
Atlantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar, Usul 
Kuralları ve Malî Düzenlemelere Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı 

1/1038 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1039 Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

1/1040 Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 167) 
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T.C. 

Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-471/3157 7.6.2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.5.2002 
tarihinde kararlaştırılan "Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

73 sayılı Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme, Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) Genel Konferansının 6 Haziran 1946 tarihinde Seattle'da yapılan 28 inci oturumunda kabul 
edilmiştir. 

Sözleşmenin, ticarî amaçlı yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ve sözkonusu sözleşmenin 
yürürlüğe girdiği ülkede kayıtlı, kamu ve özel mülkiyetindeki açık deniz gemilerine uygulanacağı 
öngörülmekte ve sözleşmenin uygulama kapsamına giren açık deniz gemilerinin neler olduğu belir
tilmektedir. 

Ayrıca, sözkonusu sözleşmenin uygulanmayacağı gemi türleri de belirtilmekte olup, yine, söz
leşmede belirtilen kişilerin (mürettebattan olmayan kılavuz kaptan, mürettebattan olmayan seyyar 
yükleme-boşaltma işçileri, gemi sahibi dışında bir işveren tarafından gemide istihdam edilen kişiler, 
liman işçileri) dışında gemide istihdam edilen herkesin bir pratisyen doktor raporuna sahip olması 
gerektiği ifade edilmekte ve öngörülen tıbbî muayenenin niteliği ve sağlık raporunun içeriği hak
kında ayrıntılı hükümler yer almaktadır. 

Sözleşmede, yetkili makam tarafından, armatörler ve gemiadamlan teşkilatlarına danışıldıktan 
sonra sağlık raporunun niteliğinin belirlenmesi öngörülmekte, raporun ilgili kimsenin yaşı, işitme 
ve görme duyularının yeterliliği, denizde iş görmesine uygun olmayan ya da buna bağlı olarak ağır
laşan bir hastalığı bulunup bulunmadığı konularında bilgiler içermesi hükme bağlanmaktadır. 

Sözleşmede, sağlık raporunun geçerlilik süresi ile ilgili süreler hüküm altına alınmakta, yetkili 
makama da acil durumlarda sağlık raporunun geçerlilik süresi ile ilgili istisnalar tanınmaktadır. Ay
rıca, yetkili makama da bu rapor yerine kabul edilebilecek diğer tıbbî belgeleri belirleme şartı 
getirilmektedir. 

Sözleşme hükümleri ile ulusal yasalar, yönetmelikler ve uygulamalar karşılaştırılarak yapılan 
değerlendirme sonucunda Uluslararası Çalışma Örgütünün Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine 
İlişkin 73 Sayılı Sözleşmesinin ülkemiz tarafından onaylanmasının ulusal hukukumuz açısından bir 
olumsuzluk yaratmayacağı; anılan Sözleşmenin onaylanmasının uygun ve yararlı olacağı düşünül
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 167) 



— 11 — 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/500 
KararNo.:16 11.3.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 7.6.2002 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", bu dönemde sonuçlandırıla
madığından kadük olmuştur. Tasarı 13.1.2003 tarihinde Bakanlar Kurulunca tekrar yenilenmiş ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından tekrar 27.1.2003 tarihinde tâli komisyon olarak 
Komisyonumuza, esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir. 

Komisyonumuz 6.3.2003 tarih ve 6 ncı birleşiminde Dışişleri, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik bakanlıkları ile Denizcilik Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlanyla tasanyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile; Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının 1946 yılında Seattle'da yapılan 
28 inci oturumunda kabul edilen Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleş
menin onaylanması uygun bulunmaktadır. 

Sözleşme ile, ticarî amaçlı yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ve söz konusu sözleşmenin yürür
lüğe girdiği ülkede kayıtlı, kamu ve özel mülkiyetindeki açık deniz gemilerine uygulanacağı öngörülmek
te ve sözleşmenin uygulama kapsamına giren açık deniz gemilerinin neler olduğu belirtilmektedir. 

Sözleşmede, yetkili makam tarafından, armatörler ve gemiadamları teşkilatlarına danışıldıktan 
sonra sağlık raporunun niteliğinin belirlenmesi öngörülmekte, raporun, ilgili kimsenin yaşı, işitme, 
görme duyularının yeterliliği, denizde iş görmesine uygun olmayan ya da buna bağlı olarak ağır
laşan bir hastalığı bulunup bulunmadığı konulannda bilgiler içermesi hükme bağlanmaktadır. 

Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca uygun bulunarak maddelerine geçilmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlüğe ilişkin 2 ve yürütmeye ilişkin 3 üncü maddeleri Komis

yonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Mahfuz Güler 

Bingöl 
Üye 

Turhan Çömez 
Balıkesir 

Üye 
Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 
Ali Arslan 

Muğla 
Üye 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Sözcü 
Remziye Öztoprak 

Ankara 
Üye 

Şerif Birinç 
Bursa 
Üye 

Nükhet Hotar 
İzmir 
Üye 

Feramus Şahin 
Tokat 

Üye 
Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 

Ankara 
Üye 

İrfan Riza Yazıcıoğlu 
Diyarbakır 

Üye 
Hüseyin Tanrıverdi 

Manisa 
Üye 

Cevdet Erdöl 
Trabzon 

Üye 
Alim Tunç 

Uşak 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/500 
Karar No. : 73 10.6.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 5 Haziran 2003 tarihli 13 üncü toplantısında 
Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile 
Denizcilik Müsteşarlığı yetkililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Üye ülkelerin kamu ve özel mülkiyetindeki açık deniz gemilerinde, herkesin bir pratisyen dok
tor raporuna sahip olması gerektiğini ve tıbbî muayenenin niteliğini belirleyen Sözleşme, Komis
yonumuzca benimsenmiş ve Tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Mehmet Dülger 
Antalya 

Üye 
Mehmet Özyol 

Adıyaman 
Üye 

Mustafa Dündar 
Bursa 
Üye 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Üye 
Fikret Ünlü 

Karaman 
Üye 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

Sözcü 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 

Üye 
Abdülbaki Türkoğlu 

Elazığ 
Üye 

Mehmet B. Denizolgun 
İstanbul 

Üye 
Hasan Ören 

Manisa 

Kâtip 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Güner 
Bolu 
Üye 

Mehmet Eraslan 
Hatay 
Üye 

Onur Öymen 
İstanbul 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Üye 
A. Müfit Yetkin 

Şanlıurfa 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

GEMİADAMLARININ SAĞLIK MUAYE
NESİNE İLİŞKİN 73 SAYILI SÖZLEŞ
MENİN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Uluslararası Çalışma Örgütü 
Genel Konferansının 1946 yılında Seattle'da 
yapılan 28 inci oturumunda kabul edilen 
"Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 
73 sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
K. Derviş 

Devlet Bakanı V. 
E Ünlü 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
F. Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı V. 

H. H. Özkan 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Prof. Dr. A. Akçan 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Prof. Dr. H. Y. Gökalp 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

Z. Çakan 
Orman Bakanı 

Prof Dr. N. Çağan 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

GEMİADAMLARININ SAĞLIK MUAYE
NESİNE İLİŞKİN 73 SAYILI SÖZLEŞ
MENİN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
E Bal 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. R. Mirzaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı 
Dr R. Doğru 

Millî Savunma Bakanı V. 
Prof Dr. R. Mirzaoğlu 

Maliye Bakanı 
S. Oral 

Sağlık Bakanı 
Doç. Dr. O. Durmuş 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
N. Ar seven 

Devlet Bakanı 
Dr. Y. Karakoyunlu 

Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

R. Önal 
İçişleri Bakanı 
R. K. Yücelen 

Millî Eğitim Bakanı V. 
Prof Dr. H. S. Türk 

Ulaştırma Bakanı 
O. Vural 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
Y. Okuyan Prof Dr. H. Y. Gökalp 

Kültür Bakanı Turizm Bakanı V. 
M. î. Talay M. Keçeciler 

Çevre Bakanı 
E Aytekin 
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GEMİADAMLARININ SAĞLIK MUAYENESİNE İLİŞKİN 73 SAYILI SÖZLEŞME 
Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, 
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine 6 Haziran 1946 tarihinde 

Seattle'da yaptığı yirmi sekizinci toplantıda; 
Toplantı gündeminin beşinci maddesinde yer alan, gemiadamlarının sağlık muayenesine ilişkin 

bazı önerilerin kabulüne karar vererek; 
Bu önerilerin bir uluslararası sözleşme şeklini alması gerektiğine hükmederek, 
Sağlık Muayenesi (Gemiadamları) Sözleşmesi, 1946 olarak adlandırılacak aşağıdaki sözleş

meyi Bindokuzyüzkırkaltı yılı Haziran ayının işbu yirmi dokuzuncu gününde kabul etmiştir. 
Madde 1 

1- Bu sözleşme, ticarî amaçlı yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ve bu Sözleşmenin yürür
lüğe girdiği ülkede kayıtlı kamu veya özel mülkiyetteki her açık deniz gemisine uygulanır. 

2- Ulusal yasalar veya yönetmelikler gemilerin ne zaman deniz gemisi sayılacağını belir
leyecektir. 

3- Bu Sözleşme: 
a) kayıtlı tonajı 200 tonilatodan az olan gemilere; 
b) yelken direkli, düz karinalı ağaç gemilere; 
c) balıkçı gemilerine; 
d) nehir tipi gemilere 
uygulanmaz. 

Madde 2 
Bu Sözleşme, aşağıda belirtilen kişilerin sağlıklı olmalarını sağlamak için alman ve gemideki 

diğer kişilerin sağlığını tehlikeye düşürecek nitelikte olmayan önlemler saklı kalmak kaydıyla 
gemide herhangi bir görevde çalışan 

a) kılavuz kaptan (mürettebat olmayan); 
b) bir telsiz telgraf şirketinin emrinde çalışan telsiz haberleşme yetkilisi veya operatörü hariç, 

gemi sahibi dışında bir işveren tarafından gemide istihdam edilen kişiler; 
c) mürettebat olmayan seyyar yükleme-boşaltma işçileri; 
d) devamlı denizde istihdam edilmeyen liman işçileri; 
hariç herkese uygulanır. 

Madde 3 
1 - Bu sözleşmenin uygulandığı kişilerden hiçbiri, bir pratisyen doktorun imzaladığı ve o kişinin 

denizde çalışacağı işe uygunluğunu onaylayan bir rapor veya özellikle görme bozukluğuna ilişkin bir 
rapor söz konusu ise, yetkili makam tarafından yetki verilen bir şahıs tarafından imzalanan bir raporu 
ibraz edememesi halinde bu Sözleşmenin uygulandığı bir gemide istihdam edilemez. 

2- Ancak, bir şahıs önceki 2 yıl içerisinde bu Sözleşmenin uygulandığı bir açık deniz gemisin
de çalıştırıldığına dair bir kanıt sunabildiği takdirde, bu Sözleşmenin ilgili ülke bakımından yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıllık süre ile aynı şekilde çalıştırılabilir. 

Madde 4 
1- Yetkili makam, armatörlerin ve gemiadamlarının ilgili kuruluşlarına danıştıktan sonra, 

yapılacak tıbbî muayenenin niteliğini ve sağlık raporunda yer alacak hususları koyar. 
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2- Muayenenin niteliği belirlenirken, muayene edilen kişinin yaşı ve yapılacak işin özelliği dik
kate alınır. 

3- Sağlık raporu özellikle; 
a) kişinin duyma, görme ve (yaptıkları işe uygunluklarının renk körlüğü nedeniyle etkilenme 

ihtimali bulunmayan bazı uzman personel hariç) güverte bölümünde çalışacak kişi bakımından renk 
seçme yeteneklerinden hepsinin uygun olduğunu; ve 

b) denizdeki çalışmasından dolayı ağırlaşacak veya işe uygun olmayan bir duruma düşürecek 
veya gemideki diğer kimselerin sağlığım tehdit edecek herhangi bir hastalığı bulunmadığını belirtir. 

Madde 5 
1- Sağlık raporu, verildiği tarihten itibaren 2 yıldan daha uzun olmayan bir süre için geçerli 

olur. 
2- Sağlık raporu renk seçiciliği ile ilgili ise verildiği tarihten itibaren 6 yıldan daha uzun ol

mayacak bir süre için geçerlidir. 
3- Raporun geçerlilik süresi yolculuk sırasında sona ererse, rapor yolculuğun sonuna kadar 

geçerli sayılır. 
Madde 6 

1- Yetkili makam, bir şahsın, acil durumlarda önceki maddelerdeki koşulları yerine getirmese 
de, tek bir yolculuk için istihdam edilmesine izin verebilir. 

2- Bu durumlarda istihdam süresi ve koşulları, aynı kategoride bulunan ve bir sağlık raporuna 
sahip olan gemiadamları için öngörülenlerle aynı şekilde olur. 

3- Bu maddeye göre yapılan istihdam, daha sonra hiçbir şekilde 3. madde hükümlerince aranan 
önceki istihdam gibi değerlendirilmez. 

Madde 7 
Yetkili makam, sağlık raporu yerine, belirlediği şekilde bir raporun verilmesini kabul edebilir. 

Madde 8 
Muayene sonucunda sağlık raporu verilmeyen bir şahıs için, herhangi bir armatörden veya ar

matörler veya gemiadamları kuruluşlarından bağımsız bir hakem hekim ya da hekimler tarafından 
bir başka tetkik yapılmak üzere başvuruda bulunabilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapılır. 

Madde 9 
Yetkili makamın bu Sözleşme kapsamındaki görevlerinden herhangi biri, armatörler ve 

gemiadamları kuruluşlarına danışıldıktan sonra, işin tamamı veya bir kısmı genel olarak gemiadam-
larıyla ilgili benzer görevleri yürüten bir makama ya da kuruluşa devredilmesi suretiyle ifa 
edilebilir. 

Madde 10 
Bu sözleşmenin kesin onama belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gön

derilir ve onun tarafından tescil edilir. 
Madde 11 

1- Bu Sözleşme sadece, onay belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilen Uluslararası Çalış
ma Örgütü Üyesi ülkeler için bağlayıcıdır. 

2- Bu Sözleşme, içlerinde her biri en az 1 milyon tonilatoluk kayıtlı nakliye gemisi filosuna 
sahip 4 ülkenin yer alacağı ülkelerden (ABD, Arjantin Cumhuriyeti, Avustralya, Belçika, Brezilya, 
Kanada, Şili, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Hindistan, İrlanda, 
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İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, Türkiye ve Yugoslavya) 7'sinin onay bel
gelerinin tescil edildiği tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer. Bu hükme, Sözleşmenin üye ülkeler 
tarafından kısa zamanda onaylanmasını kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla yer verilmiştir. 

3- Bu Sözleşme, daha sonra, onu onaylayan her üye için, onay belgesinin tescil edildiği tarih
ten altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde 12 
1- Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir süre 

sonunda Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve Genel Müdürün tescil 
edeceği bir belge ile feshedebilecektir. Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra hüküm ifade 
edecektir. 

2- Bu Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada sözü edilen on yıllık sürenin 
bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede öngörüldüğü şekilde feshetmeyen her üye, yeniden 
on yıllık bir müddet için bağlanmış olur ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her on yıllık süre bitimin
de, bu maddede öngörülen şartlar içinde feshedebilir. 

Madde 13 
1- Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Örgüt üyeleri tarafından kendisine bildirilen 

bütün onama ve fesihlerin kaydedildiğini Uluslararası Çalışma Örgütünün bütün üyelerine duyurur. 
2- Genel Müdür, kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin kaydedildiğini ör

güt üyelerine duyururken bu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında örgüt üyelerinin dik
katini çeker. 

Madde 14 
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince, kaydetmiş olduğu 

bütün onama ve fesihlere ilişkin tüm bilgileri, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 nci maddesi 
uyarınca kaydedilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştırır. 

Madde 15 
Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren, her 10 yıllık devrenin sonunda, Uluslararası 

Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu sözleşmenin uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Kon
feransa sunar ve konferansın gündemine sözleşmenin tamamen veya kısmen tadili konusunun 
konulup konulmaması hususunu inceler. 

Madde 16 
1- Konferansın, bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme kabul 

etmesi halinde ve bu yeni Sözleşme aksini öngörmediği takdirde; 
a) Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması durumu, yukarıdaki 12 nci madde 

dikkate alınmaksızın ve tadil edici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartıyla, bu 
Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirir. 

b) Tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, bu Sözleşme üyelerin 
onamasına artık açık bulundurulamaz. 

2- İşbu Sözleşme, sözleşmeyi onaylayan fakat tadil edici Sözleşmeyi onaylamayan üyeler için, 
mevcut şekil ve kapsamı ile yürürlükte kalacaktır. 

Madde 17 
Bu sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her ikisi de eşit derecede geçerlidir. 
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Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
İnsanların birlikte yaşamaya başladıkları ilk çağlardan itibaren oluşmaya başlayan adalet kav

ramı, sosyal ve ekonomik ilişkilerin yoğunlaşmasıyla giderek önem kazanmış ve artık çağımızda bir 
amaç durumuna gelmiştir. Hukuk kuralları, adalet kavramının toplum içindeki somut görüntüleri ol
duklarından bunların uygulama usulleri yanında yargı organlarının kuruluşları da büyük önem ar-
zetmektedir. 

Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesinin 10 uncu maddesi ile, Avrupa İnsan Haklarını ve 
Ana Hürriyetleri Korumaya Dair SCzbşmenin 6 ncı maddesinde mahkemelerin bağımsız ve taraf
sız olması hükmü bulunmaktadır. Bu bağlamda, hakların ve özgürlüklerin güvencesi olan yar
gılamayı yapacak mahkemelerin yetkilerini belirleyen Anayasanın 9 uncu maddesinde, yargı yet
kisinin, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı ifade edilmektedir. Bu itibarla, 
Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanan mahkemelerin kuruluşlarına gereken önemi vermek, on
ları günün değişen sosyal ve ekonomik koşullarına göre geliştirmek ve görevlerini açıkça belir
lemek zorunludur. 

469 sayılı "Mehakimi Şer'iyenin İlgasına ve Mehakimin Teşkilâtına Ait Ahkâmı Muaddil 
Kanun"a göre, kurulan mahkemeler, hukuk ve ceza mahkemeleridir. Ayrıca özel kanunlarla kurul
muş ihtisas mahkemeleri de vardır. 
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Yargılama süreci bir sistemdir. Bu sistem, uyuşmazlık ve çekişme hakkında verilecek hüküm 
kesinleşinceye kadar birden çok evreleri kapsamaktadır. Yargılamanın bu özelliği, temelde, gerçeğe 
ulaşarak adlî hataları önlemek amacına dayanır. Evrelerden birisi, "kanun yolu" adı verilen 
"denetim muhakemesi"dir. Esasta denetim muhakemesinin en önemli evresini oluşturan temyiz 
yolunda, doğrudan öğrenme yargılaması yapılmaz. Temyiz üzerine verilecek hüküm sadece hukuka 
aykırılığı denetler; bu nedenle maddî ve hukukî gerçeklere ulaşmak ve adlî hataları gidermek 
bakımından, uyuşmazlık ve çekişmenin maddî olay yani ispat yönünden ve hukuka aykırılık açısın
dan uygun bir sonuca bağlanıp bağlanmadığını denetleyen ve temyiz yolundan önce gelen ayrı bir 
kanun yoluna gereksinim olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Bugün çeşitli ülkelerde yargılama faaliyeti ile görevlendirilmiş bulunan ilk derece mah
kemelerinin kararlarını inceleyen üst derece mahkemeleri vardır. İki dereceli yargı teşkilâtı hak 
arama hürriyetinin yeterince gerçekleştirilmiş sayılması için de zorunlu görülmektedir. 

İlk derece mahkemelerince verilen kararların olaylara, hukuka ve usule uygunluğunu denet
lemek görevini yüklenmiş olan ikinci derecedeki mahkemeler, bazı ülkelerde iki, bazı ülkelerde de 
üç kademede görev yapmaktadırlar. Ülkemizde ikili kademe sistemi vardır. Kararların hem hukuka 
hem de olaylara uygunluğunu ise Yargıtay denetlemektedir. Oysa, adlî yargı ilk derece mah
kemelerince verilen kararlar, bölge adliye mahkemelerince ispat ve hukuka uygunluk yönlerinden 
ve Yargıtayca sadece hukuka uygunluk bakımından incelenmelidir. Yargıtay, bir içtihat mahkemesi 
olarak işlevini sürdürmelidir. 

Ülkemizde, 1879 yılında yürürlüğe konulan "Mehakimi Nizamiyenin Teşkilât Kanunu Muvak
kati" ile "istinaf" adı altında kurulan ikinci derece mahkemeler, 1924 yılında çıkarılan 469 sayılı 
"Mehakimi Şer'iyenin İlgasına ve Mehakimin Teşkilâtına Ait Ahkâmı Muaddil Kanun" ile kaldırıl
mıştır. Bu mahkemelerin çalışmalarına, adaletin süratle dağıtımına engel oldukları ve arzu edilen 
yararı sağlamadıkları gerekçesiyle son verilmiştir. Sözü edilen "Muvakkat Kanun", ayrı bir istinaf 
mahkemesi kurmak yerine bu görevi ağır ceza ve asliye mahkemelerine vermişti. Ancak, bu mah
kemelerin asıl görevlerinin yoğunluğu ve ağırlığı karşısında "istinaf" görevlerine yeterli zamanı 
ayıramamaları sonunda biriken iş ve davalar, içinden çıkılamaz derecede çoğalmış olduğundan 
umulan yararlar elde edilememiştir. 

Bugün hemen hemen bütün ülkelerde Yargıtayın karşılığı olan yüksek mahkemeler, birer iç
tihat mahkemesi görevini yapmakta, ilk derece mahkemelerince verilen kararların olaylara, kanuna 
ve usule uygunluğunu denetlemek yani istinaf kanun yolu incelemesini yapmakla görevli ikinci 
derece mahkemeler bulunmaktadır. Yargıtay ise ilk derece mahkemeleri ile kendi arasında süzgeç 
görevini yapacak bir ara mahkemesi bulunmadığı için her iki görevi, yani hem içtihat yaratmak hem 
de istinafı yürütmek durumunda kalmıştır. Yargıtayın kendisinden beklenen içtihat mahkemesi ol
ma niteliğini koruyabilmesi, iş yükünün çok artmış olması nedeniyle zorlaşmıştır. Yargıtayın içtihat 
mahkemesi olma niteliğinin korunması, yargılamanın güvenli ve hızla sonuçlandırılması bakımın
dan istinaf kanun yolu incelemesini yapmak üzere bölge adliye mahkemelerinin kurulmasının bir 
ihtiyaç hâline geldiği görülmektedir. 

Mahkemelerin verimli, etkili, süratli ve güvenli çalışmalarını sağlamak ve denetim yar
gılamasını güçlendirmek üzere, eskiyen ve yetersiz hükümler taşıyan 469 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırılarak, bunun yerine adlî yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin 
kuruluşunu, görevlerini ve yetkilerini düzenlemek amacıyla bu Tasarı hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Maddede Kanunun amaç ve kapsamı gösterilmektedir. 
Madde 2. - Yargılama erki tektir. Buna "yargılama birliği" denir. 
Yargılama birliğinde esas sorun, yargılamanın bağımsızlığıdır. İdarî yargı dışında kalan "adliye 

mahkemeleri", hukuk ve ceza bölümlerine ayrılır. 
Adlî yargı ilk derece mahkemeleri uyuşmazlıkların maddî ve hukukî yönlerini inceleyen mah

kemelerdir. 
Madde, bu hususları açıklamaktadır. 
Madde 3. - Uyuşmazlığın; adlî yargı ilk derece mahkemesi tarafından çözülmesinden sonra, 

maddî ve hukukî yönden ikinci kez inceleme yapacak mahkemelerin, "bölge adliye mahkemesi" ol
duğu vurgulanmaktadır. 

Uyuşmazlığın maddî ve hukukî yönünün tekrar incelenmesi, istinaf kanun yolunun konusunu 
oluşturur. 

Madde 4. - Maddeyle, hukuk mahkemelerinin, sulh hukuk, asliye hukuk ve özel kanunlarla 
kurulan diğer hukuk mahkemeleri olduğu belirtilmektedir. 

Madde 5. - Maddeyle, hukuk mahkemelerinin, her il merkezinde ve bölgelerin coğrafî durum
ları ve iş yoğunluğu göz önüne alınarak belirlenen ilçe merkezlerinde Adalet Bakanlığınca kurul
ması esası getirilmiştir. Adlî yargı ilk derece mahkemelerinin kuruluşunda, bu mahkemelerin uyuş
mazlıkların çözümü ve adalet hizmetlerinin yerine getirilmesi bakımından önemi göz önüne 
alınarak ve bu mahkemelerin kurulması bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğunun da dikkate 
alınmasını gerektirdiğinden, Anayasanın 159 uncu maddesi çerçevesinde Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun olumlu görüşünün alınması zorunluluğu benimsenmiştir. 

Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemelerinin tek hâkimle görev yapması esası benimsenmiştir. 
Bu hükümle, Tasarının 54 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan 469 sayılı Mehakimi Şer'iyenin 
İlgasına ve Mehakimin Teşkilâtına Ait Ahkamı Muaddil Kanunun sulh hukuk mahkemelerinin tek 
hâkimle görev yapmasına ilişkin esası aynı şekilde korunmuş; toplu mahkeme esasına göre görev 
yapan asliye mahkemeleri açısından ise, hâkim kadrosunun yeterli olmaması, ülke gerekleri ve 
bugüne kadar yerleşmiş uygulama da göz önünde tutularak bunların tek hâkimle görev yapması 
esası benimsenmiştir. 

Maddede, bir ihtisas mahkemesi konumunda bulunan asliye ticaret mahkemesinin bir başkan 
ile yeteri kadar üyeden oluşması ve mahkemenin bir başkan ve iki üyeyle toplanması esası benim
senmiştir. Öte yandan, özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin 
hükümler saklı tutulmaktadır. 

İlk derece mahkemelerinin kurulduğu yerlerde nüfus fazlalığı, uyuşmazlıkların artması, iş 
yoğunluğu gibi nedenler karşısında bu mahkemelerin birden fazla daireye ayrılması bazı hâllerde 
zorunlu hâle gelmiştir. Buna uygun olarak iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk mah
kemelerinin birden fazla dairesinin oluşturulabileceği ve bunların numaralandırılacağı esası benim
senmiştir. Bu iş dağılımının yapılması ile esasları Anayasanın 159 uncu maddesi çerçevesinde 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca saptanacaktır. 

Adlî yargı ilk derece mahkemeleri, birinci fıkra gereğince il merkezleri ile kurulmasına karar 
verilen ilçelerde oluşturulacağından, bu mahkemelerin kuruldukları il veya ilçenin adı ile anılacağı 
öngörülmüştür. 
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Madde 6. - Asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin görevleri, özel hukuk ilişkilerinden doğan 
her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakmaktır. Asliye hukuk mah
kemelerinin görevleri, sulh hukuk mahkemelerinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile diğer 
kanunlarda sayılan görevleri dışında kalanlardır. 

Ayrıca özel kanunlarla kurulan hukuk mahkemelerinin görevleri saklı tutulmuştur. 
Madde 7. - Madde ile, hukuk mahkemelerinin yargı çevresinin, bulundukları il merkezi ve il

çeler ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idari sınırları olduğu kural olarak belirlenmiştir. 
İkinci fıkra ile, büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki 

il ve ilçelerin adları ile anılan hukuk mahkemelerinin yargı çevrelerini belirleme görevi, Adalet Bakan
lığının önerisi üzerine karar verecek olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bırakılmıştır. 

Üçüncü fıkrada coğrafî durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir hukuk mahkemesinin 
kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine, özel kanunlarında yargı çevresi belirtilmemiş 
olan hukuk mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Bu hük
me göre örneğin iş yoğunluğu ayrı mahkeme teşkilâtının kurulmasını gerektirmeyecek ölçüde az olan 
ilçelerdeki mahkemelerin kaldırılarak, birden çok ilçenin yargı çevresi bakımından birleştirilebilmesi 
konusunda, ikinci fıkrada olduğu gibi, Adalet Bakanlığının önerisiyle karar vermek üzere Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu yetkili kılınmıştır. Böylece, adlî hizmetlerin yerine getirilmesinde kay
nakların gereksiz biçimde kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Fıkrada yer alan "coğrafî 
durum ve iş yoğunluğu" ibaresindeki "ve" bağlacı "ve, veya" anlamında uygulanabilecektir. 

Madde 8. - Maddede, ceza mahkemeleri, sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri 
olarak sayılmış, özel kanunlarla bunların dışında ceza mahkemesi kurulabileceği belirtilmektedir. 

Madde 9. - Bu madde ile, ceza mahkemelerinin her il merkezinde kurulması, ilçelerde ise ceza 
mahkemelerinin kurulmasında ilçenin yer aldığı bölgenin coğrafî durum ve iş yoğunluğunun göz 
önünde bulundurulması öngörülmüştür. Adalet Bakanlığınca ceza mahkemeleri kurulurken Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, sulh ceza ve asliye ceza mahkemesi tek hakimlidir. Üçüncü 
fıkrasında ise ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunacağı ancak, bu mah
kemenin bir başkan ve iki üye ile toplanacağı belirtilmektedir. 

Maddede, özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler 
saklı tutulmuştur. Örneğin, Anayasanın 143 üncü maddesi gereği özel kanunla kurulan Devlet 
güvenlik mahkemesinin oluşumu 16.6.1983 tarihli ve 2845 sayılı Kanunda gösterilmiştir. 

İş durumunun gerekli kıldığı il ve ilçelerde ceza mahkemelerinin birden fazla dairelerinin oluş
turulabileceği ve bu dairelerin numaralandırılacağı öngörülmüştür. 

Adlî yargı ilk derece mahkemeleri, birinci fıkra gereğince il merkezleri ile kurulmasına karar 
verilen ilçelerde oluşturulacağından, bu mahkemelerin kuruldukları il veya ilçenin adı ile anılacağı 
ifade edilmiştir. 

Madde 10. - Tasarının 54 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan 825 sayılı "Ceza Kanununun 
Mevkiî Mer'iyete Vaz'ına Müteallik Kanunu"nun 29 uncu maddesi, sulh ceza mahkemesinin görev
lerini eylemlere göre belirlemiştir. Tasarının bu maddesine göre, üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl 
dahil) hürriyeti bağlayıcı ceza ile bu cezaya bağlı para cezası ve fer'î cezaları gerektiren hükümlerin 
uygulanması, sulh ceza mahkemesinin görevinde olacak; ayrıca bağımsız olarak hükmedilecek her 
türlü para cezaları ve tedbirlerin uygulanmasına ilişkin kararlar da sulh ceza mahkemesince 
verilecektir. Ancak, kanunların bu düzenlemeden ayrı bir şekilde mahkemeleri görevli kıldığı hâl
ler saklı olacak, bu gibi durumlarda özel kanun hükümleri uygulanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 146) 



— 5 — 

Madde 11. - Maddede, asliye ceza mahkemesi görev açısından asıl ceza mahkemesi olarak 
kabul edilmiş, kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, diğer ceza mah
kemelerinin görevi dışında kalan dava ve işlere bu mahkemede bakılacağı belirtilmiştir. 

Madde 12. - Ağır ceza mahkemesi, 9 uncu maddede belirtildiği üzere bir başkan ile yeteri kadar 
üyeden oluşacak, bir başkan ve iki üye ile toplanacaktır. Bu düzenleme, ağır ceza mahkemesinin 
görevinin ağırlığının bir sonucudur. Kamu düzenine etkisi büyük ve sonuçları ağır olan suçlara bu 
mahkemede bakılacaktır. Nitekim, idam, ağır hapis ve on yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 
cürümlerle ilgili dava ve işler ağır ceza mahkemesinde görülecektir. Ancak, kanunların bu düzen
lemeden ayrı bir şekilde ağır ceza mahkemesini görevli kıldığı hâller saklı olacak, bu gibi durum
larda özel kanun hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 13. - Madde ile, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, çocuk mahkemeleri gibi ceza davalarına 
bakan diğer mahkemelerin özel kanunlarında belirtilen dava ve işlere bakacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 14. - Maddede, 10, 11 ve 12 nci maddelerde görevi belirleyen kuralların nasıl uy
gulanacağı gösterilmiştir. Bir ceza hükmü, kastın yoğunluğunu, suçun işleniş biçimini ve özelliğini 
dikkate alarak o suça çeşitli cezalar tayin etmektedir. Bir ceza hükmünde ağırlaştırıcı veya hafif
letici nedenler gözetilerek eylem için öngörülen cezanın artırılması ve eksiltilmesine ilişkin düzen
lemeye de yer verilmiş ise, bu düzenleme esas alınmayacak, mahkemenin görevini tayinde suç için 
öngörülen cezanın üst sınırı göz önünde bulundurulacaktır. 

Madde 15. - Madde ile, sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresi düzen
lenmektedir. Yani, görevleri 10, 11 ve 12 nci maddelerde belirtilmiş olan ceza mahkemelerinin coğ
rafî sınırlar bakımından yetkili oldukları yerler bu maddede belirtilmektedir. 

Kural olarak, ceza mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara 
adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır. 

Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesi sınır
ları içerisindeki il ve ilçelerin adıyla anılan sulh veya asliye ceza mahkemelerinin yargı çevresi, 
maddenin birinci fıkrasındaki genel kuralın istisnası olarak, birinci fıkrada belirtilen il veya ilçe 
sınırlarına bakılmaksızın, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca belirlenecektir. 

Anayasanın 159 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin 
veya bir hâkimin veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin 
değiştirilmesi konusundaki önerilerini karara bağlama yetkisi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun görevleri arasında sayılmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak bir ceza 
mahkemesinin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesini Anayasanın 159 uncu maddesine 
uygun olarak düzenlemektedir. Fıkrada yer alan "coğrafi durum ve iş yoğunluğu" ibaresindeki "ve" 
bağlacı duruma göre "ve, veya" anlamında uygulanabilecektir. Bu fıkrada yer alan diğer bir hükme 
göre, özel kanunlarla görevlendirilmiş mahkemelerin yargı çevreleri, ilgili kanunlarda belirtilmemiş 
ise, bunların yargı çevreleri de Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca belirlenecektir. 

Madde 16. - Mahkemelerin teşkilâtlanmasına paralel olarak, her il merkezi ve ilçede, o il veya 
ilçenin adıyla anılan bir Cumhuriyet başsavcılığı teşkilâtı kurulması öngörülmektedir. 
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Dışa karşı bir makam olarak gözüken Cumhuriyet başsavcılığı kendi içerisinde iş bölümü 
yapar. Bu iş bölümünün gereği olarak, bir Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet sav
cısı bulundurulur. 

Maddede ayrıca, gerekli görülen yerlerde bir veya birden fazla Cumhuriyet başsavcıvekilinin 
atanabileceği; atamanın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun kararıyla gerçekleştirileceği belirtilmektedir. 

Madde 17. - Kuruluşu 16 ncı maddede düzenlenen Cumhuriyet başsavcılığı; Cumhuriyet baş
savcısı, Cumhuriyet savcıları ve atanmışsa Cumhuriyet başsavcıvekilinden oluşan bir bütündür. 
Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcıları ve atanmışsa Cumhuriyet başsavcıvekili, Cumhuriyet 
başsavcılığı adına işlem yapmakta ve faaliyette bulunmaktadırlar. 

Cumhuriyet başsavcılığının görevlerinin hükme bağlandığı maddeye göre Cumhuriyet başsav
cılığının görevleri esas itibarıyla üçe ayrılmaktadır. Bu görevler, kamu davasının açılmasına yer 
olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak; kanun hükümlerine göre, 
yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına baş
vurmak ve kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve iz
lemek şeklinde sayılmaktadır. 

Cumhuriyet başsavcılığı ihbar üzerine veya herhangi bir şekilde suç işlendiğini haber alır almaz 
işin gerçeğini araştıracak, başlangıçta basit olan şüphe, kuvvetlenerek yeterli şüphe hâlini alırsa 
kamu davasını açacaktır. Kamu davası açıldıktan sonra yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek 
ve bunlara katılmak, bu arada sanığın lehine veya aleyhine görüş ileri sürmek de bu görevlerdendir. 

Yargılamanın sürekliliğine engel bir neden olmadıkça, mahkemeden mahkûmiyet veya beraat 
gibi uyuşmazlığı doğrudan doğruya çözen bir son karar alıncaya kadar Cumhuriyet başsavcılığı id
dia görevini yerine getirmeye zorunludur. 

Mahkemeden verilen kararın hukuka ve kanuna aykırı olduğu düşüncesinin varlığı hâlinde, 
kamu adına gerektiğinde kanun yoluna başvurmak da Cumhuriyet başsavcılığının görevleri arasın
da yer almaktadır. 

Kamu davası açılması nedeniyle yapılan yargılama sonucunda verilen kararın kesinleşmesi 
durumunda, kesinleşen mahkeme kararının yerine getirilmesi ile ilgili işlemlerin de Cumhuriyet 
başsavcılığı tarafından yapılması ve izlenmesi öngörülmektedir. 

Bunların yanında, kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak da Cumhuriyet başsavcılığının 
görevleri arasında sayılmaktadır. 

Madde 18. - Maddede, Cumhuriyet başsavcısının görevleri sayılmaktadır. Cumhuriyet başsav
cılığını temsil etmek; başsavcılığın verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, iş 
bölümünü yapmak; gerektiğinde adlî görevlere ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve 
kanun yollarına başvurmak ile kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak Cumhuriyet başsavcısının 
görevleri olarak hükme bağlanmaktadır. 

Bunların yanında. Cumhuriyet başsavcısının, başsavcılığı oluşturan Cumhuriyet savcıları ile 
başsavcıvekilleri üzerinde gözetim ve denetim yetkisi olduğu gibi, ağır ceza mahkemesi Cum
huriyet başsavcısının, ağır ceza mahkemesinin yargı yetkisine giren yerlerde görevli Cumhuriyet 
başsavcıları, Cumhuriyet başsavcıvekilleri ve Cumhuriyet savcıları ile bağlı birimler üzerinde 
gözetim ve denetim yetkisi de bulunmaktadır. 

Asliye ceza Cumhuriyet başsavcısının da o yer yargı çevresinde görevli Cumhuriyet savcıları ile 
bağlı birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisinin bulunduğu son fıkrada hükme bağlanmaktadır. 
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Madde 19. - İşlerin yoğunluğu nedeniyle gerekli görülen yerlerde Cumhuriyet başsav-
cıvekilinin de görevlendirilmesi öngörüldüğünden, maddede Cumhuriyet başsavcıvekillerinin 
görevleri sayılmaktadır. Cumhuriyet başsavcısının verdiği görevleri yerine getirmek; Cumhuriyet 
savcılarının adlî ve idarî görevlerine ilişkin işlemlerini inceleyip Cumhuriyet başsavcısına bilgi ver
mek; gerektiğinde adlî göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına 
başvurmak ile Cumhuriyet başsavcısının yokluğunda ona vekâlet etmek Cumhuriyet başsav-
cıvekilinin görevleri olarak hükme bağlanmaktadır. 

Aynı yerde görev yapan birden çok Cumhuriyet başsavcıvekilinin bulunması durumunda, 
Cumhuriyet başsavcısına vekâlet edecek olanı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun belir
leyeceği de maddede açıklanmaktadır. 

Madde 20. - Maddede Cumhuriyet savcısının görevleri sayılmaktadır. Adlî göreve ilişkin iş
lemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak; Cumhuriyet başsavcısı 
tarafından verilen adlî ve idarî görevleri yerine getirmek; gerektiğinde Cumhuriyet başsavcısına 
vekâlet etmek ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak da Cumhuriyet savcılarının görevleri 
olarak hükme bağlanmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında, Cumhuriyet başsavcıvekilinin bulunmadığı yerlerde, Cumhuriyet 
başsavcısına vekâlet edecek olan Cumhuriyet savcısının Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
tarafından belirlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 21. - Maddede Cumhuriyet başsavcılığı bakımından yetki konusu düzenlenmektedir. 
Birinci fıkrada, Cumhuriyet savcılarının, bulundukları il merkezi veya ilçenin idarî sınırları 

ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırları içerisinde yetkili oldukları hükme bağlan
maktadır. 

Ağır ceza mahkemesi ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin yargı çevresinde 
yer alan Cumhuriyet başsavcılıklarının, yetki alanları içerisinde bu mahkemelerin görevine giren 
suçlarla ilgili soruşturmaları yapmaları, ivedi ve zorunlu işleri tamamladıktan sonra düşünce 
yazısına soruşturma evrakını ekleyerek anılan mahkemelerin Cumhuriyet başsavcılığına gönder
meleri ikinci fıkrada düzenlenmektedir. 

Üçüncü fıkrada, büyükşehir belediyesi kurulmuş yerlerde görevli Cumhuriyet başsavcılarının, 
bu yer mahkemesinin yargı çevresinde yetkili olması, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer 
alan ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin görevine giren 
işlerde ikinci fıkra hükmünün uygulanması öngörülmektedir. 

Cumhuriyet savcılarının gecikmesinde sakınca bulunan veya olayın özelliğinin gerektirdiği 
hâllerde, yer aldıkları Cumhuriyet başsavcılığının yetki sınırları ile bağlı olmaksızın keşif ve diğer 
soruşturma işlemlerini yapmakla yükümlü ve yetkili olmaları dördüncü fıkrada hükme bağlanmak 
suretiyle, soruşturmanın daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır. 

Son fıkrada, diğer kanunların Cumhuriyet savcılarının yetkisine ilişkin hükümlerinin saklı ol
duğu belirtilmektedir. 

Madde 22. - Maddede, yürürlükteki kanunlara göre, Cumhuriyet savcılığının görev yapacağı 
belirtilen mahkemelerdeki duruşmalara, Cumhuriyet başsavcısı, görevlendireceği Cumhuriyet baş-
savcıvekili veya Cumhuriyet savcısının katılacağı öngörülmektedir. 

Cumhuriyet başsavcılığında bulunan Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ile 
Cumhuriyet savcılarından bir veya birkaçının duruşmalara katılabilmesi olanaklıdır. 
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Ceza yargılaması hukukunda Cumhuriyet savcısı, Cumhuriyet başsavcılığı makamını temsile 
yetkili kılınan kişidir. Cumhuriyet başsavcısından başka bir veya birden fazla Cumhuriyet savcısının 
bulunması, başsavcılık makamının "birlik ve bölünmezliği" ilkesi ile açıklanabilir, bu nedenle bir 
Cumhuriyet savcısının başladığı davaya diğer bir Cumhuriyet savcısı devam edebilir. Açılmış olan 
bir davada "iddia makamını" bir veya birkaç Cumhuriyet savcısı temsil edebilir. Burada önemli olan, 
"makamın temsil edilmesi"dir. Her bir Cumhuriyet savcısının makamı temsile yetkisi vardır. 

Madde 23. - Maddede, ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yargı çevresinde görev yapmak 
üzere bir adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu kurulacağı hükme bağlanmaktadır. 
Adalet komisyonu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda düzenlenmiş olduğundan, bun
ların, kuruluş şekli, görev ve yetkileri hakkında söz konusu Kanundaki hükümlerin uygulanacağı 
ifade edilmektedir. 

Madde 24. - Maddeyle, mahkemelerde ve Cumhuriyet başsavcılıklarında bir yazı işleri müdür
lüğünün kurulması; ayrıca Cumhuriyet başsavcılıklarında Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yer
lerde idarî, malî ve teknik işlerle ilgili müdürlüklerin kurulması; her müdürlükte bir müdür ve yeter
li sayıda memurun bulundurulması hükme bağlanarak, yargılama işlemlerinde verimlilik, işbirliği ve 
gerekli sür'atin sağlanması için yargılamada yardımcı idarî teşkilâtlanma düzenlenmektedir. 

Madde 25. - Maddede, bölge adliye mahkemelerinin, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğun
luğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu 
görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulacağı, bu mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlen
mesine, değiştirilmesine veya bu mahkemelerin kaldırılmasına Adalet Bakanlığının önerisi üzerine 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verileceği, alınan kararların Resmî Gazetede yayım
lanacağı öngörülmektedir. 

Madde 26. - Maddede, bölge adliye mahkemelerinin oluşumunda, başkanlık, başkanlar kurulu, 
daireler, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, bölge adliye mahkemesi adalet komis
yonu ve müdürlüklerin bulunduğu belirtilmektedir. 

Madde 27. - Her bölge adliye mahkemesinde, mahkemeyi temsil ve ayrıca başkanlar kurulu ile 
adalet komisyonuna da başkanlık etmek üzere bir başkanın bulunması, bölge adliye mahkemesi baş
kanlığının başkan ile yazı işleri müdürlüğünden oluşması esası getirilmektedir. 

Madde 28. - Maddede, başkanlar kurulunun oluşumu gösterilmekte, bölge adliye mahkemesi 
başkanı ile daire başkanlarının yokluğunda kurula kimin başkanlık edeceği ve kimlerin katılacağı 
duraksamaya yer bırakmayacak biçimde belirtilmektedir. 

Madde 29. - Maddede, bölge adliye mahkemelerinin hukuk ve ceza dairelerinden oluşacağı, 
her bölge adliye mahkemesinde en az üç hukuk ve en az iki ceza dairesinin bulunacağı, gerekli hâl
lerde Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca daire sayısının 
artırılıp azaltılabileceğine ilişkin konular düzenlenmekte ayrıca, her dairede bir başkan ve iş 
durumuna göre yeterli sayıda üye bulunacağı belirtilmektedir. 

Madde 30. - Kamu hukukunun savunulmasını, ceza davalarına ilişkin hüküm ve kararlarla il
gili yazılı düşünce düzenlenmesini, duruşmalara katılıp görüş bildirilmesini, bölge adliye mah
kemesi ceza dairelerinin kararlarına karşı tanınan kanun yollarına başvurulmasını sağlamak üzere 
her bölge adliye mahkemelerinde bir Cumhuriyet başsavcılığının bulunması gerekli görülmüştür. 

Maddede, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının bir Cumhuriyet başsavcısı ile 
yeteri kadar Cumhuriyet savcısından oluşacağı, en kıdemli Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet baş-
savcıvekili olarak görev yapacağı vurgulanmıştır. 
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Madde 31. - Maddeyle, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun, bölge adliye mah
kemesi başkanının başkanlığında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca daire başkanları arasın
dan belirlenen bir asıl üye ile bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısından oluşacağı, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ayrıca daire başkan veya üyeleri arasından bir yedek üye 
belirleyeceği öngörülmüştür. Başkanın yokluğunda en kıdemli daire başkanının, Cumhuriyet baş
savcısının yokluğunda Cumhuriyet başsavcıvekilinin, asıl üyenin yokluğunda ise yedek üyenin 
komisyona katılacağı belirtilerek, komisyonun toplantı ve karar nisabı düzenlenmiştir. 

Madde 32. - Maddede, bölge adliye mahkemesi başkanlığında, bölge adliye mahkemeleri 
dairelerinde, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığında ve bölge adliye mahkemesi 
adalet komisyonunda birer yazı işleri müdürlüğü ile bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsav
cılığında ayrıca bir idarî işler müdürlüğü ve ihtiyaç duyulan diğer müdürlüklerin kurulması öngörül
mekte, her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunacağı ve bu müdürlüklerde çalışan
ların atama, disiplin ve diğer özlük işlerinde adlî yargı ilk derece mahkemelerinde görevli per
sonelin tâbi oldukları hükümlerin uygulanacağı belirtilmektedir. 

Madde 33. - Maddede bölge adliye mahkemelerinin görevleri düzenlenmektedir. 
Adlî yargı ilk derece mahkemelerinden verilen kimi hükümlerin kesin nitelikte olduğu Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile özel kanunlarda açıkça 
belirtilmiş; diğer yandan, kimi hüküm ve kararlar ile ara kararlarına karşı herhangi bir kanun yolu 
öngörülmemiştir. 

Bölge adliye mahkemeleri, adlî yargı ilk derece mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan 
hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları incelemek, gerekli hâllerde duruşma yapmak 
suretiyle karara bağlamakla görevlidirler. 

Ara kararlarına karşı esas hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilecektir. 
Bölge adliye mahkemeleri ayrıca yargı çevresi içerisindeki adlî yargı ilk derece mahkemesi 

hâkimleri hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre açılacak tazminat davalarına, adlî 
yargı ilk derece mahkemesi olarak bakmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri de yerine getirmek
le yükümlüdürler. 

Madde 34. - Maddede, bölge adliye mahkemesi başkanının görevleri sayılmıştır. 
Mahkemeyi temsil etmek yetkisinin, Tasarının 27 nci maddesine göre her bölge adliye mah

kemesinde bulunan, 28 ve 31 inci maddelerine göre de bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulu ve 
bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun da başkanı olan bölge adliye mahkemesi başkanına ait 
olduğu açıkça belirtilmiştir. Bölge adliye mahkemesi başkanlar kuruluna ve bölge adliye mahkemesi 
adalet komisyonuna başkanlık etmek, başkanlar kurulu ile adalet komisyonunca alınan kararları 
yürüterek yerine getirilmelerini sağlamak, başkanın görevi olarak düzenlenmiştir. Mahkemenin 
uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak, genel yönetim işlerini yürütmek ve bu konuda 
gerekli olan önlemleri almak, mahkeme memurlarını denetlemek veya denetletmek, bu personelden 
kendisine doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak da 
başkanın görevi olarak sayılmıştır. Ayrıca hükme bağlanan işlerde, dairelerin adlî yargı ilk derece 
mahkeme hâkim ve savcılarına verdikleri notla ilgili düzenledikleri not fişlerini mercilerine gönder
mek ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, başkanın görevi olarak belirtilmiştir. 

Madde 35. - Maddede bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri belirtilmektedir. 
Maddede bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulunun; hukuk ve ceza dairelerinin 

numaralarını ve aralarındaki işbölümünü belirleyeceği ve dairelerin kendi aralarında iş bölümü 
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nedeniyle çıkan uyuşmazlıkları karara bağlayacağı, bir dairede herhangi bir nedenle boşalma olup 
kendi üyeleri ile toplanamadığı hâllerde, ilgisine göre diğer dairelerden üye görevlendirileceği; 
re'sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili hukuk veya ceza dairesinin ya da Cumhuriyet başsav
cısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre is
tinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların, benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk veya 
ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında ya da bu mahkeme ile başka bir bölge 
adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında içtihat 
uyuşmazlığı bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine 
kendi görüşlerini de ekleyerek Yargıtay Birinci Başkanlığından isteyeceği ifade edilerek, kurulun 
toplanma ve karar nisabı düzenlenmektedir. 

Madde 36. - Maddede, bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevleri sayılmaktadır. Böl
ge adliye mahkemeleri öncelikle adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden verilen ve kesin ol
mayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamakla görevli kılınmış
tır. Bu düzenleme tabiîdir. Çünkü adlî yargı ilk derece mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan 
kararlara karşı tarafların başvurabilecekleri ilk kanun yolu istinaf yolu olacaktır. İkinci olarak, mevcut 
düzenlemede adlî yargı ilk derece mahkemesi hâkimleri aleyhine Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa göre açılacak tazminat davaları için farklı görevli ve yetkili mahkemeler belirtilmiş iken, 
yapılan düzenlemeyle bu davalar sadece bölge adliye mahkemelerinde açılıp karara bağlanabilecektir. 
Bölge adliye mahkemeleri bu davalara adlî yargı ilk derece mahkemesi olarak bakacaklardır. 

Bölge adliye mahkemelerinin diğer bir görevi, merci tayinine ilişkindir. Hukuk mahkemeleri 
arasındaki, olumsuz yetki ve görev uyuşmazlıkları da bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin 
görevine girmektedir. Mevcut düzenlemede bu uyuşmazlıkların çözümü temyiz incelemesi sırasın
da Yargıtay tarafından yapılmaktadır. Ancak, yetki ve görev gibi esasa ilişkin olmayan uyuşmazlık
ların temyiz incelemesine konu olmayıp, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinde incelenip 
sonuçlanması daha uygun olacağından, bu yönde değişiklik yapılmıştır. Bunun gibi, yetkili adlî yar
gı ilk derece hukuk mahkemesinin bir davaya bakmasına fiilî veya hukukî bir engel çıkması veya 
iki mahkemenin yargı sınırları kapsamının belirlenmesinde tereddüt edilmesi hâlinde bölge adliye 
mahkemesi hukuk dairesi, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir 
hukuk mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar verecektir. Son olarak hukuk 
daireleri kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirecektir. 

Madde 37. - Bölge adliye mahkemesi ceza daireleri, adlî yargı ilk derece ceza mahkemelerin
den verilen ve kesin nitelikte olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları incelemek, 
usul ve esas yönünden bir eksiği bulunmayanları dosya üzerinde sonuçlandırmak, kovuşturma 
yapılmasında ve delillerin toplanmasında hukuka aykırılık veya eksiklik bulunması hâlinde ise, 
yeniden yargılama yaparak esas hakkında hüküm kurmakla görevlidir. 

Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin görevleri arasında ayrıca, yargı çevresi içerisinde 
bulunan adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri arasında doğan olumlu veya olumsuz yetki ve görev 
uyuşmazlıklarını çözmek, yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri hâkimlerinin 
davayı görmekte hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde davayı bölge adliye mahkemesi yar
gı çevresindeki başka bir adlî yargı ilk derece ceza mahkemesine nakletmek ve kanunlarla verilen 
diğer görevleri yapmak yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Madde 38. - Bölge adliye mahkemesi daire başkanlarının görevlerinin düzenlendiği bu mad
dede, dairelerin uyumlu, verimli, düzenli çalışmasını, işlerin makul süre içinde incelenmesini ve 
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karara bağlanmasını sağlamak, dairenin kendi kararlan arasında meydana gelen farklılık ve uyum
suzlukların giderilmesi için tedbirler almak, dosya hakkında rapor hazırlayacakları tespit etmek ve 
kararların yazılmasını sağlamak; personelin sicil raporlarını düzenlemek ve izin işlemlerini yürüt
mek; dairedeki yazı işleri müdürlüğünün işleyişini denetlemek, gerekli durumlarda personel hak
kında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak ve kanunlarla verilen diğer görevleri 
yapmak, daire başkanının görevleri olarak sayılmaktadır. 

Madde 39. - Bölge adliye mahkemesi üyelerinin görevlerinin belirlendiği bu madde, esas 
olarak 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 25 inci maddesinde yer alan Yargıtay üyelerinin görevleri 
dikkate alınarak düzenlenmiştir. Daire başkanı tarafından kendilerine verilen dosyaları incelemek 
ve heyete sunmak, duruşmalı işlerde rapor hazırlamak ve kararlarını yazmak; dairelerindeki duruş
ma ve müzakerelere katılıp oy vermek; dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasının sağlan
masında ve işlerin makul sürede incelenip karara bağlanmasında daire başkanına yardım etmek ve 
bu Kanun uyarınca daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak, bölge adliye mah
kemesi üyelerinin görevleri olarak belirlenmiştir. 

Madde 40. - Maddede, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığını temsil edecek olan 
başsavcının görevleri belirtilmektedir. 

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığını temsil eden bölge adliye mahkemesi Cum
huriyet başsavcısının. Cumhuriyet başsavcılığının verimli, uyumlu ve düzenli çalışmasını sağ
lamak, bölge adliye mahkemesinin genel yönetim işlerini yürütmek görevi bulunmaktadır. Ayrıca, 
Cumhuriyet başsavcısının, bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarına ilişkin hüküm ve karar
lara ait dosyaları inceleyerek yazılı düşünceyle birlikte ilgili daireye göndermek veya gönderil
melerini sağlamak; davaların duruşmalarında bulunmak veya bulunulmasını sağlamak; ceza 
dairelerinin kararlarına karşı gerektiğinde kanun yollarına başvurmak; dairelerin benzer olaylarda 
kesin olarak verdikleri kararları arasındaki içtihat uyuşmazlığının giderilmesi için başkanlar 
kuruluna başvurmak gibi yargısal faaliyetlere ilişkin görevleriyle, bölge adliye mahkemesi Cum
huriyet savcılarının ilerleme belgelerini düzenlemek ve bunlar üzerindeki gözetim ve denetim yet
kisini yerine getirmek, Cumhuriyet başsavcılığı müdürlüklerini ve personelini denetlemek veya 
denetletmek, görevli personel hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak 
biçimindeki idarî görevleri tereddütlere yer bırakmayacak şekilde açıklanmaktadır. Ayrıca mad
dede, tek tek sayılan idarî ve adlî görevlerden başka Cumhuriyet başsavcısının, kanunlarla verilen 
diğer görevleri de yapmakla sorumlu olduğu vurgulanmaktadır. 

Madde 41. - Maddede, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılarının görevleri belirtil
mektedir. 

Cumhuriyet savcılarının, bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarına ilişkin olan hüküm 
ve kararlara ait olup, kendilerine verilen dosyaları inceleyerek yazılı düşünceyle birlikte ilgili 
daireye yollayacakları ve duruşmalı işlerde duruşmalara katılıp görüş ve isteklerini bildirecekleri 
öngörülmektedir. Cumhuriyet savcılarının bölge adliye mahkemesi ceza daireleri kararlarına karşı 
gerektiğinde kanun yollarına başvurabilecekleri, Cumhuriyet başsavcısınca ve kanunlarla verilen 
diğer görevleri de yapacakları belirtilmektedir. 

Madde 42. - Maddeyle, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun görevleri belirlenmek
tedir. Ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerde kurulan adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet 
komisyonları gibi, bölge adliye mahkemelerinde de adalet komisyonu kurulacaktır. Bölge adliye 
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mahkemesi başkanının başkanlığında kurulacak komisyon, bölge adliye mahkemeleri hâkim ve 
savcıları dışında kalan personeli hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü 
maddesiyle adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonuna verilen tüm görevleri yerine 
getirecek, ayrıca kanunlarla verilen diğer görevleri yapacaktır. 

Madde 43. - Madde, bölge adliye mahkemesi başkanlığına, daire başkanlıklarına ve üyeliklere 
deneyimli, üstün başarılarını kanıtlamış olanların atanmalarını sağlamak için, bölge adliye mahkemesi 
başkanının birinci sınıf; daire başkan ve üyelerinin de birinci sınıfa ayrılmış ve Yargıtay üyeliğine 
seçilme hakkını yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından atanmalarını öngörmektedir. 

Bölge adliye mahkemesi başkanı müstakil olarak atanabileceği gibi iş yoğunluğu da 
gözetilerek nitelik ve yeterliliği uygun bulunan bir daire başkanının aynı zamanda bölge adliye 
mahkemesi başkanı olarak görevlendirilmesi de olanaklıdır. 

Atamalar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacağından, niteliklerin 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre belirleneceğinde kuşku yoktur. 

Madde 44. - Maddede, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına atanacak olan Cum
huriyet başsavcısı ile savcılarının nitelikleri gösterilmektedir. 

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılarının birinci sınıfa ayrılmış ve Yargıtay üyeliğine 
seçilme hakkını yitirmemiş; bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılarının ise, hâkimlik ve savcılık 
mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile bölge adliye mahkemelerinde yarar
lı olacağı anlaşılmış bulunan adlî yargı hâkim ve savcıları arasından atanmaları öngörülmektedir. 

Bu sayılan nitelikler gözetilerek atama Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacaktır. 

Madde 45. - Maddeyle, Yargıtay daire başkanı ve üyelerinin kazanılmış hakları ile üyelik hukuk
ları saklı kalmak üzere, istekleri üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bölge adliye mah
kemesi başkanlığına, daire başkanlıklarına veya Cumhuriyet başsavcılığına atanabilecekleri, bun
ların başka bir bölge adliye mahkemesine atanmasında da aynı usulün uygulanacağı belirtilmektedir. 

Ayrıca Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunun üst düzey yönetiminde görev yapan adlî yargı 
hâkim sınıfı mensuplarının, kendi istekleri üzerine bölge adliye mahkemesi başkanlığı, daire baş
kanlığı ve bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına. Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca atanabilecekleri konusunda düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 46. - Bölge adliye mahkemesi dairelerinin bir başkan ve iki üyenin katılmasıyla top
lanacağı, görüşmelerin gizli yapılacağı ve çoğunlukla karar verileceği belirtilmekte, bir dairenin 
hukukî veya fiilî nedenlerle toplanamaması halinde yapılacak işlemin ne olacağı açıklanmakta, 
daire başkanının hukukî veya fiilî nedenlerle toplantıda bulunamaması halinde ise dairenin en 
kıdemli üyesinin başkanlık görevini yerine getireceği maddede hükme bağlanmaktadır. 

Madde 47. - Maddede, bölge adliye mahkemesi başkanı, daire başkanları, üyeleri, Cumhuriyet 
başsavcısı ve Cumhuriyet savcılarının görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçlan ile şah
sî suçlarından dolayı haklarında yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda bunların tâbi oldukları 
özel kanunlarda yazılı hükümlerin uygulanacağı ifade edilmekte, ayrıca bu soruşturma ve kovuştur
mada görevli ve yetkili merciler gösterilmektedir. 

Madde 48. - Maddede, bölge adliye mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri Cumhuriyet 
başsavcılığı ile bölge adliye mahkemesi adalet komisyonlarının, adalet başmüfettişleri tarafından 
denetleneceği öngörülmektedir. 
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Madde 49. - Bölge adliye mahkemesi başkanının görevine ilişkin 34 üncü maddede, hükme bağ
lanan işlerde adlî yargı ilk derece hâkim ve savcılarına not verilmesi öngörüldüğünden, bu düzen
lemeye paralel olarak, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun hâkim ve savcılara verilen not
larla ilgili 28 inci maddesinde değişiklik yapılmakta ayrıca, Tasarıyla bölge adliye mahkemelerinde 
bölge adliye mahkemesi adalet komisyonları oluşturulduğundan uygulamada oluşabilecek tereddüt
leri gidermek amacıyla, 113 ve 114 üncü maddelerde değişiklik yapılarak "adlî yargı adalet komis
yonları" ibaresi "adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları" olarak değiştirilmektedir. 

Madde 50. - Maddeyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde böl
ge adliye mahkemelerinde kullanılacak görev unvanlarıyla ilgili yapılacak ilaveler gösterilmektedir. 

Madde 5 1 . - Aynı yer bölge adliye mahkemelerinin hukuk veya ceza daireleri tarafından ben
zer olaylarda birbirine uymayan ve kesin olarak verilen kendi kararları arasında içtihat uyuşmazlığı 
olabileceği gibi farklı yer bölge adliye mahkemelerinin hukuk veya ceza dairelerinin kesin olarak 
verdikleri kararlar arasında da içtihat uyuşmazlığı bulunabilir. Bu gibi içtihat uyuşmazlıklarının 
giderilmesini sağlamak ve uygulamada bütünlük sağlamak amacıyla Yargıtay Kanununun 15 inci 
maddesinde değişiklik yapılarak, Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına bu uyuşmazlıkların giderilmesi 
görevi verilmektedir. 

Madde 52. - Bölge adliye mahkemelerinin kurulması nedeniyle 492 sayılı Harçlar Kanununa 
bağlı (1) sayılı tarifede gerekli değişiklikler yapılmaktadır. 

Madde 53. - Tasarıya Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadroların 190 sayılı Genel Kad
ro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı Cetvellerin ilgili 
bölümüne eklendiği açıklanmıştır. 

Madde 54. - Tasarıyla adlî yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin 
kuruluş, görev ve yetkileri yeniden düzenlendiğinden, maddede, bu düzenlemenin sonucu olarak 
yürürlükten kaldırılması gereken kanun ve kanun hükümleri gösterilmektedir. 

Geçici Madde 1. - Tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girdiği tarihte duruşması başlamış davalar 
açısından mahkemelerin görevinde değişiklik olması halinde, üst görevli mahkemenin yargılamaya 
devam edeceği, alt görevli mahkemenin ise görevsizlik kararı vererek dosyayı üst görevli mah
kemeye göndereceği düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 2. - Maddede, Adalet Bakanlığınca, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç iki yıl içinde 25 nci maddede belirtilen onbeş adet bölge adliye mahkemesinin kurulması ön
görülmektedir. Bölge adliye mahkemelerinin kuruluşu, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve baş
layacakları tarihin Resmî Gazetede ilân edileceği belirtilerek, bu mahkemeler göreve başlamadan ön
ce ilk olarak yapılacak başkan, daire başkanları ve üyeler ile Cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının 
atamalarının Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacağı, bölge adliye mahkemelerinde 
görev yapacak diğer personelin atamalarının da bu süre içinde yapılacağı hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 3. - Maddede, bölge adliye mahkemeleri için ihtiyaç duyulan bina, araç ve 
gereçlerin sağlanmasına ilişkin konular düzenlenmektedir. 

Madde 55. - Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 56. - Yürütmeyle ilgilidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 27.5.2003 
Esas No. : 1/521 
Karar No. : 26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 3.2.2003 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas 

komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiş olan, "Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile 
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı (1/521)", 
Komisyonumuzun 6.3.2003 tarihli 12 nci birleşiminde Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek ile Adalet 
ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüş ve ayrıntılı bir biçimde in
celenerek gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılması için beş kişilik bir alt komisyona havale 
edilmiştir. Tasarı, alt komisyonca ilgili temsilcilerin de katılmalarıyla yapılan çalışmalar sonucu 
hazırlanarak Komisyonumuza sunulan rapor ve metin dikkate alınarak, Komisyonumuzun 
22.5.2003 tarihli 19 uncu birleşiminde Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek ile Adalet ve Maliye 
bakanlıkları, Yargıtay Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüş ve 
maddelerine geçilmesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 

Yapılan görüşmeler sonunda değişikliğe uğrayan maddeler ve gerekçeleri sırasıyla aşağıda 
açıklanmıştır. 

Tasarının 19 uncu maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikle aynı yerde görev yapan bir
den çok Cumhuriyet başsavcı vekili bulunduğunda, Cumhuriyet başsavcısına vekâlet edecek olanı 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yerine Cumhuriyet başsavcısının belirlemesi uygun görülmüş 
ve fıkrada bu doğrultuda değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 20 nci maddesinin son fıkrasında yer alan "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu" 
ibaresi 19 uncu maddenin son fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak "Cumhuriyet başsavcısı" 
olarak değiştirilmiştir 

Tasarının 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "yer aldıkları" ibaresinden sonra fık
raya açıklık getirmek amacıyla "veya görevli oldukları" ibaresi eklenmiştir. 

Tasarının 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan "içtihat uyuş
mazlığı" ibaresi bölge adliye mahkemelerinin içtihat kararı vermesi uygun görülmediğinden "uyuş
mazlık" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin sonunda yer alan "ve oy 
vermek," ibaresi gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 40 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan "içtihat uyuş
mazlığının" ibaresi, 35 inci maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişikliğe 
paralel olarak "uyuşmazlığın" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 43 üncü maddesi, adlî yargıda oluşabilecek hâkim ve savcı açığını önlemek amacıy
la ve halen görev yapmakta olan birinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve Yargıtay üyeliğine seçilme 
hakkını yitirmemiş olan, hâkim ve savcı sayısı da gözönünde bulundurularak bölge adliye mah
kemelerinde görev yapacak daire üyelerinin birinci sınıfa ayrılmaları yeterli görülmüş, bölge adliye 
mahkemeleri adlî yargı ikinci derece mahkemeleri olarak düzenlenmekte olup, bu mahkemelerde 
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görev yapacak bölge adliye mahkemesi başkanı, daire başkanı ve üyelerinin, haklarında soruşturma 
sonucunda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından görev yeri veya görevlerinin değiştiril
mesine karar verilmeden veya meşru mazeretleri durumunda muvafakatları bulunmadan görev yer
lerinde veya görevlerinde değişiklik yapılmaması amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 44 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet sav
cılarının hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az sekiz yıl görev yapmış ve üstün başarısıyla 
bölge adliye mahkemesinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunan adlî yargı hâkim ve savcıları arasın
dan seçilmesi uygun görülerek beş yıllık hizmet süresi sekiz yıla çıkarılmıştır. Ayrıca, bölge adliye 
mahkemeleri adlî yargı ikinci derece mahkemeleri olarak düzenlenmekte olup, bu mahkemelerde 
görev yapacak bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı ile bölge adliye mahkemesi Cum
huriyet savcılarının, haklarında soruşturma sonucunda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafın
dan görev yeri veya görevlerinin değiştirilmesine karar verilmeden veya meşru mazeretleri 
durumunda muvafakatları bulunmadan görev yerlerinde veya görevlerinde değişiklik yapılmaması 
amacıyla maddeye bir cümle ilave edilmiştir. 

Tasarının 50 nci maddesinde yer alan "1 ilâ 5 inci dereceleri ile 3. Sınıf bölümünün 6 ncı 
derecesine" ibaresi 44 üncü maddede yapılan sekiz yıl değişikliğine paralel olarak 2. Sınıf 
bölümünün 1 ilâ 4 üncü derecelerine" olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 51 inci maddesiyle Yargıtay Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) 
numaralı bendine eklenmesi öngörülen (a) bendinde yer alan "içtihat uyuşmazlığı" ibaresi diğer 
maddelerde yapılan değişikliğe paralel olarak "uyuşmazlık" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 53 üncü maddesiyle ekli 2 sayılı listede 5 ve 6 ncı derecelerde yer alan kadrolar, sekiz 
yıllık hizmetin benimsenmesi nedeniyle 3 üncü dereceye 20, 4 üncü dereceye 30 olarak paylaştırıl
mak suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının Geçici 1 inci maddesindeki "duruşması başlamış işlerde" ibaresi maddeye açıklık 
getirmek üzere "görüşülmekte olan dava ve işlerde" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri, Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 

(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Başkanvekili 
Halil Özyolcu 

Ağrı 
Üye 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

(Karşı oyum var) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Karşı oy düşüncelerimi 
yazılı olarak sunacağım) 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Genel ve maddelere karşı oy 
düşüncelerimi yazılı olarak 

sunacağız) 
Üye 

Esat Canan 
Hakkâri 
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Üye 
Recep Özel 

İsparta 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Muhalifim, muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Güryüz Ketenci 

İstanbul 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Harun Tüfekçi 

Konya 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Toplantıya katılmadı) 

Uye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 

İstinaf Mahkemeleri (Tasarıdaki Adıyla Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu Hakkındaki 
Kanun Tasarısı ile İlgili Karşı Oy Yazımızdır : 

İstinaf Mahkemeleri 24 Nisan 1924 tarihli 469 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. 469 sayılı 
Kanunun gerekçesinde; İstinaf Mahkemelerinin ülkemizdeki uygulamasının başarılı olmadığına ve 
işleri uzattığına yer verilmiştir. 

Ancak, İstinaf Mahkemeleri 1924 yılında 469 sayılı Yasayla Türk Yargı Sisteminden çıkartıl
mış olmasına rağmen, Türk Hukukunun gündeminden hiç inmemiştir. Seksen yıldır tartışılmasına 
karşın, gerek bilim adamları gerekse uygulamacılar arasında İstinaf Mahkemelerinin gerekliliği 
konusunda görüş birliği olmadığı gibi, mahkemenin adı üzerinde bile görüş birliği sağlanamamıştır 
ve bugün ağırlıklı görüş de istinaftan yana değildir. 

İstinaf Mahkemeleri, gerekli koşullar oluşmadan, alt yapısı hazırlanmadan kurulursa, işler Yar
gıtay yerine kısa sürede İstinafta birikecek, vatandaşın davasının görülmesinde sürat sağlanmış ol
mayacak, sadece mercii değiştirilmiş olacaktır. Nitekim Bölge İdare Mahkemelerinin kurulmuş ol
ması da Danıştay'ın iş yükünü azaltmamıştır. 

Bugün, adlî yargıda hâkim ve savcı sayısı yetersizdir. Yargının çalışma koşulları olumsuz, iş 
yükü ise çok ağırdır. Nitelikli hâkim ve savcı bulmak büyük sorundur. Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
ihtiyacı bile yeterince karşılanmış değildir. Bu mahkemelerin içinde yer alacağı fiziksel şartların 
hazırlanması, nitelikli personel ihtiyacının sağlanması da önemli sorunlardır. Gerekli ortam hazır
lanmadan, ilk derece mahkemelerinin bile sorunları çözülmeden İstinaf Mahkemelerinin kurulması 
yararlı olmayacaktır. Belki de yarar yerine zarar getirecektir. 

Ülkemizdeki en büyük yakınma yargılamanın uzun sürdüğü, adaletin geciktiği ve geciken 
adaletin adaletsizlik yarattığı noktasındadır. İstinaf uygulaması yargılama sürecini daha da 
uzatacağından davaların "makûl süre"de sonuçlanması mümkün olmayacağı gibi sürecin uzaması 
Anayasada ve yasalarda varolan usul ekonomisine de aykırı olacaktır. 
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Kaldı ki Fransa dışında genellikle eyalet sisteminin bulunduğu ülkelerde uygulanan istinaf, uy
gulandığı ülkelerde de tartışılan ve eleştirilen bir kanun yoludur. Adaletin gecikmesinde önemli bir 
engel olarak görülmektedir. 

İstinafın, tasarıdaki adıyla Bölge Adliye Mahkemelerinin ilk derece mahkemelerini daha da 
zayıflatacağı gibi, bu mahkemelerinin Bölge Temyiz Mahkemesi gibi çalışacak olması nedeniyle de 
içtihatlarda yeknesaklığın kaybolacağı ve içtihat birliğini sağlamanın zorlaşacağı da düşünülmek
tedir. Bu mahkemeler, her ilde kurulmayacağına sadece bazı bölgelerde kurulması düşünüldüğüne 
göre, delillerin toplanması açısından da büyük sıkıntılarla karşılaşılacaktır. 

Türkiye Barolar Birliği ve Barolar savunma mesleğinin örgütleri olarak yıllardır yargının 
sorunları ile iç içe yaşıyor ve bu sorunları yakından biliyor ve bu sorunların çözümü için uğraş 
veriyor. Ancak, Türkiye Barolar Birliği ve Barolarımız da İstinaf Mahkemelerinin Türk Yargı Sis
temi içinde yer almasının yerinde olmadığı, sorunlara çözüm getirmeyeceği, yargının daha hızlı et
kin ve daha adil gerçekleşmesine katkıda bulunmayacağı görüşündedirler. 

Bugün, yargının birçok temel sorunu henüz çözülmemişken, çözülebilmesi için bütçeden yeter
li kaynak ayrılmamışken, daha önce kurulmuş olan Çocuk Mahkemeleri, Trafik Mahkemeleri ve 
Aile Mahkemeleri bir tabela mahkemesi konumunda iken, Adalet Komisyonundan geçen Adalet 
Akademisi Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkmamışken, mevcut sisteminin içine 
bir de İstinafın yerleştirilmesiyle daha büyük kargaşa yaşanacak, adaletin hızlı ve etkin gerçekleş
mesi imkânı tamamen ortadan kalkacak ve adil yargılama amacına da ulaşılamayacaktır. 

İstinaf Mahkemelerinin en hararetli savunucusu olan Prof. Dr. Feridun Yenisey de yargı sis
teminin bir bütün olarak ele alınıp yeniden düzenlenmemesi durumunda, sadece mevcut sistemin içine 
İstinaf Mahkemelerinin konulmasıyla daha olumsuz sonuçların ortaya çıkacağını kabul etmektedir. 

Prof. Dr. Erdener Yurtcan da "İstinaf, yabancı ülkelerde giderek etrafında fırtınalar koparılan 
bir kanun yoludur. Temyizi tümüyle kaldıran bir yol değildir, adaletin gecikmesinde önemli bir en
gel olarak görülmektedir, tasarıdaki şekliyle İstinaf Kanun yolu, adalet hizmetinin sorunlarına bir 
çözüm olarak düşünülemez" demektedir. 

Kaldı ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yönünden de İstinaf zorunlu değildir. Temyiz yolu 
ve temyiz mahkemesi mevcuttur. İstinafın bulunmaması halinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesinin 7 no'lu protokolündeki prensibin ihlali söz konusu olmayacaktır. Aksine, "makûl süre"de 
yargılamanın sonuçlanmaması, sözleşmedeki "adil yargılama" ilkesinin ihlalini oluşturacaktır. 

Açıkladığımız durumlar karşısında ve günümüz koşullarında İstinaf Mahkemelerinin kurul
ması ve istinaf yolunun açılması bir yarar sağlamayacaktır. Bu nedenle tasarının tümüne karşı ol
duğumuzu saygılarımızla arz ederiz. 

22.5.2003 
Mehmet Ziya Yergök Ahmet Güryüz Ketenci Muharrem Kılıç 

Adana İstanbul Malatya 

Feridun Ayvazoğlu Feridun Fikret Baloğlu 
Çorum Antalya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE 

MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA 
KANUN TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanun, adlî yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin 

kuruluş, görev ve yetkilerini düzenler. 
İlk derece mahkemeleri 
MADDE 2. - Adlî yargı ilk derece mahkemeleri, hukuk ve ceza mahkemeleridir. 
Bölge adliye mahkemeleri 
MADDE 3. - Adlî yargı ikinci derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleridir. 

İKİNCİ KISIM 
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hukuk Mahkemeleri 

Hukuk mahkemeleri 
MADDE 4. - Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlar

la kurulan diğer hukuk mahkemeleridir. 
Hukuk mahkemelerinin kuruluşu 
MADDE 5. - Hukuk mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğun

luğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu 
görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. 

Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri tek hakimlidir. 
Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemede bir başkan ile yeteri kadar üye 

bulunur ve mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır. 
Özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler saklıdır. 
İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluş

turulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Hukuk mahkemeleri arasında iş dağılımı yapılması ve iş 
dağılımına ilişkin esaslar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 

Hukuk mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır. 
Hukuk mahkemelerinin görevleri 
MADDE 6. - Sulh hukuk mahkemeleri, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir. 
Asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve özel hukuk 

ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar. 
Özel kanunlarla kurulan hukuk mahkemelerinin görevleri saklıdır. 
Hukuk mahkemelerinin yargı çevresi 
MADDE 7. - Hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bun

lara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır. 
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki il ve ilçelerin 

adı ile anılan sulh veya asliye hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmak
sızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE 

MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA 
KANUN TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İlk derece mahkemeleri 
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Bölge adliye mahkemeleri 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hukuk Mahkemeleri 

Hukuk mahkemeleri 
MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hukuk mahkemelerinin kuruluşu 
MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hukuk mahkemelerinin görevleri 
MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hukuk mahkemelerinin yargı çevresi 
MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Coğrafî durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir hukuk mahkemesinin kaldırılmasına 
veya yargı çevresinin değiştirilmesine, özel kanunlarında yargı çevresi belirtilmemiş olan hukuk 
mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza Mahkemeleri 

Ceza mahkemeleri 
MADDE 8. - Ceza mahkemeleri, sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel 

kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir. 
Ceza mahkemelerinin kuruluşu 
MADDE 9. - Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğun

luğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu 
görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. 

Sulh ceza ve asliye ceza mahkemeleri tek hakimlidir. 
Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu mahkeme bir başkan ve 

iki üye ile toplanır. 
Özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler saklıdır. 
İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde ceza mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. 

Bu daireler numaralandırılır. 
Ceza mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır. 
Sulh ceza mahkemesinin görevi 
MADDE 10. - Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, iki yıla kadar (iki 

yıl dahil) hürriyeti bağlayıcı cezalar ve bunlara bağlı para cezaları ile fer'î cezalara, bağımsız olarak 
hükmedilecek her türlü para cezalarına ve tedbirlere ilişkin hükümlerin uygulanması, sulh ceza 
mahkemelerinin görevi içindedir. 

Asliye ceza mahkemesinin görevi 
MADDE 11. - Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır 

ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır. 
Ağır ceza mahkemesinin görevi 
MADDE 12. - Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, idam, ağır hapis ve 

on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren cürümlerle ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mah
kemeleri görevlidir. 

Diğer ceza mahkemelerinin görevleri 
MADDE 13. - Diğer ceza mahkemeleri, özel kanunlarla belirlenen dava ve işleri görür. 
Mahkemenin görevinin belirlenmesi 
MADDE 14. - Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici neden

ler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur. 
Ceza mahkemelerinin yargı çevresi 
MADDE 15. - Ceza mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bun

lara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır. 
Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınır

ları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan sulh veya asliye ceza mahkemelerinin yargı çevresi, il 
veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca belirlenir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza Mahkemeleri 

Ceza mahkemeleri 
MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ceza mahkemelerinin kuruluşu 
MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sulh ceza mahkemesinin görevi 
MADDE 10. - Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Asliye ceza mahkemesinin görevi 
MADDE 11. - Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ağır ceza mahkemesinin görevi 
MADDE 12. - Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Diğer ceza mahkemelerinin görevleri 
MADDE 13. - Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Mahkemenin görevinin belirlenmesi 
MADDE 14. - Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ceza mahkemelerinin yargı çevresi 
MADDE 15. - Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Coğrafî durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir ceza mahkemesinin kaldırılmasına 
veya yargı çevresinin değiştirilmesine, özel kanunlarında yargı çevresi belirtilmemiş olan diğer ceza 
mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Cumhuriyet Başsavcılığı 

Cumhuriyet başsavcılığının kuruluşu 
MADDE 16. - Mahkeme kuruluşu bulunan her il merkezi ve ilçede o il veya ilçenin adı ile 

anılan bir Cumhuriyet başsavcılığı kurulur. 
Cumhuriyet başsavcılığında, bir Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı 

bulunur. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun kararıyla bir veya birden fazla Cumhuriyet başsavcıvekili atanır. 

Cumhuriyet başsavcılığının görevleri 
MADDE 17. - Cumhuriyet başsavcılığının görevleri şunlardır: 
1. Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak 

veya yaptırmak, 
2. Kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve 

gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, 
3. Kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve izlemek, 
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Cumhuriyet başsavcısının görevleri 
MADDE 18. - Cumhuriyet başsavcısının görevleri şunlardır: 
1. Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek, 
2. Başsavcılığın verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, iş bölümünü yap

mak, 
3. Gerektiğinde adlî göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına 

başvurmak, 
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının; ağır ceza mahkemesinin yargı çevresinde 

görevli Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet başsavcıvekilleri, Cumhuriyet savcıları ile bağlı 
birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır. 

Asliye ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının o yer yargı çevresinde görevli Cumhuriyet 
savcıları ile bağlı birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır. 

Cumhuriyet başsavcıvekilinin görevleri 
MADDE 19. - Cumhuriyet başsavcıvekilinin görevleri şunlardır: 
1. Cumhuriyet başsavcısının verdiği görevleri yerine getirmek, 
2. Cumhuriyet savcılarının adlî ve idarî görevlerine ilişkin işlemlerini inceleyip Cumhuriyet 

başsavcısına bilgi vermek, 
3. Gerektiğinde adlî göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına 

başvurmak, 
4. Cumhuriyet başsavcısının yokluğunda ona vekâlet etmek. 
Aynı yerde görev yapan birden çok Cumhuriyet başsavcıvekili bulunduğunda, Cumhuriyet baş

savcısına vekâlet edecek olanı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Cumhuriyet Başsavcılığı 

Cumhuriyet başsavcılığının kuruluşu 
MADDE 16. - Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet başsavcılığının görevleri 
MADDE 17. - Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet başsavcısının görevleri 
MADDE 18. - Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet başsavcıvekilinin görevleri 
MADDE 19. - Cumhuriyet başsavcıvekilinin görevleri şunlardır: 
1. Cumhuriyet başsavcısının verdiği görevleri yerine getirmek, 
2. Cumhuriyet savcılarının adlî ve idarî görevlerine ilişkin işlemlerini inceleyip Cumhuriyet 

başsavcısına bilgi vermek, 
3. Gerektiğinde adlî göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına 

başvurmak, 
4. Cumhuriyet başsavcısının yokluğunda ona vekâlet etmek. 
Aynı yerde görev yapan birden çok Cumhuriyet başsavcıvekili bulunduğunda, Cumhuriyet baş

savcısına vekâlet edecek olanı Cumhuriyet başsavcısı belirler. 
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Cumhuriyet savcısının görevleri 
MADDE 20. - Cumhuriyet savcısının görevleri şunlardır: 
1. Adlî göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak, 
2. Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen adlî ve idarî görevleri yerine getirmek, 
3. Gerektiğinde Cumhuriyet başsavcısına vekâlet etmek, 
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Aynı yerde görev yapan Cumhuriyet başsavcıvekili bulunmadığında, Cumhuriyet başsavcısına 

vekâlet edecek olanı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler. 
Cumhuriyet savcılarının yetkisi 
MADDE 21. - Cumhuriyet savcıları, bulundukları il merkezi veya ilçenin idarî sınırları ile bun

lara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırları içerisinde yetkilidirler. 
Ağır ceza mahkemesi ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin yargı çevresinde 

yer alan Cumhuriyet başsavcılıkları, yetki alanları içerisinde yürüttükleri bu mahkemelerin 
görevine giren suçlarla ilgili soruşturmaları yapar ve ivedi, zorunlu işlerin tamamlanmasından son
ra düşünce yazısına soruşturma evrakını ekleyip ağır ceza mahkemesi veya özel kanunlarla kurulan 
diğer ceza mahkemelerinin Cumhuriyet başsavcılığına gönderirler. 

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet başsavcıları, bu yer ceza mah
kemelerinin yargı çevresinde yetkilidir. Ancak, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan ağır 
ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin görevine giren işlerde 
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Cumhuriyet savcıları gecikmesinde sakınca bulunan veya olayın özelliğinin gerektirdiği hâller
de, yer aldıkları Cumhuriyet başsavcılıklarının yetki sınırları ile bağlı olmaksızın keşif ve diğer 
soruşturma işlemlerini yapmaya yetkilidirler. 

Diğer kanunların Cumhuriyet savcılarının yetkisine ilişkin hükümleri saklıdır. 
Duruşmalarda Cumhuriyet başsavcılığını temsil 
MADDE 22. - Kanunlarda Cumhuriyet savcılığının görev yapacağı belirtilen mahkemelerdeki 

duruşmalara, Cumhuriyet başsavcısı, görevlendireceği Cumhuriyet başsavcıvekili veya Cumhuriyet 
savcısı katılır. Gerektiğinde duruşmalara birden çok Cumhuriyet savcısı katılabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu 
MADDE 23. - Ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yargı çevresinde görev yapmak üzere bir 

adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu kurulur. Bu komisyonun kuruluş şekli, görev ve 
yetkileri hakkında 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 113 ilâ 115 in
ci maddeleri uygulanır. 

Müdürlükler 
MADDE 24. - Her mahkemede bir yazı işleri müdürlüğü kurulur. 
Her Cumhuriyet başsavcılığında, yazı işleri müdürlüğü ile Adalet Bakanlığınca gerekli görülen 

yerlerde ayrıca idarî, malî ve teknik işlerle ilgili müdürlükler kurulur. 
Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunur. 
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Cumhuriyet savcısının görevleri 
MADDE 20. - Cumhuriyet savcısının görevleri şunlardır: 
1. Adlî göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak, 
2. Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen adlî ve idarî görevleri yerine getirmek, 
3. Gerektiğinde Cumhuriyet başsavcısına vekâlet etmek, 
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Aynı yerde görev yapan Cumhuriyet başsavcıvekili bulunmadığında, Cumhuriyet başsavcısına 

vekâlet edecek olanı Cumhuriyet başsavcısı belirler. 
Cumhuriyet savcılarının yetkisi 
MADDE 21. - Cumhuriyet savcıları, bulundukları il merkezi veya ilçenin idarî sınırları ile bun

lara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırları içerisinde yetkilidirler. 
Ağır ceza mahkemesi ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin yargı çevresinde 

yer alan Cumhuriyet başsavcılıkları, yetki alanları içerisinde yürüttükleri bu mahkemelerin 
görevine giren suçlarla ilgili soruşturmaları yapar ve ivedi, zorunlu işlerin tamamlanmasından son
ra düşünce yazısına soruşturma evrakını ekleyip ağır ceza mahkemesi veya özel kanunlarla kurulan 
diğer ceza mahkemelerinin Cumhuriyet başsavcılığına gönderirler. 

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet başsavcıları, bu yer ceza mah
kemelerinin yargı çevresinde yetkilidir. Ancak, büyükşehir belediye sınırlan içerisinde yer alan ağır 
ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin görevine giren işlerde 
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Cumhuriyet savcıları gecikmesinde sakınca bulunan veya olayın özelliğinin gerektirdiği hâller
de, yer aldıkları veya görevli oldukları Cumhuriyet başsavcılıklarının yetki sınırları ile bağlı olmak
sızın keşif ve diğer soruşturma işlemlerini yapmaya yetkilidirler. 

Diğer kanunların Cumhuriyet savcılarının yetkisine ilişkin hükümleri saklıdır. 
Duruşmalarda Cumhuriyet başsavcılığını temsil 
MADDE 22. - Tasarının 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu 
MADDE 23. - Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Müdürlükler 
MADDE 24. - Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Bölge Adliye Mahkemeleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

Kuruluş 
MADDE 25. - Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz 

önünde tutularak belirlenen yerlerde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü 
alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. 

Bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya bu mah
kemelerin kaldırılmasına Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca karar verilir. 

Birinci ve ikinci fıkra gereğince alınacak kararlar, Resmî Gazetede yayımlanır. 
Bölge adliye mahkemelerinin oluşumu 
MADDE 26. - Bölge adliye mahkemeleri, başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge adliye 

mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden 
oluşur. 

Bölge adliye mahkemesi başkanlığı 
MADDE 27. - Her bölge adliye mahkemesinde bir başkan bulunur. Başkanlık, başkan ile yazı 

işleri müdürlüğünden oluşur. 
Bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulu 
MADDE 28. - Bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulu, bölge adliye mahkemesi başkanı ile 

daire başkanlarından oluşur. 
Bölge adliye mahkemesi başkanının bulunmadığı hâllerde kurulun başkanlığını daire başkan

larından kıdemli olanı yerine getirir. 
Daire başkanının mazereti hâlinde, o dairenin kıdemli üyesi kurula katılır. 
Bölge adliye mahkemesi daireleri 
MADDE 29. - Bölge adliye mahkemeleri, hukuk ve ceza dairelerinden oluşur. Her bölge adliye 

mahkemesinde en az üç hukuk ve en az iki ceza dairesi bulunur. Gerekli hâllerde dairelerin sayısı, 
Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca artırılıp azaltılabilir. 

Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. 
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı 
MADDE 30. - Her bölge adliye mahkemesinde bir Cumhuriyet başsavcılığı bulunur. Bölge ad

liye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet sav
cısından oluşur. 

En kıdemli Cumhuriyet savcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili olarak görev yapar. 
Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu 
MADDE 31. - Her bölge adliye mahkemesinde bir bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu 

bulunur. 
Komisyon, bölge adliye mahkemesi başkanının başkanlığında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunca daire başkanları arasından belirlenen bir asıl üye ile bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet 
başsavcısından oluşur. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ayrıca daire başkan veya üyeleri arasın
dan bir yedek üye belirler. Başkanın yokluğunda en kıdemli daire başkanı, Cumhuriyet başsavcısının 
yokluğunda Cumhuriyet başsavcıvekili ve asıl üyenin yokluğunda yedek üye komisyona katılır. 

Komisyon eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Bölge Adliye Mahkemeleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

Kuruluş 
MADDE 25. - Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bölge adliye mahkemelerinin oluşumu 
MADDE 26. - Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bölge adliye mahkemesi başkanlığı 
MADDE 27. - Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulu 
MADDE 28. - Tasarının 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bölge adliye mahkemesi daireleri 
MADDE 29. - Tasarının 29 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı 
MADDE 30. - Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu 
MADDE 31. - Tasarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Müdürlükler 
MADDE 32. - Bölge adliye mahkemesi başkanlığında, dairelerinde, Cumhuriyet başsavcılığın

da ve adalet komisyonunda birer yazı işleri müdürlüğü, Cumhuriyet başsavcılığında ayrıca bir idarî 
işler müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler kurulur. 

Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunur. 
Müdürlüklerde çalışanların atama, disiplin ve diğer özlük işlerinde adlî yargı ilk derece mah

kemelerinde görevli personelin tâbi oldukları hükümler uygulanır. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Görevler 
Bölge adliye mahkemelerinin görevleri 
MADDE 33. - Bölge adliye mahkemelerinin görevleri şunlardır: 
1. Adlî yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı 

yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak, 
2. Adlî yargı ilk derece mahkemesi olarak yargı çevresi içerisindeki adlî yargı ilk derece mah

kemesi hâkimleri aleyhinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre açılacak tazminat 
davalarına bakmak, 

3. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Başkanın görevleri 
MADDE 34. - Bölge adliye mahkemesi başkanının görevleri şunlardır: 
1. Mahkemeyi temsil etmek, 
2. Bölge adliye mahkemesi başkanlar kuruluna ve adalet komisyonuna başkanlık etmek, baş

kanlar kurulu ile komisyon kararlarını yürütmek, 
3. Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak, genel yönetim işlerini yürüt

mek ve bu yolda uygun göreceği önlemleri almak, 
4. Bölge adliye mahkemesi memurlarını denetlemek veya denetletmek, personelden kendisine 

doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak, 
5. Hükme bağlanan işlerde adlî yargı ilk derece mahkeme hâkim ve savcılarına verilen not fiş

lerini mercilerine göndermek, 
6. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Başkanlar kurulunun görevleri 
MADDE 35. - Bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri şunlardır: 
1. Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin numaralarını ve aralarındaki iş

bölümünü belirlemek, daireler arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamak, 
2. Hukukî veya fiilî nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hâllerde ilgisine 

göre diğer dairelerden kıdem ve sıraya göre üye görevlendirmek, 
3. Re'sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili hukuk veya ceza dairesinin ya da Cumhuriyet 

başsavcısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 
göre istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların, benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk 
veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında ya da bu mahkeme ile başka bir 
bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında iç
tihat uyuşmazlığı bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri 
üzerine, kendi görüşlerini de ekleyerek Yargıtay Birinci Başkanlığından istemek, 

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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Müdürlükler 
MADDE 32. - Tasarının 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görevler 

Bölge adliye mahkemelerinin görevleri 
MADDE 33. - Tasarının 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başkanın görevleri 
MADDE 34. - Tasarının 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başkanlar kurulunun görevleri 
MADDE 35. - Bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri şunlardır: 
1. Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin numaralarını ve aralarındaki iş

bölümünü belirlemek, daireler arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamak, 
2. Hukukî veya fiilî nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hâllerde ilgisine 

göre diğer dairelerden kıdem ve sıraya göre üye görevlendirmek, 
3. Re'sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili hukuk veya ceza dairesinin ya da Cumhuriyet 

başsavcısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 
göre istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların, benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk 
veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında ya da bu mahkeme ile başka bir 
bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında 
uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, 
kendi görüşlerini de ekleyerek Yargıtay Birinci Başkanlığından istemek, 

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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(3) numaralı bende göre yapılacak istem hakkında 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay 
Kanununun 45 inci maddesi kıyas yoluyla uygulanır. 

Başkanlar kurulu eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. 
Hukuk dairelerinin görevleri 
MADDE 36. - Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin görevleri şunlardır: 
1. Adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara 

karşı yapılan başvuruları inceleyip karara bağlamak, 
2. Adlî yargı ilk derece mahkemesi olarak; yargı çevresi içerisindeki adlî yargı ilk derece mah

kemesi hâkimleri aleyhine Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre açılan tazminat davalarına 
bakmak, 

3. Yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve 
görev uyuşmazlıklarını çözmek, 

4. Yargı çevresindeki yetkili adlî yargı ilk derece hukuk mahkemesinin bir davaya bakmasına 
fiilî veya hukukî bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı sınırları kapsamının belirlenmesinde 
tereddüt edildiği takdirde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir 
hukuk mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek, 

5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Ceza dairelerinin görevleri 
MADDE 37. - Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin görevleri şunlardır: 
1. Adlî yargı ilk derece ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara kar

şı yapılacak başvurulan inceleyip karara bağlamak, 
2. Yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri arasındaki yetki ve 

görev uyuşmazlıklarını çözmek, 
3. Yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye 

hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi 
içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece ceza mahkemesine nakli hakkında karar vermek, 

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Daire başkanlarının görevleri 
MADDE 38. - Bölge adliye mahkemesi daire başkanlarının görevleri şunlardır: 
1. Dairelerinde uyumlu, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin makul 

süre içinde incelenmesini ve karara bağlanmasını sağlamak, dairenin kendi kararlan arasında mey
dana gelen farklılık ve uyumsuzlukların giderilmesi için tedbirler almak, dosya hakkında rapor 
hazırlayacakları tespit etmek ve kararların yazılmasını sağlamak, 

2. Personelin sicil raporlarını düzenlemek, izin isteklerini düşünceleriyle birlikte adalet komis
yonuna aktarmak, 

3. Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün işleyişini denetlemek ve personel hakkında ilgili 
kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak, 

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Üyelerin görevleri 
MADDE 39. - Bölge adliye mahkemesi üyelerinin görevleri şunlardır: 
1. Daire başkanı tarafından verilen dosyaları gerekli şekilde ve zamanında inceleyerek heyete 

sunmak, duruşmalı işlerde rapor hazırlamak ve kararlarını yazmak, 
2. Dairelerindeki duruşma ve müzakerelere katılmak ve oy vermek, 
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(3) numaralı bende göre yapılacak istem hakkında 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay 
Kanununun 45 inci maddesi kıyas yoluyla uygulanır. 

Başkanlar kurulu eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. 
Hukuk dairelerinin görevleri 
MADDE 36. - Tasarının 36 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ceza dairelerinin görevleri 
MADDE 37. - Tasarının 37 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Daire başkanlarının görevleri 
MADDE 38. - Tasarının 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Üyelerin görevleri 
MADDE 39. - Bölge adliye mahkemesi üyelerinin görevleri şunlardır: 
1. Daire başkanı tarafından verilen dosyaları gerekli şekilde ve zamanında inceleyerek heyete 

sunmak, duruşmalı işlerde rapor hazırlamak ve kararlarını yazmak, 
2. Dairelerindeki duruşma ve müzakerelere katılmak, 
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3. Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasının sağlanmasında ve işlerin makul süre için
de incelenip karara bağlanmasında daire başkanına yardım etmek, 

4. Bu Kanun uyarınca daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
Cumhuriyet başsavcısının görevleri 
MADDE 40. - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının görevleri şunlardır: 
1. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek, 
2. Cumhuriyet başsavcılığının verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, 
3. Bölge adliye mahkemesinin genel yönetim işlerini yürütmek, 
4. Bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarına ilişkin hüküm ve kararlara ait dosyaların in

celenerek yazılı düşünce ile birlikte ilgili daireye gönderilmelerini ve duruşmalara katılmayı sağlamak, 
5. Ceza dairelerinin kararlarına karşı gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, 
6. Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki içtihat uyuşmazlığının 

giderilmesi için başkanlar kuruluna başvurmak, 
7. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılarının ilerleme belgelerini düzenlemek, 
8. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları üzerinde gözetim ve denetim yetkisini kul

lanmak, 
9. Cumhuriyet başsavcılığı müdürlüklerini ve personelini denetlemek veya denetletmek, 
10. Cumhuriyet başsavcılığında görevli personel hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin 

cezalarını uygulamak, 
11. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Cumhuriyet savcılarının görevleri 
MADDE 41. - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılarının görevleri şunlardır: 
1. Bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarına ilişkin hüküm ve kararlara ait dosyalardan 

kendilerine verilenleri inceleyerek yazılı düşüncesiyle birlikte ilgili daireye göndermek ve duruş
malara katılmak, 

2. Ceza daireleri kararlarına karşı gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, 
3. Cumhuriyet başsavcısının vereceği diğer görevleri yapmak, 
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun görevleri 
MADDE 42. - Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun görevleri şunlardır: 
1. Bölge adliye mahkemelerinin hâkim ve savcıları dışında kalan personeli hakkında, kanun

larla adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonuna verilen tüm görevleri yerine getirmek, 
2. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Nitelik ve Atama 

Bölge adliye mahkemesi başkanı, daire başkanları ve üyelerin nitelikleri ve atanmaları 
MADDE 43. - Bölge adliye mahkemesi başkanı birinci sınıf; daire başkan ve üyeleri birinci 

sınıfa ayrılmış ve Yargıtay üyeliğine seçilme hakkını yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları 
arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. 
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3. Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasının sağlanmasında ve işlerin makul süre için
de incelenip karara bağlanmasında daire başkanına yardım etmek, 

4. Bu Kanun uyarınca daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
Cumhuriyet başsavcısının görevleri 
MADDE 40. - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının görevleri şunlardır: 
1. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek, 
2. Cumhuriyet başsavcılığının verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, 
3. Bölge adliye mahkemesinin genel yönetim işlerini yürütmek, 
4. Bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarına ilişkin hüküm ve kararlara ait dosyaların in

celenerek yazılı düşünce ile birlikte ilgili daireye gönderilmelerini ve duruşmalara katılmayı sağlamak, 
5. Ceza dairelerinin kararlarına karşı gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, 
6. Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın gideril

mesi için başkanlar kuruluna başvurmak, 
7. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılarının ilerleme belgelerini düzenlemek, 
8. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları üzerinde gözetim ve denetim yetkisini kul

lanmak, 
9. Cumhuriyet başsavcılığı müdürlüklerini ve personelini denetlemek veya denetletmek, 
10. Cumhuriyet başsavcılığında görevli personel hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin 

cezalarını uygulamak, 
11. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Cumhuriyet savcılarının görevleri 
MADDE 41. - Tasarının 41 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun görevleri 
MADDE 42. - Tasarının 42 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Nitelik ve Atama 

Bölge adliye mahkemesi başkanı, daire başkanları ve üyelerin nitelikleri ve atanmaları 
MADDE 43. - Bölge adliye mahkemesi başkanı birinci sınıf; daire başkanı birinci sınıfa ayrıl

mış ve Yargıtay üyeliğine seçilme hakkını yitirmemiş, daire üyeleri birinci sınıfa ayrılmış adlî yar
gı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. Bunlar, dört yıldan 
önce başka bir yere veya göreve atanamazlar, ancak meşru mazeretleri durumunda muvafakatları 
alınarak veya haklarında yapılacak soruşturma sonunda görev yeri veya görevlerinin değiştiril
mesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilebilir. 
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Cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının nitelikleri ve atanmaları 
MADDE 44. - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcıları birinci sınıfa ayrılmış ve Yar

gıtay üyeliğine seçilme hakkını yitirmemiş; bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları hâkim
lik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile bölge adliye mah
kemesinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunan adlî yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. 

İstek üzerine atama 
MADDE 45. - Yargıtay daire başkanı ve üyeleri, bu görevlerinden dolayı kazanılmış hakları ile 

üyelik hukukları saklı kalmak kaydıyla, istekleri üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bölge 
adliye mahkemesi başkanlığına, daire başkanlıklarına veya Cumhuriyet başsavcılığına atanabilirler. Bu 
şekilde ataması yapılanların başka bir bölge adliye mahkemesine atanmasında da aynı usul uygulanır. 

Adlî yargı hâkim sınıfından olan Adalet Bakanlığı yüksek müşavirleri, müsteşar yardımcıları, 
Teftiş Kurulu Başkanı ve genel müdürleri, bağımsız daire başkanları istekleri üzerine Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca bölge adliye mahkemesi başkanlığına, daire başkanlıklarına veya Cum
huriyet başsavcılığına atanabilirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Toplantı ve karar 
MADDE 46. - Her daire, bir başkan ve iki üyenin katılmasıyla toplanır. Görüşmeler gizli 

yapılır, kararlar çoğunlukla verilir. 
Hukukî veya fiilî nedenlerle bir daire toplanamazsa, başkanlar kurulunun kararıyla diğer 

dairelerden, bu da mümkün olmazsa, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca diğer bölge adliye 
mahkemelerinden yetkili olarak görevlendirilen üyelerle eksiklik tamamlanır. 

Daire başkanının hukukî veya fiilî nedenlerle bulunamaması halinde dairenin en kıdemli üyesi 
daireye başkanlık yapar. 

Soruşturma ve kovuşturma usulü 
MADDE 47. - Bölge adliye mahkemesi başkanı, daire başkanları, üyeleri, Cumhuriyet başsav

cısı ve Cumhuriyet savcılarının görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçları ile şahsî suç
larından, sıfat ve görevleri gereklerine uymayan tutum ve davranışlarından dolayı haklarında 
yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda özel kanunlarında yazılı hükümler uygulanır. 

Şu kadar ki, bunların görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle soruştur
ma ve kovuşturma mercii olarak kanunda yazılı ağır ceza mahkemesi ile bu mahkeme nezdindeki 
Cumhuriyet başsavcısına verilen görevler, en yakın bölge adliye mahkemesi ceza dairesi, bu yerde 
birden çok ceza dairesi varsa suç türüne göre görevli ceza dairesi ile bu mahkeme nezdindeki Cum
huriyet başsavcısı tarafından yerine getirilir. Kovuşturma mercii Yargıtayın görevli ceza dairesidir. 

Bölge adliye mahkemesi başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet sav
cılarının şahsî suçları hakkında genel hükümlere göre yapılacak soruşturma ve kovuşturma görevi, 
en yakın bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı ile bu bölge adliye mahkemesi ceza 
dairesine, bu yerde birden çok ceza dairesi varsa, suç türüne göre görevli ceza dairesine aittir. 
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Cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının nitelikleri ve atanmaları 
MADDE 44. - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcıları birinci sınıfa ayrılmış ve Yar

gıtay üyeliğine seçilme hakkını yitirmemiş; bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları hâkim
lik ve savcılık mesleğinde fiilen en az sekiz yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile bölge adliye mah
kemesinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunan adlî yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. Bunlar, dört yıldan önce başka bir yere veya göreve atanamaz
lar, ancak meşru mazeretleri durumunda muvafakatları alınarak veya haklarında yapılacak soruştur
ma sonunda görev yeri veya görevlerinin değiştirilmesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
karar verilebilir. 

İstek üzerine atama 
MADDE 45. - Tasarının 45 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Toplantı ve karar 
MADDE 46. - Tasarının 46 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturma ve kovuşturma usulü 
MADDE 47. - Tasarının 47 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Denetleme 
MADDE 48. - Bölge adliye mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri Cumhuriyet başsav

cılıkları ile bölge adliye mahkemeleri adalet komisyonlarının denetimleri, adalet başmüfettişlerince 
yapılır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Son Hükümler 

Değiştirilen Hükümler 
MADDE 49. - 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 28 inci mad

desinin kenar başlığı "Yargıtay, Danıştay ve bölge adliye mahkemesi notlan" olarak, 113 ve 114 ün
cü maddelerde geçen "adlî yargı adalet komisyonları" ibaresi "adlî yargı ilk derece mahkemesi 
adalet komisyonları" olarak değiştirilmiş; 28 inci maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bölge adliye mahkemesi daireleri, yaptıkları incelemeler sırasında kararı veren hâkimler ve 
Cumhuriyet savcıları hakkında bu madde hükümlerine göre not verirler. Doldurulan fişler Adalet 
Bakanlığına gönderilmek üzere bölge adliye mahkemesi başkanlığına verilir." 

MADDE 50. - 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa ekli (1) sayılı cetvelin "Birinci 
Sınıf bölümüne "Bölge adliye mahkemesi başkanlığı", "Bölge adliye mahkemesi daire başkanlığı", 
"Bölge adliye mahkemesi üyeliği", "Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı", "Birinci 
Sınıfa ayrılmış" bölümüne "Bölge adliye mahkemesi daire başkanlığı", "Bölge adliye mahkemesi 
üyeliği", "Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı", "Bölge adliye mahkemesi Cum
huriyet savcılığı", 2. Sınıf bölümünün 1 ilâ 5 inci dereceleri ile 3. Sınıf bölümünün 6 ncı derecesine 
"Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılığı" görev unvanları eklenmiştir. 

MADDE 51. - 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 15 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (2) numaralı bendine aşağıdaki (a) bendi eklenmiş, mevcut (a) ve (b) bentleri (b) ve (c) 
olarak teselsül ettirilmiştir. 

"2. a) Aynı veya farklı yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar 
bakımından hukuk daireleri arasında veya ceza daireleri arasında içtihat uyuşmazlığı bulunursa," 

MADDE 52. - 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin, baş
vurma harcı başlıklı (I) nolu bendinin (3) numaralı alt bendi, karar ve ilam harcı başlıklı (III) nolu 
bendinin nispi harçla ilgili (e) alt bendinin birinci cümlesi, maktu harçla ilgili (c) alt bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştayda" 
"e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri, Danıştay ve 

Yargıtayın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır." 
"c) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve 

Damştayın icranın tehiri kararlarında" 
MADDE 53. - Bu Kanunla kurulan bölge adliye mahkemelerinin ihtiyaçları için Adalet Bakan

lığı taşra teşkilâtında kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas 
edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) 
sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE 54. - 8/4/1340 tarihli ve 469 sayılı Mehakimi Şer'iyenin İlgasına ve Mehakimin Teş

kilatına Ait Ahkâmı Muaddil Kanun, 11 Nisan 1329 tarihli Sulh Hâkimleri Hakkında Kanunu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 146) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Denetleme 
MADDE 48. - Tasarının 48 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Son Hükümler 

Değiştirilen Hükümler 
MADDE 49. - Tasarının 49 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. - 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa ekli (1) sayılı cetvelin "Birinci 
Sınıf bölümüne "Bölge adliye mahkemesi başkanlığı", "Bölge adliye mahkemesi daire başkanlığı", 
"Bölge adliye mahkemesi üyeliği", "Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı", "Birinci 
Sınıfa ayrılmış" bölümüne "Bölge adliye mahkemesi daire başkanlığı", "Bölge adliye mahkemesi 
üyeliği", "Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı", "Bölge adliye mahkemesi Cum
huriyet savcılığı" ile "2. Sınıf bölümünün 1 ilâ 4 üncü derecelerine "Bölge adliye mahkemesi Cum
huriyet savcılığı" görev unvanları eklenmiştir. 

MADDE 51. - 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 15 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (2) numaralı bendine aşağıdaki (a) bendi eklenmiş, mevcut (a) ve (b) bentleri (b) ve (c) 
olarak teselsül ettirilmiştir. 

"2. a) Aynı veya farklı yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar 
bakımından hukuk daireleri arasında veya ceza daireleri arasında uyuşmazlık bulunursa," 

MADDE 52. - Tasarının 52 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. - Tasarının 53 üncü maddesi ekli (2) sayılı listede yapılan değişiklikle aynen 
kabul edilmiştir. 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE 54. - Tasarının 54 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Muvakkat, 26/4/1926 tarihli ve 825 sayılı Ceza Kanununun Mevkii Mer'iyete Vaz'ına Müteallik 
Kanunun 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddeleri ile 27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyükşehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte duruşması başlamış işlerde mah
kemelerin görevinde bir değişikliğin söz konusu olduğu hallerde, üst görevli mahkemeler yar
gılamaya devam ederler, alt görevli mahkemeler görevsizlik kararı vererek dosyayı üst görevli mah
kemeye gönderirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Adalet Bakanlığı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
iki yıl içinde 25 inci maddede öngörülen bölge adliye mahkemelerini kurar. Bölge adliye mah
kemelerinin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarih, Resmî Gazetede 
ilân edilir. 

Bölge adliye mahkemeleri göreve başlamadan önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
bu mahkemelerin başkanları, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının 
atamaları yapılır. Bölge adliye mahkemelerinde görev yapacak diğer personelin atamaları da aynı 
süre içinde yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç iki yıl içinde 
bölge adliye mahkemeleri için ihtiyaç duyulan bina, araç ve gereçler, yapım, satın alma veya 
kiralama yoluyla sağlanır. 

Kurulacak mahkemelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile, Adalet Bakanlığı bütçesi içinde 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden aktarma ve 
bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Yürürlük 
MADDE 55. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 56. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Abdullah Gül 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak.ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener M. A. Şahin E. Yalçınbayır 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
M. Aydın B. Atalay A. Babacan 

Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
M. Aydın C. Çiçek V. Gönül 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
A. Aksu Y Yakış K. Unakıtan 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı 
E. Mumcu Z. Ergezen R. Akdağ 

Ulaştırma Bakanı V. Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bak. 
M. H. Güler S. Güçlü M. Başesgioğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Kültür Bakanı 
A. Coşkun M. H. Güler H. Çelik 

Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı 
G. Akşit O. Pepe İ. Sütlüoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 146) 



- 3 9 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görüşülmekte olan dava ve işler
de mahkemelerin görevinde bir değişikliğin söz konusu olduğu hallerde, üst görevli mahkemeler 
yargılamaya devam ederler, alt görevli mahkemeler görevsizlik kararı vererek dosyayı üst görevli 
mahkemeye gönderirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Tasarının geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Tasarının geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yürürlük 
MADDE 55. - Tasarının 55 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Yürütme 
MADDE 56. - Tasarının 56 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 
(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI : TAŞRA 

(I) SAYILI CETVEL 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
İdarî İşler Müdürü 
İdarî İşler Müdürü 
İdarî İşler Müdürü 
İdarî İşler Müdürü 
İdarî İşler Müdürü 
İdarî İşler Müdürü 
İdarî İşler Müdürü 
Emanet Memuru 
Emanet Memuru 
Emanet Memuru 
Emanet Memuru 
Emanet Memuru 
Tebligat Memuru 
Tebligat Memuru 
Tebligat Memuru 
Tebligat Memuru 
Tebligat Memuru 
Tebligat Memuru 
Zabıt Kâtibi 
Zabıt Kâtibi 
Zabıt Kâtibi 
Zabıt Kâtibi 
Zabıt Kâtibi 
Zabıt Kâtibi 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 

5 
5 

15 
20 
57 
25 
25 
25 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

10 
10 
60 
90 

120 
180 
200 
150 

2 
5 

10 

5 
5 

15 
20 
57 
25 
25 
25 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

10 
10 
60 
90 

120 
180 
200 
150 

2 
5 

10 
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G.İ.H 
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(2) SAYILI LİSTE 
KURUMU : ADALET BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI : TAŞRA 

(II) SAYILI CETVEL 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

SINIFI UNVANI 
Hâkim ve Savcı 
Hâkim ve Savcı 
Hâkim ve Savcı 
Hâkim ve Savcı 
Hâkim ve Savcı 
Hâkim ve Savcı 

TOPLAM 

DERECESİ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

SERBEST 
KADRO 

DERECESİ 
880 

20 
15 
15 
10 
10 

950 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDİ TOPLAM 

880 
20 
15 
15 
10 
10 

950 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 
(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI : TAŞRA 

(1) Sayılı Liste Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(2) SAYILI LİSTE 
KURUMU : ADALET BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI : TAŞRA 

(II) SAYILI CETVEL 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

SERBEST TUTULAN 

SINIFI UNVANI 
Hâkim ve Savcı 
Hâkim ve Savcı 
Hâkim ve Savcı 
Hâkim ve Savcı 

TOPLAM 

KADRO 
DERECESİ 

1 
2 
3 
4 

KADRO 
ADEDİ 

880 
20 
20 
30 

950 

ADEDİ TOPLAM 
880 
20 
20 
30 

950 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 152) 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/523) 

T.C. 
Başbakanlık 29.1.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-513/499 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.12.2002 
tarihinde kararlaştırılan "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet
kileri Hakkında Kanun Tasarısı ile, ilk derece mahkemelerince verilen kararların olaylara, maddî 
hukuka ve usul hükümlerine uygunluğunu denetlemek üzere bölge adliye mahkemeleri kurulmuş ve 
Yargıtaya da temyiz olunan kararların yalnızca hukuka uygunluğunu denetleme ve içtihat mah
kemesi olma görevi verilmiş olduğundan, istinaf yoluna başvuru ve bu mahkemelerce uygulanacak 
usul hükümlerinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa eklenmesi ve Kanunun ilgili hüküm
lerinde gerekli değişikliğin yapılması, bazı maddelerin ve bir kısım maddelerde geçen ibarelerin 
yürürlükten kaldırılması gereği ortaya çıktığından bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarıda genel olarak yapılan düzenlemelerle; 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8,25,30,33,35,36,36/A, 37,48,149,170,176,193, 
288, 290, 388, 427 ila 440, 452, 566 ve 575 inci maddelerinde değişiklik yapılmış; Kanuna 36/B, 
426/A ila 426/V maddeleri olmak üzere toplam yirmiiki yeni madde eklenmiş ve 45 inci mad
desinin son fıkrası, 442/A, 443 ve 444 üncü maddeleri ile 449 uncu maddesinde geçen "443 üncü 
madde mucibince" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda köklü değişiklik yapılıncaya kadar, bu Kanunda yer 
alan hukukî terimler bakımından bir karışıklığa sebep olmamak için Tasanda da aynı terimlerin kul
lanılması yoluna gidilmiştir. Öte yandan, aynı düşünceyle, bölge adliye mahkemesi kurumunun ih
dasının gerektirdiği değişiklikler yapılmakla yetinilmiş, günümüzün ekonomik ve malî koşulları 
göz önünde tutularak parasal sınırlar artırılmıştır. 

Tasarıyla yapılan özel düzenlemelerle; 

İstinaf yolunun kabul edilmesi nedeniyle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda geçen ve ilk 
derece mahkemelerinin hüküm ve kararlarına karşı kanun yolunu belirleyen ibareler "istinaf yolu" 
olarak değiştirilmiş; hâkimin reddi usulünde de aynı yönde değişiklik ve düzenleme yapılmıştır. 
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Buna göre, ilk derece mahkemesi hakimlerinin reddine ilişkin kararların incelenmesi bakımından 
istinaf yolu getirilmiş; bölge adliye mahkemesi başkan ve üyelerinin reddi halinde verilecek karar
ların incelenmesi bakımından ise temyiz yolu öngörülmüştür. 

Kural olarak, ilk derece mahkemelerinden verilen nihaî kararlara karşı istinaf yoluna baş
vurulabilecektir. Ancak ilk derece mahkemelerince verilen ve miktar ve değeri beşyüzmilyon lirayı 
geçmeyen kararlar kesin olduğundan, bu kararlara karşı istinaf yoluna gidilemeyecektir. 

İstinaf yoluna başvuru süresi, ilk derce mahkemelerince verilen kararların taraflara usulen teb
liğini takip eden otuz gün olarak kabul edilmiştir. Bölge adliye mahkemesi, başvuranın istemiyle 
bağlı olarak inceleme yapacağından ve bu sebeple istemlerin dilekçede eksiksiz olarak gösterilmesi 
gerektiğinden, başvuru süresi otuz gün olarak belirlenmiştir. Esasen Avrupa Birliğine dahil ül
kelerin çoğunda da bu mahkemelere başvuru süresi otuz gün olarak düzenlenmiştir. Başvuru dilek
çeyle yapılacak, gerekli harç ve masraflar yatırılacak, eksik ödeme durumunda yedi gün içinde 
tamamlanması için mahkemece bu durum başvuran tarafa yazılı olarak bildirilmesine rağmen eksik 
harç ve gider yatırılmazsa başvurudan vazgeçilmiş sayılacaktır. 

İstinaf yoluna başvuru dilekçesine verilecek cevap, katılma yoluyla başvuru, başvuru hakkın
dan feragat ve başvurunun icraya etkisi gibi konularda bölge adliye mahkemesinde uygulanacak 
usule özgü yeni hükümler getirilmiş olup, bu hükümler dışında Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun diğer hükümleri de kuşkusuz gerektiğinde uygulanabilecektir. 

Bilindiği üzere, yargılama hakukunda bu hukuka özgü olarak, "maddî gerçeğin ortaya çıkarılması" 
ve "yargılamanın makul sürede bitirilmesi" ilkelerinin dengelenmesi gerekmektedir. Bölge adliye mah
kemelerinin kuruluşu ile özellikle yargılamanın makul sürede bitirilmesi ilkesinin zedeleneceği, yar
gılamanın uzayacağı ileri sürülmekte ise de, Tasarıyla getirilen sistemle, bölge adliye mahkemeleri 
için bu yönde ileri sürülen sakıncalar giderilmiş, mevcut sisteme nazaran yargılamanın daha hızlı iş
lemesine olanak sağlayan hükümler getirilmiş ve iki ilkenin dengelenmesine gayret edilmiştir. 

Bu itibarla; bölge adliye mahkemelerinde mutlaka yeni baştan yargılama yapılmayacak, ilk 
derece mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygunluğunun tespiti halinde baş
vurunun esastan reddine karar verilecektir. 

Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edildiği 
saptandığında, bu durum yeniden yargılama yapılması gerektirmiyorsa, ilk derece mahkemesi 
kararı düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilecektir. Kararın gerekçesinde hata edilmesi 
durumunda da bu kural uygulanacaktır. 

Yargılamada bulunan eksikliklerin duruşma yapılmaksızın tamamlanabilecek nitelikte bulun
ması durumunda, bunların tamamlanmasını takiben yeniden esas hakkında karar verilecektir. Halen 
yargılamada tespit olunan eksikliklerin duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte bulunması 
durumunda, Yargıtayca bunlar tamamlanamamakta, bu eksikliklerin giderilmesi bozma sebebi 
yapılarak dosya mahkemesine gönderilmektedir. Bu durum yargılamanın uzamasına sebep olmaktadır. 

Bölge adliye mahkemelerinin miktar ve değeri ikimilyar lirayı geçmeyen davalarda vereceği 
kararlar kesin olacaktır. Ayrıca, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8 inci maddesinde belir
tilen davalar ile Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan gayrimenkulun aynına ilişkin olan davalar 
hariç, sulh hukuk mahkemesinin görevine giren davalar; merci tayinine, dava nakline, çekişmesiz 
yargı işlerine, irs ve soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere nüfus kayıtlarının 
düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar da kesin olup temyiz edilemeyecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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Bölge adliye mahkemesi, ancak maddî hukuk veya usul hukukunda yer alan kamu düzenine 
ilişkin hükümlere aykırılık oluşturan bazı hallerde, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak 
yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemesine veya yargı çevresinde uygun göreceği baş
ka bir mahkemeye ya da görevli ve yetkili mahkemeye gönderecektir. 

Bölge adliye mahkemesi, yeniden yargılama yapılmadan sonuca ulaşılmasına olanak bulun
mayan durumlarda, kuşkusuz davaya başından itibaren bakarak karar verebilecektir. 

İlgili maddenin gerekçesinde açıklandığı üzere, bölge adliye mahkemelerinde karşılık dava 
açılamayacak, davaya katılma isteminde bulunulamayacak, ıslah ve davaların birleştirilmesi is-
tenemeyecek, yeni delil ileri sürülemeyecek, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve 
savunmalar dinlenmeyecek, bu mahkemeler için yetki sözleşmesi yapılamayacaktır. 

Tasarıda, Yargıtayın hangi sebeplerle temyiz olunan kararı bozacağı yeniden düzenlenmiştir. 
Buna göre, birinci olarak hukukun yanlış uygulanması bir bozma sebebi olarak öngörülmüştür. 
Sadece kanunların değil, diğer mevzuat ile örf ve adet hukukunun da yanlış uygulanması bir boz
ma sebebi haline getirilmiş ve bu çerçevede yürürlükteki maddede geçen "kanun" sözcüğünden de 
kapsam itibarıyla daha geniş bir kavramı ifade eden "pozitif hukukun" anlaşılması gerektiği 
hususuna ilk defa yasal temeline işaret edilmek suretiyle açıklık kazandırılmıştır. İkinci olarak yine 
taraflann bir anlamda anayasası olarak tanımlanan ve onların aralarındaki hukukî ilişkiyi hukukun 
çizdiği sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla istedikleri gibi şekillendirmelerine olanak veren sözleş
me hükümlerinin yanlış uygulanması da bir bozma sebebi olarak öngörülmüştür. Burada sözü edilen 
"yanlış uygulanmış olma" ibaresinin kapsamı içerisine kuşkusuz "hiç uygulanmamış olma" hali de 
dahildir. Üçüncü olarak, sağlıklı bir yargılama yapılmasının ve doğru bir karar verilebilmesinin 
temel usul güvencesinden birini oluşturan ve davanın esastan incelenip karara bağlanabilmesi için 
varlığı veya yokluğu yargılamanın her aşamasında kendiliğinden gözetilen ve taraflarca da her 
zaman ileri sürülebilmesine olanak bulunan durumlar şeklinde tanımlanan "dava şartlarına ay
kırılık" olgusu da, yargı uygulaması ve doktrin bağlamında kendisine içerik ve işlev itibarıyla yük
lenmiş olan göreve uygun bir biçimde, hakkında açıkça bir düzenleme öngörülmek suretiyle bozma 
sebebi haline getirilmiş; bu konuda çıkması olası duraksamaların da önüne geçilmek istenmiştir. 
Dördüncü olarak, anayasal çerçevede güvence altına alınmış bulunan hak arama özgürlüğünün yan
sıma biçimlerinden birisini oluşturan ve aynı zamanda Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 6 ncı 
maddesinde açıkça hükme bağlanmış olan "adil yargılanma hakkının" da temel öğesi konumunda 
bulunan "hukukî dinlenilme hakkı" ile doğrudan ilişkili görülmesi sebebiyle, taraflardan birinin 
davasını ispat için dayandığı delillerin yasal bir neden olmaksızın kabul edilmemesi hali bir bozma 
sebebi haline getirilmiştir. Son olarak, maddede yer alan bentlere sokulamayan, içeriği somut olayın 
koşullarının ve özelliklerinin takdir edilmesi suretiyle belirlilik kazanacak olan, karara etki edici 
nitelikteki yargılama hatalarının ya da eksikliklerinin varlığı da bir bozma sebebi olarak öngörül
müş ve bu sebeplerden bir ve ikinci sırada belirtilenler ilgili maddesinde aynı bette birlikte ifade 
edilmiş, diğerleri ayrı bentlerde gösterilmiştir. 

Bölge adliye mahkemesinin yukarıda belirtilen kesin nitelikte olan kararları dışında kalanlar 
için temyiz yoluna gidilebilecektir. Bölge adliye mahkemesi kararının Yargıtayca bozulması üzerine 
bozmaya uyma veya direnmeye ilişkin olarak iki olasılık düzenlenmiştir. Birinci olarak bölge ad
liye mahkemesinin başvuruyu esastan reddi kararı üzerine, Yargıtayca karar kaldırılarak dosyanın 
ilk derece mahkemesine gönderilmesi öngörülmüştür. Daha sonra ilk derce mahkemesinin Yar
gıtayın bozma kararı doğrultusunda karar vermesi veya karannda direnmesi durumunda sadece 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 



temyiz yoluna başvuru olanağı tanınmıştır. Bu suretle yargılamanın uzaması önlenebileceği gibi, 
Yargıtayın kararına bölge adliye mahkemesinin müdahale etmesi sonucunu doğuracak bir uy
gulamaya yol açılmamış olunacaktır. İkinci olasılıkta ise, bölge adliye mahkemesinin başvuruyu 
esastan reddetmeyip, düzelterek yeniden veya yeniden esas hakkında bir karar vermesi ve bu 
kararın Yargıtayca tamamen veya kısmen bozularak dosyanın tekrar bölge adliye mahkemesine 
gönderilmesi durumunda, bölge adliye mahkemesince Yargıtayın bozma kararına uyulup uyul-
mayacağına dair bir karar verilecek, direnme kararı verilmesi durumunda inceleme Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulunca yapılacak ve verilecek karar bağlayıcı olacaktır. 

İlk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinden verilen kararlar arasında farklılık
lara sebebiyet vermemek için, bu mahkemelerin kesin olarak verdikleri kararlar ile istinaf veya tem
yiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına karşı yürürlükteki hukuka aykırı 
bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı veya doğrudan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 
kanun yararına temyiz yoluna başvurulabilirle esası getirilmiştir. Yargıtay tarafından kanun yararına 
bozulan kararlar Adalet Bakanlığınca Resmî Gazetede yayımlanacak ve bu kararlar mahkemelerin 
uygulamalarına kaynaklık edecektir. 

Ayrıca, Tasarı ile, ilk derece mahkemelerinden verilen kararların, ikinci derece mahkemesi 
olarak bölge adliye mahkemelerince inceleneceği kuralına istisna olarak, ilk derece mahkemelerin
de görev yapan hâkimler hakkındaki tazminat davalarının bölge adliye mahkemesi hukuk dairesin
de açılması ve görülmesi esası getirilmiştir. Bölge adliye mahkemesi bu davalara ilk derece mah
kemesi sıfatıyla bakacaktır. Bölge adliye mahkemesi hâkimleri hakkında ise, Yargıtayın ilgili hukuk 
dairesinde dava açılabilecek ve bu daire de ilk derece mahkemesi sıfatı ile davayı inceleyerek karara 
bağlayacaktır. 

Tasarı bu amaçlarla hazırlanmıştır. 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Maddeyle günümüzün ekonomik ve malî koşulları göz önünde tutularak sulh hukuk 
ve asliye hukuk mahkemeleri arasındaki görevi belirleyen dörtyüzmilyon liralık parasal sınır ikimil-
yar liraya yükseltilmiştir. 

Madde 2. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun uyarınca ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı önce is
tinaf yoluna başvuru kabul edilmiş olduğundan, maddede bu yönde değişiklik yapılarak yetkili 
mahkemenin bir davaya bakmasına fiilî veya hukukî bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargısal 
sınırları kapsamının belirlenmesinde tereddüt edildiği takdirde, yetkili mahkemenin tayininde, ilk 
derece mahkemeleri için bölge adliye mahkemelerine, bölge adliye mahkemeleri için Yargıtaya baş
vurulacağı; iki mahkemenin aynı dava hakkında göreve veya yetkiye ilişkin olarak verdikleri karar
lar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştiği takdirde, görevli veya yetkili mahkemenin ilgisine 
göre bölge adliye mahkemesince veya Yargıtayca belirleneceği; bölge adliye mahkemesince veya 
Yargıtayca verilen merci tayini kararları ile kanun yolu incelemesi sonucunda kesinleşen göreve 
veya yetkiye ilişkin kararların, davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlayacağı belirtilmiştir. 

Madde 3. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun uyarınca bölge adliye mahkemelerinin kurulması kabul edil
diğinden, davadan çekinme (memnuiyet) sebebinin gerçekleşmesine rağmen davadan çekinmeyip 
işlemlere devam etmiş olan hâkimin bu işlemlerinin, o hâkim ilk derece mahkemesi hâkimi ise böl
ge adliye mahkemesince; bölge adliye mahkemesi hâkimi ise Yargıtayca iptal olunabileceği mad
dede açıklanmıştır. 
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Madde 4. - Yürürlükteki Kanununun 33 üncü maddesinde mevcut düzenleme, ilk derece mah
kemesi hâkimlerinin reddi istemlerinin hangi merci tarafından karara bağlanacağını öngörmektedir. 
Adlî Yargı îlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanunla bölge adliye mahkemelerinin kurulması kabul edildiğinden, bölge adliye mah
kemelerinde görev alacak hukuk daireleri başkan ve üyelerinin ret istemi hakkındaki kararların han
gi merci tarafından karara bağlanacağım düzenlemek gereği doğmuştur. Kanunun 33 üncü mad
desine eklenen bu son fıkra ile, bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri başkan ve üyelerinin red
di isteminin, reddedilen başkan ve üyenin katılmadığı bir toplantıda görevli olduğu dairece in
celenerek karara bağlanacağı esası benimsenmiştir. Dairenin toplantısını engellemeye yönelik kötü 
niyetli ret istemlerini engellemek amacıyla, Yargıtay Kanununun 39 uncu madde hükmüne paralel 
olarak, maddede "Dairenin toplantısını engelleyen toplu ret istemleri dinlenmez" hükmü getirilmiştir. 

Madde 5. - Maddeyle 35 inci maddenin son fıkrasında yapılan değişiklikle hâkimin reddi is
teminin reddine ilişkin karara karşı kanun yolu yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, ilk derece mah
kemesi hâkiminin reddi isteminin reddine ilişkin karara karşı istinaf yoluna; bölge adliye mah
kemesi hukuk dairelerinin başkan ve üyeleri hakkındaki kararlara karşı da temyiz yoluna ancak 
hükümle birlikte başvurulabileceği esası getirilmiştir. 

Madde 6. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 35 inci maddesinde yapılan değişiklikle 
ilk derece mahkemesi hâkiminin reddi isteğine ilişkin kararlara karşı bölge adliye mahkemesine 
hükümle birlikte başvurulması öngörüldüğünden, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 36 ncı 
maddesinin son fıkrasına, merci kararının bölge adliye mahkemesince uygun bulunmayarak kal
dırılması halinde, tahsil olunmuş para cezasının ilgilinin isteği üzerine geri verilmesini sağlayacak 
düzenleme eklenmiştir. 

Madde 7. - Yürürlükteki Kanununun 36/A maddesine göre hâkimin reddi istemi hakkındaki 
merci kararlarına karşı esas hükümle birlikte temyiz yoluna başvurulmaktadır. Maddede bu karar
lara karşı istinaf yoluna başvuruyu sağlayacak değişiklik yapılmakta, hâkim reddi istemleri hakkın
da esas hüküm bakımından istinaf yolu açık veya kapalı olmasına göre bu kararlara ilişkin farklı 
düzenleme getirilmektedir. 

Madde 8. - Maddede bölge adliye mahkemesi başkan ve üyelerinin reddine ilişkin esaslar belir
tilmiş, başkan ve üyelerin reddi halinde, esas hüküm bakımından temyiz yolunun açık veya kapalı 
olmasına göre farklı düzenleme öngörülmüştür. Esas hüküm bakımından temyiz yolu kapalı 
bulunan dava ve işlerde bölge adliye mahkemesinin ret istemi hakkındaki kararlarının kesin olduğu, 
esas hüküm bakımından temyiz yolu açık bulunan dava ve işlerde ise bölge adliye mahkemesinin 
bu konudaki kararlarına karşı yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabileceği, Yargıtay in bu 
konudaki kararlarına uyma zorunluğu belirtilmiştir. 

Bölge adliye mahkemesi hâkiminin reddine ilişkin istemin reddi konusundaki bölge adüye 
mahkemesi kararının Yargıtay tarafından bozulması veya ret isteminin kabulüne ilişkin kararın 
onanması halinde, ret sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen hâkimce yapılan ve ret is
teminde bulunan tarafça itiraz edilen esasa ilişkin işlemlerin, davaya daha sonra bakacak bölge ad
liye mahkemesi tarafından iptal olunacağı belirtilmiştir. 

Madde 9. - Zabıt kâtiplerinin reddine ilişkin kararların kesin olması esası benimsenerek 
davaların uzaması önlenmiştir. 

Madde 10. - Bölge adliye mahkemelerinin kurulması nedeniyle Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 48 inci maddesinde değişiklik yapılması zorunlu olmuştur. Bunun sonucu olarak mad
denin ikinci fıkrasındaki "temyiz" ibaresi yerine "istinaf ibaresi kullanılmıştır. 
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Bölge adliye mahkemelerinde kararın bozulması değil, kaldırılması kararı verilmesi kuralı 
getirildiğinden, fıkranın son cümlesinde de buna paralel olarak değişiklik yapılması gerekmiştir. 

Madde 11. - Madde başta Anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin kabul ettiği bir esası tek
rarlamakta ve adaletin güvencesi olan duruşmanın açıklığını tanımlamaktadır. Açıklık, duruşmanın 
herkese açık olması demektir; tabiî olarak maddî olanakların zorunlu kıldığı haller saklıdır. Başka 
bir deyişle açıklık, mahkeme salonuna alabildiği kadar kişinin, kabul koşullarına tâbi tutulmaksızın 
girebilmesi demektir. Herkese açık olmak, bir kayda tâbi tutulmadan, mahkeme salonuna kişinin 
girebilmesi anlamını taşır. 

İkinci fıkra iki halde duruşmanın bir kısmını veya tamamının kapalı yapılabilmesine olanak 
vermektedir. 

1. Genel ahlak 
2. Kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kılması gibi her iki halde de duruşmanın kapalı 

yapılmasına mahkemece karar verilebilecektir. 
Üçüncü fıkrada duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli kararının açık duruşmada 

açıklanacağı düzenlenmiştir. 
Dördüncü fıkrada kapalı duruşmalarda hazır bulunabilecek kimseler ve bu konudaki yayın yasak

lan hakkındaki Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 377 nci maddesine yollama yapılmaktadır. 
Madde 12. - Bölge adliye mahkemelerinin kurulması nedeniyle eski hale getirme istemlerinin ilk 

derece mahkemeleri yanında bölge adliye mahkemelerine de yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. 
Madde 13. - Madde ile, adlî ara vermede görülebilecek dava ve işlere ilişkin 176 ncı maddenin 

üçüncü ve son fıkrasında değişiklik yapılmaktadır. 
Maddenin üçüncü fıkrasına yapılan değişiklikle, bölge adliye mahkemesine başvuru dilekçesi 

ile bu mahkemeye verilmesi gereken diğer dilekçelerin adlî ara verme süresi içinde gönderilebil-
mesine olanak sağlanmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında yapılan değişiklikle de, bu madde hükmünün bölge adliye mahkemesi 
incelemelerinde de uygulanmasına olanak verilmektedir. 

Madde 14. - İlk itirazlar sonucu iptaline karar verilen dilekçenin yerine yeni bir dilekçe veril
mesinin veya görevsizlik ya da yetkisizlik kararı verilmesi üzerine davacının karşı tarafa görevli 
veya yetkili mahkemede tebligat yaptırmasının zorunlu olduğu hallerde, yeniden dilekçe verilmesi 
veya yeniden çağrı kâğıdı tebliğ ettirilmesi için bu işlemlerin başlangıcı ile süresini belirleyen 193 
üncü maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, bu hallerde kararın kesinleşmesi tarihinden 
başlayarak on gün içinde maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirlenen işlemlerin yapılması esası 
getirilmiştir. 

Madde 15. - Maddeyle günümüzün ekonomik ve malî koşulları göz önünde tutularak senetle 
ispata ilişkin kırkmilyon liralık parasal sınır ikiyüzmilyon liraya yükseltilmiştir. 

Madde 16. - Madde ile, 4709 sayılı Kanunla Anayasanın 40 inci maddesinde yapılan değişik
likle "Devlet, işlemlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve 
sürelerini belirlemek zorundadır." hükmü getirilmiş olduğundan, bu hükme uygulama kabiliyeti 
kazandırmak amacıyla 388 inci maddenin (4) numaralı bendinde değişiklik yapılarak kanun yoluna 
başvuru süresine yer verilmiştir. 

Madde 17. - Madde ile, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Üçüncü Bap başlığı "Kanun 
Yolları" olarak değiştirilmiş, istinafa ilişkin hükümler Birinci Fasılda toplanmış bu doğrultuda 
Birinci Fasıl başlığı "İstinaf olarak değiştirilerek Kanuna yeni bir fasıl eklenmiştir. 
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Madde 426/A - ilk derece mahkemelerinin sadece nihaî kararlarına karşı istinaf yoluna baş
vurulabilirle esası benimsenmiş; ara kararlarına karşı ise bölge adliye mahkemesine başvuru olanağı 
tanınmamıştır. Nihaî kararların miktar veya değeri Kanunda belirtilen beşyüzmilyon liranın altında 
ise, bu nihaî kararlara karşı istinaf yoluna başvurulamayacaktır. Alacağın bir kısmı dava edilmiş ise, 
bu sınır, alacağın tamamına göre belirlenecek, geri kalan kısmının taraflar arasında çekişmeli olup 
olmaması önem arzetmeyecektir. 

İstinaf yoluna başvuran taraf açısından bu sınır, davada ileri sürdüğü istemin kabul edilmeyen 
bölümüne göre belirlenecektir. 

Diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olan ve 
bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren nihaî kararlara karşı, istinaf yoluna gidilebilecek
tir. Böylece, diğer kanunlarda mevcut hükümler bakımından söz konusu olabilecek duraksamalar 
giderilmek istenilmiştir. 

Madde 426/B - İstinaf dilekçesinin içeriği düzenlenmiştir. 
istinaf yoluna başvurma dilekçeyle yapılır. Dilekçe, başvuran ile karşı tarafın davadaki sıfat

ları, adı, soyadı ve adreslerine ilişkin bilgilerle, varsa yasal temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve 
adresleri, kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı, tebliğ tarihi, kararın özeti, 
başvuru sebepleri ve gerekçesi, istem sonucu ile başvuranın veya varsa yasal temsilci yahut 
vekilinin imzasını içerir. Ayrıca dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. İstinaf yoluna 
başvuru ile nihaî kararın yeniden incelenmesi amaçlandığından, özellikle "kararın özeti" ile "baş
vuru sebepleri ve gerekçesi" başvuru dilekçesinde yer almalıdır. 

Son fıkrada, istinaf dilekçesinin yukarıda belirtilen hususları içermemesi durumunda baş
vurunun sonucuna ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Dilekçe, başvuranın kimliği ve imzasıyla, baş
vurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıyorsa başvuru reddedilmeyip, 426/0 maddesi 
çerçevesinde gerekli incelemenin yapılması öngörülmüştür. Bununla, istinaf dilekçesindeki bir usul 
eksikliği sebebiyle hak kaybının önlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 426/C - istinaf dilekçesinin verilmesine ilişkin usul düzenlenmiş olup, istinaf dilek
çesinin, kararı veren mahkemeye ya da kararı veren mahkeme dışında başka bir yer mahkemesine 
de verilebileceği; verilen istinaf dilekçesinin o mahkeme bölge adliye mahkemesi başvuru defterine 
kaydolunarak başvurana ücretsiz bir alındı belgesi verileceği öngörülmüştür. 

istinaf dilekçesinin kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmesi durumunda, is
tinaf dilekçesi, mahkeme tarafından bölge adliye mahkemesi başvuru defterine kaydolunduktan 
sonra kararı veren mahkemeye örnekleri ve varsa ekleriyle birlikte gönderilir ve durum derhâl mah
kemesine bildirilir. "Bu durum derhâl mahkemesine bildirilir." ifadesinden maksat, istinaf dilek
çesinin karan veren mahkemeye gönderilmesi nedeniyle yargılamadaki gecikmelerin ve bundan 
kaynaklanan hak kayıplarının önlenmesidir. 

istinaf yoluna başvurma tarihi konusunda 178 inci madde hükmü uygulanacaktır. 
Ayrıca, kararı veren mahkemenin, istinaf dilekçesinde gösterilen daire ile bağlı kalmadan dos

yayı yetkili bölge adliye mahkemesine göndereceği vurgulanmaktadır. 
Madde 426/D - istinaf yoluna başvuruda harç ve giderlerin yatırılmasına ilişkin esaslar düzen

lenmektedir. Buna göre, istinaf yoluna başvuruda bulunan, dilekçeyi verirken, tebliğ giderleri de 
dahil olmak üzere gerekli harç ve giderleri ödemek zorundadır. Bunların eksik ödenmesi halinde 
kararı veren mahkemece yedi günlük kesin süre verilmesi, eksik ödemenin bu süre içinde tamam
lanmaması halinde başvurudan vazgeçmiş sayılacağı hususunun başvurana yazılı olarak bildirilmesi 
esası benimsenmiştir. Bu bildirime rağmen yedi günlük kesin süre içinde harç ve giderler tamam-
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lanmadığı takdirde istinaf yoluna başvurulmamış sayılır. Bu yükümlülüğe uymamanın sonucunu 
belirlemek başvuruya konu teşkil eden kararı vermiş olan ilk derece mahkemesine aittir. Baş
vurunun yapılmamış sayılmasına ilişkin karara karşı istinaf yoluna başvurulursa, 426/F maddesinin 
ikinci fıkrası kıyas yoluyla uygulanacaktır. 

Madde 426/E - İstinaf yoluna başvuru süresi otuz gün olarak kabul edilmiştir. Bunun nedeni is
tinaf yoluna başvuruda bulunan tarafın istemlerini dilekçesinde eksiksiz gösterebilmesidir. Çünkü 
bölge adliye mahkemesi, başvuranın istemiyle bağlı olarak inceleme yapabilecek, tarafların istem
leri dışında, kendiliğinden incelemesi gereken haller hariç bir inceleme yapamayacaktır. Bu istem
lerin tam ve eksiksiz olarak hazırlanabilmesi için başvuru süresi, diğer sürelere nazaran, gösterdiği 
özellik nedeniyle uzun tutulmuştur. İstinaf yoluna başvuru süresinin ilamın usulen taraflardan her 
birine tebliğiyle işlemeye başlayacağı belirtilmiş, istinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun 
hükümleri de saklı tutulmuştur. 

Madde 426/F - İstinaf dilekçesinin reddi ile bu ret kararına karış istinaf yoluna başvuru esas
ları düzenlenmiştir. Buna göre, istinaf yoluna başvurunun yasal süre geçtikten sonra yapılması veya 
kesin olan bir karara ilişkin olması halinde istinaf dilekçesinin reddedilmesi ve bu ret kararının 
yatırılan giderlerden karşılanmak suretiyle ilgiliye tebliğ edilmesine ilişkin hüküm getirilmiştir. 

Bu ret kararına karşı ilgiliye yedi gün içinde istinaf yoluna başvurma hakkı tanınmakta, 
süresinde başvuru yapıldığı ve gerekli giderler de yatırıldığı takdirde dosya kararı veren mah
kemece yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilmektedir. Bölge adliye mahkemesi istinaf dilek
çesinin reddine ilişkin kararı yerinde görmediği takdirde, yeniden dilekçe verilmesine gerek kal
maksızın, ilk istinaf dilekçesine göre inceleme yapacaktır. 

Madde 426/G - İstinaf dilekçesinin kararı veren mahkemece karşı tarafa tebliğ olunacağı, kar
şı tarafın da tebliğden başlayarak onbeş gün içinde cevap dilekçesini vereceği, kararı veren mah
kemenin dilekçeler verildikten veya bunun için belirlenen süreler geçtikten sonra dosyayı dizi lis
tesine bağlı olarak yetkili bölge adliye mahkemesine göndereceğine ilişkin hükümler getirilmiştir. 

Madde 426/H - İstinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, başvurma hakkı bulunmasa veya 
başvuru süresini geçirmiş olsa bile süresi içinde cevap vermekle yetinmeyip bu cevap dilekçesiyle 
kendine özgü nedenler ileri sürerek istinaf yoluna başvurabilir. Bu başvuru asıl başvuruya bağımlı 
bir istinaf yolu başvurusudur. Bu nedenle katılma yolu ile istinaf yoluna başvuru, asıl başvuran 
tarafa başvurusundan feragat eder veya istemi esasa girilmeden önce reddedilirse, hüküm doğur
maz. Çünkü kural olarak asıl istem incelenmezse, ona bağlı olan istemin de incelenmemesi gerekir. 
Fakat istinaf yoluna başvuran tarafın istemi esasa girildikten sonra reddedilirse, bu durum katılan 
tarafın isteminin incelenmesine engel olmaz. Bunun gibi, taraflar bölge adliye mahkemesindeki 
uyuşmazlığı sona erdirirlerse, katıma yolu ile istinaf yoluna başvuru da etkisini kaybeder. Asıl is
tinaf yoluna başvuru isteminin esasına girilip inceleme yapılmadan, katılan tarafın istemi hakkında 
bir inceleme yapılamaz. 

Madde 426/İ - İstinaf yoluna başvurma hakkından feragat edilmesi ve feragatin sonuçları 
düzenlenmiştir. Buna göre, ilk derece mahkemesinde görülmüş olan davanın taraflarının istinaf 
yoluna başvurma hakkından feragat edebilmeleri için ilâmın kendilerine tebliğ edilmiş olması 
koşulu öngörülmüştür. Böylece, bir hak doğmadan ondan feragat edilemeyeceği kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası ile, feragat üzerine ilk derece mahkemesinin veya bölge adliye mah
kemesinin başvuru dilekçesinin ya da başvurunun reddine karar vereceği konusu, duraksamaya yer 
vermeyecek biçimde hükme bağlanmıştır. 
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Madde 426/J - İstinaf yoluna başvurmanın ilk derece mahkemesi karan üzerindeki etkisi 
düzenlenmiştir. Madde esas itibarıyla yürürlükteki sistemde temyiz yoluna başvurulmasının hükmün 
icrası üzerindeki etkisini istinaf yolu bakımından ve aynı anlayışla düzenlemektedir. Buna göre, Türk 
yargılama sisteminde hukuk mahkemeleri kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulması, ilk derece 
mahkemesi kararının icra edilebilir niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. Başka bir deyişle, ilk derece 
mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuş olması ilke olarak kararın icrasını durdur
mayacaktır. Böylece, getirilen düzenlemeyle, hem mevcut sistemimizdeki ilk derece mahkeme karar
larının kesinleşmeden icra edilebilmesine ilişkin ilke korunmakta, hem de istinaf yoluna başvurul
masının kendiliğinden hakkın yerine getirilmesini geciktirici bir etki doğurması önlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde İcra ve İflâs Kanununun 36 ncı maddesine 
yapılan yollamayla, istinaf yoluna başvurulması nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verme 
yetkisi, tek dereceli sistemde temyiz yoluna başvurulmasında olduğu gibi, bölge adliye mah
kemesine tanınmıştır. Böylece, istinaf yoluna başvurulmasının bütünüyle haksız olduğunun anlaşıl
dığı durumlarda icranın geri bırakılması isteminin reddedilmesi olanağı bölge adliye mahkemesine 
verilmiştir. Buna karşılık, birinci fıkranın son cümlesiyle, nafaka kararlarında icranın geri bırakıl
masına karar verilemeyeceğine ilişkin ilke muhafaza edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kişiler ve aile hukukuna, taşınmaz mala ve bunlar üzerindeki aynî 
haklara ilişkin kararların kesinleşmedikçe icra edilemeyeceğine ilişkin ilkenin istinaf yolu bakımın
dan da geçerli olduğu vurgulanmaktadır. 

Madde 426/K - Maddede istinaf başvurusunun kötüniyetle yapılması durumunda bölge adliye 
mahkemesince 422 nci madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek kötüniyetle hareket eden 
tarafın bölge adliye mahkemesince para cezasına mahkûm edileceği öngörülmüştür. 

Madde 426/L - Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine, dosya üzerinde yapılacak bir ön in
celeme ile kolaylıkla tespit edilebilecek bazı temel hususların eksikliği halinde, davanın süratle 
sonuçlandırılması için, hemen gerekli kararı vermesine olanak tanınmak istenmiştir. Dosyanın in
celenmesinin başka bir dairenin iş alanına girmesi, ilk derece mahkeme karannın kesin olması, is
tinaf yoluna başvurunun süresi içinde yapılmamış olması ve asgarî başvuru şartlarının yerine getiril
memesi, örneğin başvuru dilekçesinin başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtlan 
taşımaması halleri zaten açıklanmaya muhtaç değildir. Kaldı ki bu hâllerden bir kısmında, örneğin 
başvurunun yasal süre geçtikten sonra yapılması veya kesin olan bir ilk derece mahkemesi kararına 
ilişkin olması durumunda, bunu ilk derece mahkemesi de 426/7 maddesi hükmü uyarınca göz önüne 
alarak başvuru dilekçesini reddebilecektir. Başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin başvuru dilek
çesinde hiç gösterilmemiş olması hâlinde ise, bölge adliye mahkemesi 426/0 maddesinin ikinci 
cümlesi uyarınca sadece kamu düzeni yönünden bir inceleme yapıp gerekli kararı bu incelemenin 
sonucuna göre hemen verecektir. 

Madde 426/M - Özellikle bazı önemli ve klâsik usul eksikliklerinin mevcudiyeti hâlinde bölge 
adliye mahkemesine, duruşma yapmadan davayı yeniden görmek üzere, dosyayı ilk derece mah
kemesine gönderme yetkisi tanınmıştır. 

Yine yargılamanın süratlendirilmesi düşüncesiyle, ilk derece mahkemesi kararının usul ve esas 
yönünden hukuka uygun olması yahut kanuna uymayan hususun duruşma yapılmaksızın giderilmesine 
olanak bulunması veya karar esas yönünden doğru olmakla birlikte gerekçesinde hata edilmiş olması 
ya da yargılamadaki eksikliğin duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte bulunması hâlinde, böl
ge adliye mahkemesinin duruşma açmadan gereken karan vermesi olanağı sağlanmaktadır. 
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Madde 426/N - Burada "inceleme" sözcüğü ile kastedilen; Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu anlamında tahkikattır. Madde, bu anlamda incelenen konunun önemine ve kapsamına göre, 
incelemenin bizzat bölge adliye mahkemesi heyeti tarafından yapılmasına veya heyetçe görevlen
dirilecek bir üye tarafından yürütülmesine olanak sağlanmaktadır. 

Bölge adliye mahkemeleri birden fazla ili kapsayan belirli bölgelerde kurulacaktır. Böyle olun
ca, ortaya çıkan sorun; keşif, bilirkişi incelemesi, tanık dinlenmesi gibi mahallinde yapılması 
gereken işlemlerde, işlemin yapılacağı yerin, bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde bulun
makla beraber onun faaliyet gösterdiği il merkezinde olmaması hâlinde ne gibi bir yöntem iz
leneceğidir. Nitekim, bölge adliye mahkemelerine yöneltilen eleştirilerin en başında bu gibi hâller
de bölge adliye mahkemesinin bu işlemleri heyet olarak veya naip üye tayin ederek yapmasının çok 
büyük zaman ve emek kaybına neden olacağıdır. Oysa, hâlen sadece ilk derece mahkemeleri arasın
da uygulanabilen istinabe özde, bu tür ihtiyaçlara cevap vermek için ihdas edilmiştir. İstinabenin 
bölge adliye mahkemeleri nezdinde de uygulanabilmesine olanak tanımak suretiyle, bu mah
kemelerin birden fazla ili kapsayan bir yargı çevresine sahip olmalarından doğabilecek güçlükler 
kolaylıkla aşılabilecektir. Böylece, bir bölge adliye mahkemesi kendi yargı çevresi içindeki işlem
ler için aynı yargı çevresindeki bir ilk derece mahkemesini istinabe edebileceği gibi başka bir böl
ge adliye mahkemesi veya başka bir bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan ilk derece 
mahkemesini doğrudan istinabe edebilecektir. 

Madde 426/0 - Bölge adliye mahkemesi, incelemesini istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplere 
bağlı olarak yapacaktır. Temyiz incelemesinden farklı olarak, bölge adliye mahkemesinde yapılacak 
incelemede tarafların ileri sürdüğü sebeplerle bağlı kalınmasının nedeni, bölge adliye mah
kemesinin ilk derece mahkemesinin kararının kanuna aykırılığını tespit etmesi hâlinde, çoğu zaman 
yeniden yargılama yaparak yeni bir karar verebilmesidir. 

Bununla beraber, kamu düzenini ilgilendiren hususlarda bölge adliye mahkemesi istemle bağ
lı olmaksızın re'sen inceleme yapar. Örneğin, kamu düzenini ilgilendiren görev kuralına aykırılık 
bölge adliye mahkemesince re'sen incelenir. Yine dava şartlarının var olup olmadığı bölge adliye 
mahkemesince re'sen araştırılır. Bunun gibi, re'sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalarda böl
ge adliye mahkemesi tarafların istemiyle bağlı olmaksızın ilk derece mahkemesinin kararını inceler. 

Madde 426/P - Bölge adliye mahkemesince, duruşma yapılmadan verilecek kararlara ilişkin 
426/M maddesinde belirtilen hâller dışında, ilk derece mahkemesi kararının duruşmalı olarak in
celeneceği esası getirilmiştir. Duruşma yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma günü taraflar 
tebliğ edilerek tarafların duruşmaya katılmalarının sağlanacağı belirtilmektedir. 

Madde 426/R - Bölge adliye mahkemesinde gerektiğinde tahkikat (soruşturma) yapılabilse de, 
ilk derece mahkemelerinden farklı olarak, karşılık dava açılamaz, davaya katılma isteminde 
bulunulamaz, davanın ıslahı ve 45 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere davaların 
birleştirilmesi istenemez, bölge adliye mahkemesince re'sen gözönünde tutulacaklar dışında ilk 
derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenemez, yeni delillere dayanılamaz 
ve bölge adliye mahkemesi için yetki sözleşmesi yapılamaz. 

Bölge adliye mahkemesinin ilk derece mahkemesi olarak davaya baktığı sınırlı hâller dışında, 
bu mahkemeye doğrudan dava açılamayacağından karşılık dava da açılamayacaktır. Davaya katıl
ma, hakkı veya borcu bir davanın sonucuna bağlı olan üçüncü kişinin taraflardan birisine katılması 
ve ona yardım etmesi olduğundan, müessese niteliği itibarıyla ancak ilk derece mahkemesinde yarar 
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sağlayacağı öngörülerek bölge adliye mahkemesinde davaya katılma olanağı tanınmamıştır. Bölge 
adliye mahkemesi ancak ilk derece mahkemesince karara bağlanan davalara bakabileceğinden, baş
ka ilk derece mahkemesinde henüz karara bağlanmamış dava ile birleştirme söz konusu 
olamayacak, bölge adliye mahkemesinde davaların birleştirilmesi istenemeyecektir. Bölge adliye 
mahkemelerinin yetkisi kamu düzeni ile ilgili olduğundan, bu konuda yetki sözleşmesi 
yapılamayacaktır. Islah ilk derece mahkemesinde hüküm ifade edeceğinden, bölge adliye mah
kemesinde ıslah kabul edilmemiş, buna uygun olarak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen id
dia ve savunmaların karşı tarafın muvafakatiyle dahi bölge adliye mahkemesinde ileri 
sürülememesi esası benimsenmiştir. Bölge adliye mahkemesi iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve 
genişletilmesi yasağına aykırılığı kendiliğinden gözetecektir. Tarafların ilk derece mahkemesinde 
usulüne uygun olarak ileri sürmediği deliller de bölge adliye mahkemesinde incelenemeyecektir. 
Ancak ilk derece mahkemesinde usulüne uygun olarak ileri sürüldüğü hâlde, haksız olarak red
dedilip incelenmeyen veya ilk derece mahkemesinde mücbir bir sebeple gösterilebilirle olanağı 
bulunmayan ya da tarafın geç ileri sürmesinde bir kusurun bulunmadığı deliller bölge adliye mah
kemesinde incelenebilecektir. Bunun gibi, bölge adliye mahkemesince kendiliğinden incelenecek 
hususlar, şüphesiz taraflarca da ileri sürülebilecektir. 

Madde 426/S - Bölge adliye mahkemesinde yapılacak duruşma için taraflara gönderilecek çağ
rı kâğıtlarında nerede ve ne zaman hazır bulunmaları gerektiği, duruşmada hazır bulunmadıkları 
takdirde tahkikatın yolluklarında yapılarak karar verileceği bildirilir. Bölge adliye mahkemesine 
başvuran tarafa gönderilecek çağrı kâğıdında, yapılacak tahkikatla ilgili olarak belirlenen gideri 
duruşma gününe kadar yatırması istenir. Bu giderler, daha sonra yapılacak tebligatlar da 
düşünülerek yeteri kadar avans olarak alınmalıdır. Bunun amacı tahkikatın, gerekli olan giderler 
sebebiyle gecikmesini önlemek ve olabildiğince çabuk sonuçlanmasını sağlamaktır. 

Başvuranın kabul edilebilir bir mazereti varsa, bunu süresi içinde bölge adliye mahkemesine 
bildirdiği takdirde, bu mazereti kabul edilirse, giderlerini yatırmak şartıyla, yeni bir duruşma günü 
belirlenerek taraflara tebliği edilir. 

Başvuran, kendisine usulüne uygun olarak tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmezse ve 
kabul edilebilir bir mazeret de bildirmezse ya da gerekli avansı süresi içinde yatırmazsa, inceleme 
dosya üzerinden yapılarak mevcut durumuna göre karar verilir. Ancak, öngörülen tahkikat yapıl
maksızın karar verilemiyorsa, başvuru reddedilir. 

Madde 426/T - Bölge adliye mahkemesi kararlarının içeriğine ilişkin bu maddede Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun asliye hukuk mahkemeleri tarafından verilen kararların içeriğine 
ilişkin 388 inci maddesi ile paralellik sağlanmış, ancak istinaf yolunun özellikleri göz önüne 
alınarak bazı değişiklikler yapılmıştır. 4709 sayılı Kanunla Anayasanın 40 inci maddesinde yapılan 
değişiklik göz önünde bulundurularak maddenin (7) numaralı bendinde, kanun yoluna başvuru 
süresinin kararda gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Madde 426/U - Bu Fasılda aksi belirtilmediği takdirde bölge adliye mahkemesi, ilk derece 
mahkemesinin kararını inceledikten sonra duruşma yapılmasına karar verirse, bundan sonraki in
celemesini, ilk derece mahkemesinde uygulanmış olan yargılama usulüne göre yapacaktır. Örneğin 
ilk derece mahkemesinde yazılı yargılama usulü uygulanmış ise, bölge adliye mahkemesinde de 
yeniden yapılacak incelemede yazılı yargılama usulü uygulanacaktır. 

Madde 426/V - Madde, olağanüstü bir kanun yolu olarak karar düzeltme usulünü düzenlemek
tedir. Karar düzeltme, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin 428 inci maddesinde yazılı karar
larında bulunabilecek hataların giderilebilmesi için kabul edilmiştir. 
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Bu kurum olağanüstü bir kanun yolu oluşturduğundan, ancak istinaf sebebi olarak bildirilen ve 
esasa etkili olabilecek bir hususun inceleme dışı bırakılması gibi önemli maddî hatalarla sınırlı 
biçimde bu yola başvurulabilecektir. 

Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin istinaf başvurusu üzerine verdiği kararlarda hükmün 
ve kararın özüne ve niteliğine doğrudan doğruya etkili olmak üzere istinaf dilekçesinde belirtilmiş 
bir hususun göz önüne alınmayarak değinilmemiş olması haliyle sınırlı olarak karar düzeltme 
yoluna gidilebilecektir. 

İlgililer, bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin 428 inci maddesinde yazılı kararlarına kar
şı onbeş gün içinde, kararı vermiş bulunan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden karar düzelt
me isteminde bulunabilirler. 

Karar düzeltme istemi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince reddedilirse bir daha bu yola 
başvurulamaz. 

Madde 18.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa bu Kanunla istinafa ilişkin 426/A ilâ 426/V 
maddeleri eklenerek Birinci fasıl başlığı "istinaf olarak değiştirildiğinden, 426/V maddesinden 
sonra gelmek üzere "Temyiz" ibaresini taşıyan İkinci Fasıl başlığı eklenmiş, mevcut İkinci ve 
Üçüncü Fasıl numaralan Üçüncü ve Dördüncü Fasıl olarak değiştirilmiş, Kanunun 427 ilâ 439 un
cu maddeleri yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 427.- Maddede bölge adliye mahkemesinin hukuk dairelerini hangi kararlarına karşı 
temyiz yoluna gidilebileceğine ilişkin genel kural düzenlenmiş, bu genel kuralın istisnaları ise "tem
yiz edilemeyen kararlar" başlığı altında 428 inci maddede belirtilmiştir. Maddede, halen mevcut 
duruma paralel olarak, davada haklı çıkmış olan tarafa da, hukuki yararı bulunmak koşuluyla, tem
yiz yoluna başvurma olanağı tanınmıştır. 

Hakem kararlarına karşı istinaf yoluna gidilemez. Hakem kararlarına karşı istinaf yoluna gidil
mesi tahkim yargılamasının niteliği ile bağdaşmayacağından, bu kararlara karşı doğrudan temyiz 
yolu kabul edilmiştir. Çünkü bölge adliye mahkemelerinin yargılama yapıp yeni bir karar verme 
yetkisi hakem kararları hakkında geçerli olamayacağından, başka bir ifade ile, bölge adliye mah
kemesi hakem kararının yerine yeni bir karar veremeyeceğinden hakem kararlarına karşı doğrudan 
temyiz yoluna başvurulacağı belirtilmiştir. 

Madde 428.- Maddede dava konusu olayın iki dereceli yargılamadan geçmiş bulunduğu göz 
önüne alınarak, bölge adliye mahkemesinin bazı kararlarına karşı temyiz yoluna gidilemeyeceği ön
görülmüş ve böylece Yargıtayın iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda miktar sınır
laması iki milyar lira olarak tespit edilmiştir. Öte yandan, genel olarak sulh hukuk mahkemesi karar
ları da temyiz edilemeyen kararlar olarak kabul edilmiştir. Keza çekişmesiz yargı işlerinde verilen 
kararlar bakımından da, iki dereceli yargılamanın yeterli güvence teşkil ettiği mülahazasıyla, bu iş
lerde verilen kararlara karşı temyiz yolu kapatılmıştır. Aynı şekilde, nüfus kayıtlarının düzeltil
mesine ilişkin davalar yönünden de iki dereceli bir yargılamanın yapılmış olması yeterli görülmüş, 
ancak önemine binaen irs ve soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalarda temyiz yoluna gidilebil-
mesine olanak tanınmıştır. 

Madde 429.- İlk derece mahkemelerinin ve bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin kesin 
olarak verdikleri kararlarla, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan 
kararlara karşı, yürürlükteki hukuka aykırı oldukları ileri sürülerek Adalet Bakanlığı veya Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir. 
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Karar verilirken yürürlükteki hukukun yanlış uygulanması her an için söz konusu olabilir. 
Kanun yararına temyiz, yanlışlık tespit edilip daha sonra benzer işlemlerden kaçınmak için kabul 
edilen bir sistemdir. Yargıtay, yaptığı incelemede uygulamanın yanlış olduğu sonucuna ulaşırsa, 
karan kanun yararına bozacaktır. Kanun yararına bozma istemi kabul edilir ve bozma karan verilirse, 
bu bozma, karann hukuki sonuçlannı ortadan kaldırmayacaktır. Yargıtayca bozma karanrun Adalet 
Bakanlığına gönderileceği ve Bakanlıkça, uygulamanın yurdun her yerinde aynı doğrultuda yapıl
masını sağlamak amacıyla karann Resmî Gazetede yayımlanmasının sağlanması öngörülmüştür. 

Madde 430.- Bu maddede, temyiz dilekçesinde bulunması gereken hususlar dokuz bent hâlin
de sayılmıştır. Temyiz dilekçesinde öncelikle taraflann varsa, yasal temsilci ve vekillerinin adı, 
soyadı ve adresleri yazılacaktır. Bundan başka, temyiz edilen karar bölge adliye mahkemesi tarafın
dan verilmişse, bölge adliye mahkemesinin hangi hukuk dairesinden verildiği ve karann tarih ve 
sayısı belirtilecektir. Buna karşılık, başvurulan karar ilk derece mahkemesince verilen yeni karar 
veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararı ise bu karann hangi mahkemeye ait olduğu, 
tarihi ve sayısı yazılacaktır. 

Ayrıca, ilâmın taraflara tebliğ edildiği tarih, kararın özeti, temyiz sebepleri ve gerekçesi ile 
duruşma isteniyorsa bu yöndeki istem temyiz dilekçesinde yer almalıdır. Son olarak, temyiz eden 
veya varsa yasal temsilci ya da vekilin imzası dilekçede bulunmalıdır. 

Temyiz dilekçesinde dokuz bent olarak sayılmış bulunan bu kayıtlar, temyiz dilekçesinin 
zorunlu unsurları değildir. Temyiz dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlar, temyiz edenin 
kimliği, imzası ve temyiz olunan karann hangi karar olduğudur. Bu kayıtlar mevcutsa temyiz dilek
çesi kabul edilerek temyiz incelemesi yapılacaktır. 

Madde 431.- Madde ile, temyiz dilekçesinin verilmesi düzenlenmiştir. 
Temyiz dilekçesi; kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine, bölge adliye mah

kemesi hukuk dairesi kararının Yargıtayca bozulması sonucu yeniden hüküm veren ilk derece mah
kemesine, kararı temyiz eden kişinin bulunduğu yerdeki bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine 
veya karan temyiz eden kişinin bulunduğu yerdeki ilk derece mahkemesine verilebilecektir. 

Temyiz dilekçesi karan veren bölge adliye mahkemesi ya da ilk derece mahkemesi yerine, bir 
başka yerdeki bölge adliye mahkemesi ya da ilk derece mahkemesine verilirse, karannın temyiz 
edildiği derhâl kararı temyiz edilen mahkemeye bildirilecektir. 

Temyiz dilekçesi; temyiz defterine kaydedilerek temyiz edene ücretsiz bir alındı belgesi 
verilecektir. 

Madde 432.- îstinaf yoluna başvuruya ilişkin olan ve başvuru dilekçesinin verilmesi, harç ve 
giderlerin yatırılması, başvuru süresi, başvuru dilekçesinin reddi, başvuru dilekçesine cevap, katıl
ma yolu ile başvuru, başvuru hakkında feragat ve ön inceleme başlığını taşıyan hükümler, temyiz 
yoluna başvuru hâlinde de uygulanır. Böylece, usul birliğini sağlamak ve gereksiz tekrardan kaçın
mak amacıyla, Kanunun 426/C ilâ 426/İ ve 426/L maddeleri hükümlerini kıyas yoluyla temyiz 
yolunda da uygulanması kabul edilmiştir. 

Madde 433.- Bu maddede, temyiz yoluna başvurunun, kararın yerine getirilmesine (icrasına) 
etkisi düzenlenmiştir. 

Bir karara karşı temyiz yoluna başvurulmuş olması, kural olarak onun yerine getirilmesini (ic
raya konulmasını; icra ve İflâs Kanunu madde 24 ve devamı) durdurmaz. Yani kural olarak, karann 
kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Öteden beri gerek usul ve gerekse ic
ra ve iflâs hukukumuzda benimsenmiş olan bu ilke, maddenin ilk fıkrasının birinci cümlesinde açık
ça ifade edilmiştir. 
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Her ne kadar kararın temyiz edilmesi, onun yerine getirilmesini durdurmazsa da, İcra ve iflâs 
Kanununun 36 ncı maddesinde öngörüldüğü üzere, kararı temyiz eden borçlu, teminat göstermek 
suretiyle bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan "icranın geri bırakılması (tehiri icra) karan" 
getirebilir. Bu suretle borçlu, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtayca verilecek karara kadar, 
kararın yerine getirilmesini durdurmuş olur. Bu husus, maddenin ilk fıkrasının ikinci cümlesinde 
belirtilmiştir. 

Hukukumuzda eskiden beri bazı kararların kesinleşmedikçe yerine getirilmemesi de (icraya 
konulmaması) benimsenmiş bir ilkedir (örneğin, Milletlerarası özel Hukuk ve Usul Hukuku Hak
kında Kanunun 34, Sayıştay Kanununun 64, İdarî Yargılama Usulü Kanununun 52, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 536 ncı maddesinde olduğu gibi). 

Bu düzenlemeye sadık kalınarak, maddede değişiklik yapılmadan, kişiler ve (nafaka kararları 
hariç) aile hukukuna, taşınmaz mala ve bununla ilgili aynî haklara ilişkin kararların kesinleşmedik
çe yerine getirilemeyeceği, maddenin ikinci fıkrasında açıklanmıştır. 

Madde 434. - Maddede, davanın açılmasında ve istinaf yoluna başvuruda olduğu gibi, temyiz 
isteminde de kötüniyetle hareket eden tarafın Yargıtayca para cezasına mahkûm edileceği hususu 
belirtilmektedir. 

Madde 435. - Maddede, temyiz incelemesinin kapsamı belirtilmekte, ayrıca bu incelemenin 
kural olarak dosya üzerinden yapılacağı vurgulandıktan sonra, hangi hâllerde duruşmalı olarak 
yapılabileceği hükme bağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, maddede, temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması durumunda, taraf
ların duruşmaya nasıl çağrılacakları, duruşmanın yöntemi ile kararın nasıl verileceği konulan da 
düzenlenmektedir. 

Madde 436. - Madde ile, temyiz incelemesi sonunda verilecek onama kararlarının da, 
Anayasanın 141 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki hükme uygun olarak, gerekçeli olacaklanna 
işaret edilmekte; bunun yanında, uygulamada "düzelterek onama" olarak bilinen işlemin esas ve 
şartları düzenlenmektedir. 

Maddede ayrıca, düzeltme işleminin, tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya 
diğer açık ifade yanlışlıklarına ve bu arada kararın doğru bulunmayan gerekçesine de uygulanacağı 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 437. - Maddede, Yargıtayın hangi sebeplerden dolayı temyiz olunan kararı bozacağı 
düzenlenmekte ve bozma karannın gerekçeli olacağı belirtilmektedir. 

Yargıtay, hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanması, dava şartlarına ay
kırılık bulunması, taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin yasal bir sebep olmadan 
kabul edilmemesi, karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması durumunda tem
yiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozabilir. 

Ayrıca maddede, temyiz incelemesi sonunda Yargıtayca bozma sebeplerinin tespit edilmesi 
hâlinde, hükmün kısmen veya tamamen bozulabileceği ifade edilmektedir. Bozma sebebi nispî 
nitelikte ise, tespit edilen bozma sebebinin hükmü etkilemesi gerekir. Nitekim karara etki eden yar
gılama hatası veya eksikliklerin mevcut olması hâlinde, bunların bozma sebebi sayılabilmesi için, 
ayrıca hükmün sonucunu etkilemiş olmaları gerekmektedir. Buna karşılık, dava şartlarının bulun
maması veya taraflardan birinin iddiasını ispat için dayandığı delillerin yasal bir neden olmaksızın 
kabul edilmemesi hâlinde, bu bozma sebepleri mutlak bozma sebebi olup, ayrıca hükmün sonucunu 
etkileyip etkilemediğinin araştırılması gerekli değildir. Hukukun veya taraflar arasındaki sözleş
menin yanlış uygulanmış olması ise hükmün sonucunu etkileyecektir. 
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Madde 438. - Bu madde ile, Yargıtay kararlarının tebliğine ilişkin usul düzenlenmiştir. 
Yapılan değişiklik ile, Yargıtayın onama veya onamaya karşı başvurulan karar düzeltme is

teminin reddine ilişkin kararlarının sonucunun bildirilmesi yerine, bozma kararları gibi taraflara 
tebliği benimsenerek, Yargıtayın karar düzeltme yolu açık olan bozma kararlan ile onama veya 
onamaya karşı başvurulan karar düzeltme isteminin reddine ilişkin kararların mahkeme yazı işleri 
müdürü tarafından derhâl taraflara tebliğ edilmesi öngörülmektedir. 

Yargıtaya başvuru dilekçesi verilirken ödenmesi gerekli tebligat giderinin temyiz dilekçesi ile 
birlikte temyiz isteminde bulunandan peşin alınacağı, ödenmemesi hâlinde 426/D maddesinin uy
gulanacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 439. - Bozmaya uyma veya direnme kararlarına ilişkin bu maddede iki olasılık düzen
lenmiştir. Birinci olarak, bölge adliye mahkemesinin başvuruyu esastan reddi kararı üzerine, Yar-
gıtayca karar kaldırılarak dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesi öngörülmüştür. Daha son
ra ilk derece mahkemesinin Yargıtayın bozma kararı doğrultusunda karar vermesi hâlinde, sadece 
temyiz yoluna başvuru olanağı tanınmıştır. 

İkinci olasılıkta ise bölge adliye mahkemesinin başvuruyu esastan reddetmeyip düzelterek 
yeniden veya yeniden esas hakkında bir karar vermesi ve bu kararın Yargıtayca tamamen veya kıs
men bozularak dosyanın tekrar bölge adliye mahkemesine gönderilmesi öngörülmektedir. Yine ay
nı maddede, bölge adliye mahkemesince Yargıtayın bozma kararına uyulup uyutmayacağı yönünde 
bir karar verileceği, ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesinin direnme kararları 
üzerine incelemenin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılacağı ve karann bağlayıcı 
olacağı esası benimsenmiştir. 

Madde 19. - Maddeyle, karar düzeltme yoluna gidilecek davalardaki parasal sınır "altıyüzmil-
yon" liradan "dörtmilyar" liraya çakarılmış, bölge adliye mahkemelerinin kurulması nedeniyle 
aleyhine karar düzeltme yoluna gidilemeyecek kararlar yeniden belirlenmiştir. 

Madde 20. - Kanun yolu olarak istinaf ve temyiz yolu öngörüldüğünden ve ilk derece mah
kemelerince iadei muhakeme üzerine verilen kararlara karşı istinaf yolu söz konusu olabileceğin
den, iadeyi muhakeme üzerine verilen kararların sadece temyiz olunabileceğine ilişkin olan ve 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 452 nci maddesinde yer alan "Bu karar ancak kabili tem
yizdir." ibaresi "Bu karara karşı kanun yollan açıktır." olarak değiştirilmektedir. 

Madde 21. - Maddeyle günümüzün ekonomik ve malî koşulları göz önünde tutularak Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 566 ncı maddesinde düzenlenen sulh hukuk mahkemelerindeki 
taksim davalarında muhakeme usulünün belirlenmesine ilişkin parasal sınır artınlmaktadır. 

Madde 22. - Hâkimler hakkında açılacak hukukî sorumluluk davalannda görevli mahkemeyi 
belirleyen 575 inci maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, ilk derece mahkemelerinde 
görev yapan hâkimler hakkında açılacak tazminat davalarının bölge adliye mahkemesi hukuk 
dairesinde; bölge adliye mahkemesi hâkimleri hakkında ise Yargıtayın ilgili hukuk dairesinde in
celenerek karara bağlanması esası benimsenmiştir. 

Madde 23. - Bu madde ile, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa ek 4 üncü madde eklenerek 
görev, kesin hüküm, istinaf, temyiz, Yargıtayda duruşma, karar düzeltme, senetle ispata ve sulh 
mahkemelerindeki taksim davalannda muhakeme usulünün belirlenmesine ilişkin maddelerdeki 
parasal sınırların, ekonomik ve malî koşullarda meydana gelen değişime uyum sağlaması için 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinde yer alan yeniden değerleme oranında 
her takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılması ve bu şekilde belirlenen sınırların onmilyon 
lirayı aşmayan kısımlannın dikkate alınmaması öngörülmektedir. Mahkemelerce bu uygulama 
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nedeniyle görevsizlik kararı verilemeyecektir. Ayrıca yapılan değişiklikle, her takvim yılı başından 
geçerli olmak üzere uygulanacak parasal sınırlardaki artışların, artışın yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce ilk derece mahkemelerince nihaî olarak karara bağlanmış davalar ile bölge adliye mahkemesi 
karan üzerine yeniden bakılan davalarda ve Yargıtayın bozma kararı üzerine karan bozulan mah
kemece yeniden bakılan davalarda etkili olmaması bakımından düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 24. - Maddede, yürürlükten kaldınlan hüküm, madde ve ibare yer almaktadır. 
Buna göre, istinaf yolunun kabulü nedeniyle ve farklı bölge adliye mahkemelerinde görülmek

te olan davaların birleştirilmeleri yoluyla bölge adliye mahkemelerinin meşgul edilmesini önleyerek 
yargılamanın hızla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, Kanunun 45 inci maddesinin son fıkrası 
hükmü, 442/A ilâ 444 üncü maddelerinde yer alan konular Tasarının değişik maddelerinde yeniden 
düzenlendiğinden, bu maddeler ve 443 üncü madde ile bu maddeye atıf yapan 449 uncu maddede 
yer alan "443 üncü madde mucibince" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 25. - Maddeyle, Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununda yapılan değişiklikler bakımın
dan üç geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 1. - Hâlen görülmekte olan davalar bakımından görev, kesin hüküm, temyiz, 
Yargıtayda duruşma, karar düzeltme, senetle ispata ve sulh mahkemelerindeki taksim davalarında 
muhakeme usulünün belirlenmesine ilişkin maddelerdeki parasal sınırlarda yapılan değişiklikler 
nedeniyle mahkemelerce görevsizlik kararı verilmesini önlemek bakımından, bu hükümlerin 
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılacak davalarda uygulanması öngörülmüştür. 

Geçici Madde 2. - Maddeyle, bölge adliye mahkemelerinin Adlî Yargı îlk Derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci mad
desi uyarınca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve başlama tarihinde; Yargıtayda bulunan davalar 
hakkında ne gibi işlemler yapılacağı belirtilmiştir. Maddeyle ayrıca, Yargıtay hukuk daireleri ve 
Hukuk Genel Kurulu tarafından karara bağlanmış dava dosyalan bakımından istinaf yoluna ilişkin 
hükümlerin uygulanmayacağı belirtilmiş ve bu dava dosyaları hakkında mahkemelerin direnme 
veya yeniden hüküm kurmak suretiyle verdikleri kararlar hakkında, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki temyize ilişkin hükümleri uyarınca yalnız tem
yiz yoluna başvurulabileceği hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 3. - Maddeyle, bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanacağı 
belirtilmiştir. 

Madde 26. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 27. - Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 3.6.2003 
Esas No. : 1/523 
Karar No. : 27 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 3.2.2003 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen ve 

Komisyonumuzun 6.3.2003 tarihli 12 nci birleşiminde Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek ile Adalet 
Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülen ve maddelerin ayrıntılı bir biçimde in
celenerek gerekli düzenleme ve değişikliklerin yapılması amacıyla alt komisyona havale edilen 
"Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/523)", 
Komisyonumuzun 29.5.2003 tarihli 20 nci birleşiminde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sayın Mehmet Ali Şahin'in, Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği Başkan
lığı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi temsilcilerinin 
de katılmalarıyla alt komisyonca hazırlanarak Komisyonumuza sunulan rapor ve metin dikkate 
alınarak incelenip görüşülmüş, geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra mad
delerine geçilmesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 

Tasarının Komisyonumuzda değişikliğe uğrayan maddeleri ve gerekçeleri sırasıyla aşağıda 
açıklanmıştır. 

Tasarının 1 inci maddesiyle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8 inci maddesinin (1) 
numaralı bendinde yer alan ve ek 3 üncü maddesine göre "dörtyüzmilyon" olarak uygulanması ön
görülen ve Tasarıyla "iki milyar" liraya çıkarılan parasal sınır, az bulunarak "üçmilyar"a çıkarılmıştır. 

Tasarının 4 üncü maddesiyle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 33 üncü maddesine ek
lenmesi öngörülen fıkranın son cümlesi, dairenin toplantısını engelleyen toplu ret istemlerinin de 
dikkate alınabilmesi amacıyla metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 10 uncu maddesi ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 48 inci maddesinin ikin
ci fıkrasında değişiklik öngörülmektedir. Tasarının 426/R maddesinde bölge adliye mahkemesinde 
yapılamayacak işlemler arasında Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen aynı 
mahkemede görülen davalar istisna tutularak, davaların birleştirilemeyeceği belirtilmiş olup; bu is
tisna gereğince bölge adliye mahkemelerine yapılacak istemler hakkında temyiz yoluna ancak 
hükümle birlikte gidileceği ve bu hususun Yargıtay'da tek başına kararın bozulması nedeni teşkil et
memesi amacıyla fıkra yeniden düzenlenmiş ve çerçeve madde bu doğrultuda değiştirilmiştir. 

Tasarının 15 inci maddesi ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 288 inci maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları ile 290 inci maddesinde yer alan ve ek 3 üncü maddesine göre "kırkmil-
yon" olarak uygulanması öngörülen ve Tasarıyla "ikiyüzmilyon" liraya yükseltilen parasal sınır, az 
bulunarak "üçyüzmilyon"a çıkarılmıştır. 

Tasarının çerçeve 17 nci maddesiyle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa eklenmesi ön
görülen 426/E maddesinde yer alan otuz günlük istinaf yoluna başvuru süresi, onbeş güne indiril
miş ve fıkraya yapılan ilave ile 427 nci maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak 8.1.1943 tarih
li ve 4353 sayılı Kanuna tabi kamu kurumları hakkında bu sürenin otuz gün olduğu hususuna açık
lık getirilmiştir. Ayrıca aynı çerçeve madde ile eklenmesi öngörülen 426/V maddesi istinaf mah
kemelerinde karar düzeltme yolu kabul edilmediği için madde metninden çıkarılmış ve çerçeve 
madde çıkarılan madde doğrultusunda değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 152) 



- 1 8 -

Tasarının çerçeve 18 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 428 inci maddesinde yer alan "ikimilyar" liralık parasal sınırlar az bulunarak "üçmil-
yar"a çıkarılmıştır. 

Tasarının çerçeve 18 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 435 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "dörtmilyar" liralık duruş
ma sınırları "altımilyar"a çıkarılmıştır. 

Tasarının çerçeve 18 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 438 inci maddesinin birinci fıkrası istinaf mahkemesinde karar düzeltme yoluna gidil
mesi kabul edilmediğinden bu düşünce doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. 

Çerçeve 18 inci madde, maddede yer alan 426/V maddesi bu maddenin Tasan metninden 
çıkarılması nedeniyle "426/U" olarak değiştirilerek düzenlenmiştir. 

Tasarının 19 uncu maddesi istinaf mahkemelerinde karar düzeltme yoluna gidilmesi kabul edil
mediğinden tasarı metninden çıkarılmış ve madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

Tasarının 20 nci maddesi 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 21 inci maddesinde yer alan "ikimilyar" liralık parasal sınır diğer maddelerde yapılan 

düzenlemelere paralel olarak "üçmilyar" liraya çıkarılmış ve 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 22 nci maddesi 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 23 üncü maddesiyle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa eklenmesi ön

görülen Ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "karar düzeltme," ibaresi, istinaf mah
kemelerinde karar düzeltme yoluna gidilmesi kabul edilmediğinden fıkra metninden çıkarılmış ve 
çerçeve 22 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 24 üncü maddesi yapılan yeni düzenlemeler karşısında yürürlükten kaldırılması 
gereken maddeler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve 23 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 25 inci maddesiyle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa eklenmesi ön
görülen Geçici 1 inci maddede yer alan "karar düzeltme," ibaresi metinden çıkarılmış ve çerçeve 
24 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 26 nci maddesi 25, 27 nci maddesi 26 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının diğer maddeleri, Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Koksal Toptan Halil Özyolcu Ramazan Can 

Zonguldak Ağrı Kırıkkale 
(Toplantıya katılmadı) (Toplantıya katılmadı) 

Kâtip Üye Üye 
Hasan Kara Mehmet Ziya Yergök Feridun Fikret Baloğlu 

Kilis Adana Antalya 
(Toplantıya katılmadı) (Muhalifim, (Karşı oyumu sunacağım) 

muhalefet şerhi eklidir) 
Üye Üye Üye 

Orhan Yıldız Semiha Öyüş Feridun Ayvazoğlu 
Artvin Aydın Çorum 

(Yasaya muhalifim, 
muhalefet şerhi eklidir) 
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Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 
Üye 

Recep Özel 
İsparta 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Muhalifim, 

muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Ömer Kulaksız 
Sivas 

(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Ahmet Güryüz Ketenci 
İstanbul 

(Yasa tasarısına muhalifim, 
muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Harun Tüfekçi 

Konya 

Üye 
ismail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Yasanın tamamına muhalifim, 

muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Esat Canan 

Hakkâri 
Üye 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
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KARŞI OY YAZISI 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısı ile İlgili Karşı Oy Yazımızdır 
Daha önce Bölge Adliye Mahkemelerinin (istinaf Mahkemeleri) Kuruluşu Hakkındaki Kanun 

Tasarısı Komisyonumuzda görüşülmüş ve bizlerin karşı oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
Ancak Tasarı henüz Genel Kurulda görüşülmemiş ve yasalaşmamıştır. Bölge Adliye Mah
kemelerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Tasarısı ile ilgili karşı oy yazımızda özetle, "gerekli 
koşullar oluşmadan ve alt yapısı hazırlanmadan bu mahkemelerin kurulmasının ve istinaf yolunun 
açılmasının bir yarar sağlamayacağı" belirtilmiştir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ise Böl
ge Adliye Mahkemelerinin Kurulmuş Olması Varsayımına göre hazırlanmış ve istinaf yolu ile ilgili 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Nitekim Tasarının genel gerekçesinde de "Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge İdare 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ile, ilk derece mah
kemelerince verilen kararların olaylara, maddî hukuka ve usul hükümlerine uygunluğunu denet
lemek üzere Bölge Adliye Mahkemeleri Kurulmuş ve Yargıtaya da temyiz olunan kararların yalnız
ca hukuka uygunluğunu denetleme ve içtihat mahkemesi olma görevi verilmiş olduğundan, istinaf 
yoluna başvuru ve bu mahkemelerce uygulanacak usul hükümlerinin Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa eklenmesi ve Kanunun ilgili hükümlerinde gerekli değişikliğin yapılması, bazı mad
delerin ve bir kısım maddelerde geçen ibarelerin yürürlükten kaldırılması gereği ortaya çıktığından 
bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır" denilmektedir. 

Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere Bölge Adliye Mahkemeleri henüz kurulmamıştır. Bu 
mahkemelerin kuruluşu ile ilgili yasa tasarısı Adalet Komisyonundan geçmiş fakat yasalaşmamıştır. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda istinaf yolunu düzenleyen değişiklik tasarısının 
görüşülebilmesi için Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluşu ile ilgili tasarının öncelikle yasalaş
ması gerekir. Nasıl olsa yasalaşır varsayımına dayanılarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
değişiklik yapan bu yasa tasarısının Komisyonda görüşülmesi yanlış ve hukuka aykırı bir yöntem
dir. Zira bu yasa tasarısının hazırlanma gerekçesini oluşturan Bölge Adliye Mahkemeleri Yasa 
Tasarısının Genel Kurulda kabul edilmemesi veya değiştirilmesi durumunda Hukuk Usulünde 
yapılan bu değişiklikler boşlukta kalacaktır. 

Açıkladığımız nedenlerle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
ilişkin bu yasa tasarısına hem esası bakımından hem yöntem bakımından tümüyle karşı olduğumuzu 
saygılarımızla arz ederiz. 

29.5.2003 
M. Ziya Yergök Ahmet G. Ketenci Muharrem Kılıç 

Adana İstanbul Malatya 
Feridun Ayvazoğlu M. Nuri Saygun Feridun F. Baloğlu 

Çorum Tekirdağ Antalya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN KANUN TASARISI 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 18.6.1927 tarihli ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
8 inci maddesinin (I) numaralı bendinde yer 
alan ve ek 3 üncü maddesine göre "dörtyüzmil-
yon" olarak uygulanması öngörülen parasal 
sınır "ikimilyar" liraya yükseltilmiştir. 

MADDE 2.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 25.- Yetkili mahkemenin bir 
davaya bakmasına fiilî veya hukukî bir engel 
çıktığı veya iki mahkemenin yargısal sınırlan 
kapsamının belirlenmesinde tereddüt edildiği 
takdirde, yetkili mahkemenin tayininde, ilk 
derece mahkemeleri için bölge adliye mah
kemelerine, bölge adliye mahkemeleri için Yar-
gıtaya başvurulur. 

İki mahkemenin aynı dava hakkında 
göreve veya yetkiye ilişkin olarak verdikleri 
kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın kesin
leştiği takdirde, görevli veya yetkili mahkeme 
ilgisine göre bölge adliye mahkemesince veya 
Yargıtayca belirlenir. 

Bölge adliye mahkemesince veya Yar
gıtayca verilen merci tayini kararlan ile kanun 
yolu incelemesi sonucunda kesinleşen göreve 
veya yetkiye ilişkin kararlar, davaya ondan 
sonra bakacak mahkemeyi bağlar." 

MADDE 3.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Aksi takdirde memnuiyet sebebinin doğ
duğu tarihten itibaren yapılan tüm işlemler, 
karan veren ilk derece mahkemesi ise bölge ad
liye mahkemesince, bölge adliye mahkemesi 
ise Yargıtayca iptal olunabilir." 

MADDE 1.- 18.6.1927 tarihli ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
8 inci maddesinin (I) numaralı bendinde yer 
alan ve ek 3 üncü maddesine göre "dörtyüzmil-
yon" olarak uygulanması öngörülen parasal 
sınır "üçmilyar" liraya yükseltilmiştir. 

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"Bölge adliye mahkemesi hukuk daire
lerinin başkan ve üyelerinin reddi istemi, red
dedilen başkan ve üye katılmaksızın görevli ol
duğu dairece incelenerek karara bağlanır. 
Dairenin toplantısını engelleyen toplu ret is
temleri dinlenmez." 

MADDE 5.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 35 inci maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İlk derece mahkemesinin bu kararlarına 
karşı istinaf yoluna, bölge adliye mahkemesi 
hukuk dairelerinin başkan ve üyeleri hakkın
daki kararlarına karşı da temyiz yoluna ancak 
hükümle birlikte başvurulabilir." 

MADDE 6.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 36 ncı maddesinin son fıkrasının 
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Merci kararının uygun bulunmayarak 
kaldırılması veya bozulması hâlinde tahsil 
olunmuş para cezası ilgilinin isteği üzerine geri 
verilir." 

MADDE 7.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 36/A maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 36/A) Esas hüküm bakımından is
tinaf yolu kapalı bulunan dava ve işlerde 
hâkimin reddi istemi ile ilgili merci kararlan 
kesindir. 

Esas hüküm bakımından istinaf yolu açık 
bulunan dava ve işlerde ise ret istemi hakkın
daki merci kararlarına karşı tefhim veya teb
liği tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf 
yoluna başvurulabilir; bu hâlde 426/G maddesi 
hükmü uygulanmaz. Bölge adliye mah
kemesinin bu husustaki kararlarına uymak 
zorunludur. 

Ret isteminin reddine ilişkin merci 
kararının bölge adliye mahkemesince uygun 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"Bölge adliye mahkemesi hukuk 
dairelerinin başkan ve üyelerinin reddi istemi, 
reddedilen başkan ve üye katılmaksızın görevli 
olduğu dairece incelenerek karara bağlanır." 

MADDE 5.- Tasarının 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6.- Tasarının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7.- Tasarının 7 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

bulunmayarak kaldırılması veya ret isteminin 
kabulüne dair merci kararının bölge adliye 
mahkemesince uygun bulunması hâlinde, ret 
sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen 
hâkimce yapılmış olan ve ret isteminde 
bulunan tarafça itiraz edilen esasa etkili işlem
ler, davaya daha sonra bakacak hâkim tarafın
dan iptal olunur." 

MADDE 8.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa 36/A maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 36/B maddesi eklenmiştir. 

"MADDE 36/B) Esas hüküm bakımından 
temyiz yolu kapalı bulunan dava ve işlerde, 
bölge adliye mahkemesi başkan ve üyelerinin 
reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi karar
ları kesindir. 

Esas hüküm bakımından temyiz yolu açık 
bulunan dava ve işlerde ise, ret istemi hakkın
daki karar, tefhim veya tebliği tarihinden 
itibaren yedi gün içinde temyiz edilebilir. Bu 
hâlde 426/G maddesi hükmü uygulanmaz. Yar-
gıtayın bu husustaki kararına uymak zorunludur. 

Bölge adliye mahkemesi hâkiminin red
dine ilişkin istemin reddi konusundaki kararın 
temyizi üzerine Yargıtayca bozulması veya ret 
isteminin kabulüne ilişkin kararın Yargıtayca 
onanması hâlinde, ret sebebinin doğduğu tarih
ten itibaren reddedilen hâkimce yapılmış olan 
ve ret isteminde bulunan tarafça itiraz edilen 
esasa ilişkin işlemler, davaya daha sonra 
bakacak olan bölge adliye mahkemesi tarafın
dan iptal olunur." 

MADDE 9.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 37 nci maddesine aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 

"Bu konuda verilecek kararlar kesindir." 
MADDE 10.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan "temyiz" ibaresi "istinaf olarak ve son 
cümlesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8.- Tasarının 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9.- Tasarının 9 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 48 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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"Şu kadar ki, bu husus tek başına hükmün 
kaldırılarak esastan incelenmesi sebebi teşkil 
etmez." 

MADDE 11.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 149 uncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Madde 149.- Duruşma herkese açıktır. 
Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin 

kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, duruş
manın bir kısmının veya tamamının kapalı 
yapılmasına mahkemece karar verilebilir. 

Duruşmanın kapalı yapılması konusun
daki gerekçeli karar açık duruşmada açıklanır. 

Kapalı yapılan duruşmalar hakkında 
4/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 377 nci mad
de hükmü uygulanır." 

MADDE 12.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 170 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 170.- İlk derece mahkemeleri 
veya bölge adliye mahkemelerine yapılacak es
ki hâle getirme istemleri, hadiseler hakkındaki 
usule, Yargıtayda ileri sürülecek eski hâle getir
me istemleri, temyiz usulüne göre yapılır ve in
celenir." 

MADDE 13.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 176 ncı maddesinin üçüncü ve son 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Adlî ara verme süresi içinde, yukarıdaki 
fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve 
işlerle ilgili olarak verilen dava, karşılık dava, 
istinaf ve temyiz dilekçeleri, bunlara karşı 
verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlem
den kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"Aynı mahkemede görülmekte olan 
davalar yönünden verilen birleştirme ve ayırma 
hususundaki ilk derece mahkemesi kararları 
hakkında istinaf yoluna; bölge adliye mah
kemesi kararları hakkında ise temyiz yoluna; 
ancak hükümle birlikte gidilebilir. Şu kadar ki, 
bu husus tek başına; bölge adliye mahkemesin
de hükmün kaldırılarak esastan incelenmesi, 
Yargıtay'da bozma sebebi teşkil etmez." 

MADDE 11.- Tasarının 11 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12.- Tasarının 12 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13.- Tasarının 13 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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alınması, ilâm verilmesi, her türlü tebligat, dos
yanın Jraşka bir mahkemeye, bölge adliye mah
kemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlem
leri de yapılır." 

"Bu madde hükümleri bölge adliye mah
kemesi ve Yargıtay incelemelerinde de uygulanır." 

MADDE 14.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 193 üncü maddesinin üçüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Her iki hâlde kararın kesinleşmesi 
tarihinden itibaren on gün içinde yeniden dilek
çe verilmesi veya yeniden çağrı kâğıdı tebliğ 
ettirilmesi gerekir." 

MADDE 15.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 288 inci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları ile 290 inci maddesinde yer alan 
ve ek 3 üncü maddesine göre "kırkmilyon" 
olarak uygulanması öngörülen sınır "ikiyüz-
milyon" liraya yükseltilmiştir. 

MADDE 16.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 388 inci maddesinin (4) numaralı 
bendinde geçen "kanun yolları" ibaresi "kanun 
yolu ve süresi" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 17.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun Üçüncü Bap başlığı "Kanun Yol
lan", Birinci Fasıl başlığı "istinaf olarak 
değiştirilmiş ve Kanuna aşağıdaki 426/A ilâ 
426/V maddeleri eklenmiştir. 

"îstinaf yoluna başvurulabilen kararlar 
MADDE 426/A) îlk derece mah

kemelerinden verilen nihaî kararlara karşı is
tinaf yoluna başvurulabilir. 

Miktar veya değeri beşyüzmilyon lirayı 
geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar 
kesindir. 

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması 
durumunda beşyüzmilyon liralık kesinlik sının 
alacağın tamamına göre belirlenir. 

Alacağın tamamının dava edilmiş olması 
durumunda, kararda asıl isteminin kabul edil
meyen bölümü beşyüzmilyon lirayı geçmeyen 
taraf, istinaf yoluna başvuramaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14.- Tasarının 14 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 288 inci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralan ile 290 inci maddesinde yer alan 
ve ek 3 üncü maddesine göre "kırkmilyon" 
olarak uygulanması öngörülen sınır "üçyüz-
milyon" liraya yükseltilmiştir. 

MADDE 16.- Tasannın 16 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun Üçüncü Bap başlığı "Kanun Yol
lan", Birinci Fasıl başlığı "İstinaf olarak 
değiştirilmiş ve Kanuna aşağıdaki 426/A ilâ 
426/U maddeleri eklenmiştir. 

"İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar 
MADDE 426/A) İlk derece mah

kemelerinden verilen nihaî kararlara karşı is
tinaf yoluna başvurulabilir. 

Miktar veya değeri beşyüzmilyon lirayı 
geçmeyen malvarlığı davalanna ilişkin kararlar 
kesindir. 

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması 
durumunda beşyüzmilyon liralık kesinlik sınırı 
alacağın tamamına göre belirlenir. 

Alacağın tamamının dava edilmiş olması 
durumunda, kararda asıl isteminin kabul edil
meyen bölümü beşyüzmilyon lirayı geçmeyen 
taraf, istinaf yoluna başvuramaz. 

(S. Sayısı : 152) 
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İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlar
da temyiz edilebileceği veya haklarında Yar-
gıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup da böl
ge adliye mahkemelerinin görev alanına giren 
dava ve işlere ilişkin nihaî kararlarına karşı böl
ge adliye mahkemelerine başvurulabilir. 

istinaf dilekçesi 
MADDE 426/B) istinaf yoluna başvurma, 

dilekçeyle yapılır ve dilekçeye karşı tarafın 
sayısı kadar örnek eklenir. 

istinaf dilekçesinde aşağıdaki hususlar 
bulunur: 

1. Başvuran ile karşı tarafın davadaki 
sıfatları, adı, soyadı ve adresleri, 

2. Varsa yasal temsilci ve vekillerinin adı, 
soyadı ve adresleri, 

3. Kararın hangi mahkemeden verilmiş ol
duğu ve tarihi ile sayısı, 

4. Kararın başvurana tebliğ edildiği tarih, 
5. Kararın özeti, 
6. Başvuru sebepleri ve gerekçesi, 
7. istem sonucu, 
8. Başvuranın veya varsa yasal temsilci 

yahut vekilinin imzası. 
istinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve 

imzasıyla, başvurulan karan yeteri kadar belli 
edecek kayıtlan taşıması durumunda diğer 
hususlar bulunmasa bile reddolunmayıp, 
426/0 maddesi çerçevesinde gerekli inceleme 
yapılır. 

istinaf dilekçesinin verilmesi 
MADDE 426/C) istinaf dilekçesi, kararı 

veren mahkemeye veya başka bir yer mah
kemesine verilebilir, istinaf dilekçesi hangi 
mahkemeye verilmişse, o mahkemece bölge 
adliye mahkemesi başvuru defterine kay
dolunur ve başvurana ücretsiz bir alındı belgesi 
verilir. 

Karan veren mahkemeden başka bir mah
kemeye verilmiş olan istinaf dilekçesi, bu mah
kemece yukarıdaki fıkraya göre işlem yapıldık
tan sonra kararı veren mahkemeye örnekleriyle 
birlikte gönderilir. Bu durum derhâl mah
kemesine bildirilir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ilk derece mahkemelerinin diğer kanunlar
da temyiz edilebileceği veya haklannda Yar-
gıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup da böl
ge adliye mahkemelerinin görev alanına giren 
dava ve işlere ilişkin nihaî kararlarına karşı böl
ge adliye mahkemelerine başvurulabilir. 

istinaf dilekçesi 
MADDE 426/B) istinaf yoluna başvurma, 

dilekçeyle yapılır ve dilekçeye karşı tarafın 
sayısı kadar örnek eklenir. 

istinaf dilekçesinde aşağıdaki hususlar 
bulunur: 

1. Başvuran ile karşı tarafın davadaki 
sıfatları, adı, soyadı ve adresleri, 

2. Varsa yasal temsilci ve vekillerinin adı, 
soyadı ve adresleri, 

3. Karann hangi mahkemeden verilmiş ol
duğu ve tarihi ile sayısı, 

4. Kararın başvurana tebliğ edildiği tarih, 
5. Kararın özeti, 
6. Başvuru sebepleri ve gerekçesi, 
7. İstem sonucu, 
8. Başvuranın veya varsa yasal temsilci 

yahut vekilinin imzası. 
istinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve im

zasıyla, başvurulan karan yeteri kadar belli 
edecek kayıtları taşıması durumunda diğer 
hususlar bulunmasa bile reddolunmayıp, 426/0 
maddesi çerçevesinde gerekli inceleme yapılır. 

istinaf dilekçesinin verilmesi 
MADDE 426/C) İstinaf dilekçesi, kararı 

veren mahkemeye veya başka bir yer mah
kemesine verilebilir. İstinaf dilekçesi hangi 
mahkemeye verilmişse, o mahkemece bölge 
adliye mahkemesi başvuru defterine kay
dolunur ve başvurana ücretsiz bir alındı belgesi 
verilir. 

Kararı veren mahkemeden başka bir mah
kemeye verilmiş olan istinaf dilekçesi, bu mah
kemece yukarıdaki fıkraya göre işlem yapıldık
tan sonra kararı veren mahkemeye örnekleriyle 
birlikte gönderilir. Bu durum derhâl mah
kemesine bildirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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İstinaf yoluna başvurma tarihi konusunda 
178 inci madde hükmü uygulanır. 

Dosya, karan veren mahkemece, istinaf 
dilekçesinde gösterilen daire ile bağlı kalınmak
sızın, yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilir. 

Harç ve giderlerin yatırılması 
MADDE 426/D) İstinaf dilekçesi verilir

ken, tebliğ giderleri de dahil olmak üzere gerek
li harç ve giderler ödenir. Bunların eksik öden
miş olduğu sonradan anlaşılırsa, karan veren 
mahkeme tarafından verilecek yedi günlük 
kesin süre içinde tamamlanması, aksi hâlde baş
vurudan vazgeçmiş sayılacağı hususu baş
vurana yazılı olarak bildirilir. Verilen kesin süre 
içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdir
de, mahkeme başvurunun yapılmamış sayıl
masına karar verir. Bu karara karşı istinaf 
yoluna başvurulması hâlinde, 426/F maddesinin 
ikinci fıkrası hükmü kıyas yoluyla uygulanır. 

Başvuru süresi 
MADDE 426/E) İstinaf yoluna başvuru 

süresi otuz gündür. Bu süre, ilâmın usulen 
taraflardan her birine tebliğiyle işlemeye baş
lar. İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel 
kanun hükümleri saklıdır. 

İstinaf dilekçesinin reddi 
MADDE 426/F) İstinaf dilekçesi, yasal süre 

geçtikten sonra verilir veya kesin olan bir karara 
ilişkin olursa, karan veren mahkeme istinaf dilek
çesinin reddine karar verir ve 426/D maddesine 
göre yatınlan giderden karşılanmak suretiyle ret 
karannı kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder. 

Bu ret kararına karşı tebliği tarihinden 
itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna baş
vurulabilir. İstinaf yoluna başvurulduğu ve 
gerekli giderler de yatırıldığı takdirde dosya, 
karan veren mahkemece yetkili bölge adliye 
mahkemesine gönderilir. Bölge adliye mah
kemesi ilgili dairesi istinaf dilekçesinin reddine 
ilişkin kararı yerinde görmezse, ilk istinaf 
dilekçesine göre gerekli incelemeyi yapar. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İstinaf yoluna başvurma tarihi konusunda 
178 inci madde hükmü uygulanır. 

Dosya, karan veren mahkemece, istinaf 
dilekçesinde gösterilen daire ile bağlı kalınmak
sızın, yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilir. 

Harç ve giderlerin yatınlması 
MADDE 426/D) İstinaf dilekçesi verilir

ken, tebliğ giderleri de dahil olmak üzere gerek
li harç ve giderler ödenir. Bunların eksik öden
miş olduğu sonradan anlaşılırsa, karan veren 
mahkeme tarafından verilecek yedi günlük 
kesin süre içinde tamamlanması, aksi hâlde baş
vurudan vazgeçmiş sayılacağı hususu baş
vurana yazılı olarak bildirilir. Verilen kesin süre 
içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdir
de, mahkeme başvurunun yapılmamış sayıl
masına karar verir. Bu karara karşı istinaf 
yoluna başvurulması hâlinde, 426/F maddesinin 
ikinci fıkrası hükmü kıyas yoluyla uygulanır. 

Başvuru süresi 
MADDE 426/E) İstinaf yoluna başvuru 

süresi onbeş gün, 8.1.1943 tarihli ve 4353 
sayılı Kanuna tabi kamu kurumlan hakkında 
otuz gündür. Bu süre, ilâmın usulen taraflardan 
her birine tebliğiyle işlemeye başlar. İstinaf 
yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun 
hükümleri saklıdır. 

İstinaf dilekçesinin reddi 
MADDE 426/F) İstinaf dilekçesi, yasal süre 

geçtikten sonra verilir veya kesin olan bir karara 
ilişkin olursa, karan veren mahkeme istinaf dilek
çesinin reddine karar verir ve 426/D maddesine 
göre yatınlan giderden karşılanmak suretiyle ret 
kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder. 

Bu ret kararına karşı tebliği tarihinden 
itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna baş
vurulabilir. İstinaf yoluna başvurulduğu ve 
gerekli giderler de yatırıldığı takdirde dosya, 
kararı veren mahkemece yetkili bölge adliye 
mahkemesine gönderilir. Bölge adliye mah
kemesi ilgili dairesi istinaf dilekçesinin reddine 
ilişkin karan yerinde görmezse, ilk istinaf 
dilekçesine göre gerekli incelemeyi yapar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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İstinaf dilekçesine cevap 
MADDE 426/G) İstinaf dilekçesi, karan 

veren mahkemece karşı tarafa tebliğ olunur. 
Karşı taraf, tebliğden itibaren onbeş gün 

içinde cevap dilekçesini kararı veren mah
kemeye veya bu mahkemeye gönderilmek 
üzere başka bir yer mahkemesine verebilir. 

Kararı veren mahkeme, dilekçeler veril
dikten veya bunun için belli süreler geçtikten 
sonra, dosyayı dizi listesine bağlı olarak yetkili 
bölge adliye mahkemesine gönderir. 

Katılma yolu ile başvurma 
MADDE 426/H) İstinaf dilekçesi ken

disine tebliğ edilen taraf, başvurma hakkı 
bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa 
bile, vereceği cevap dilekçesi ile istinaf yoluna 
başvurabilir. İstinaf yoluna asıl başvuran taraf, 
buna karşı onbeş gün içinde cevap verebilir. 

İstinaf yoluna başvuran, bu isteminden 
feragat eder veya istemi bölge adliye mahkemesi 
tarafından esasa girilmeden reddedilirse, katılma 
yolu ile başvuranın istemi de reddedilir. 

Başvurma hakkından feragat 
MADDE 426/1) Taraflar, ilâmın ken

dilerine tebliğinden önce, istinaf yoluna baş
vurma hakkından feragat edemez. 

Başvuru yapıldıktan sonra feragat edilirse, 
dosya bölge adliye mahkemesine gönderilmez 
ve kararı veren mahkemece başvurunun reddine 
karar verilir. Dosya bölge adliye mahkemesine 
gönderilmiş ve henüz karara bağlanmamış ise 
başvuru feragat nedeniyle reddolunur. 

Başvurunun icraya etkisi 
MADDE 426/J) İstinaf yoluna başvurma, 

kararın icrasını durdurmaz. 9/6/1932 tarihli ve 
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun icranın 
geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü 
saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri 
bırakılmasına karar verilemez. 

Kişiler ve aile hukukuna, taşınmaz mala 
ve bununla ilgili aynî haklara ilişkin kararlar 
kesinleşmedikçe yerine getirilemez. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İstinaf dilekçesine cevap 
MADDE 426/G) istinaf dilekçesi, kararı 

veren mahkemece karşı tarafa tebliğ olunur. 
Karşı taraf, tebliğden itibaren onbeş gün 

içinde cevap dilekçesini kararı veren mah
kemeye veya bu mahkemeye gönderilmek 
üzere başka bir yer mahkemesine verebilir. 

Karan veren mahkeme, dilekçeler veril
dikten veya bunun için belli süreler geçtikten 
sonra, dosyayı dizi listesine bağlı olarak yetkili 
bölge adliye mahkemesine gönderir. 

Katılma yolu ile başvurma 
MADDE 426/H) İstinaf dilekçesi ken

disine tebliğ edilen taraf, başvurma hakkı 
bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa 
bile, vereceği cevap dilekçesi ile istinaf yoluna 
başvurabilir. İstinaf yoluna asıl başvuran taraf, 
buna karşı onbeş gün içinde cevap verebilir. 

İstinaf yoluna başvuran, bu isteminden 
feragat eder veya istemi bölge adliye mahkemesi 
tarafından esasa girilmeden reddedilirse, katılma 
yolu ile başvuranın istemi de reddedilir. 

Başvurma hakkından feragat 
MADDE 426/İ) Taraflar, ilâmın ken

dilerine tebliğinden önce, istinaf yoluna baş
vurma hakkından feragat edemez. 

Başvuru yapıldıktan sonra feragat edilirse, 
dosya bölge adliye mahkemesine gönderilmez 
ve kararı veren mahkemece başvurunun reddine 
karar verilir. Dosya bölge adliye mahkemesine 
gönderilmiş ve henüz karara bağlanmamış ise 
başvuru feragat nedeniyle reddolunur. 

Başvurunun icraya etkisi 
MADDE 426/J) İstinaf yoluna başvurma, 

kararın icrasını durdurmaz. 9/6/1932 tarihli ve 
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun icranın 
geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü 
saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri 
bırakılmasına karar verilemez. 

Kişiler ve aile hukukuna, taşınmaz mala 
ve bununla ilgili aynî haklara ilişkin kararlar 
kesinleşmedikçe yerine getirilemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma 
MADDE 426/K) İstinaf başvurusunun 

kötüniyetle yapıldığı anlaşılırsa bölge adliye 
mahkemesince 422 nci madde hükümleri uy
gulanır. 

Ön inceleme 
MADDE 426/L) Bölge adliye mahkemesi 

hukuk dairesince dosya üzerinde yapılacak ön 
inceleme sonunda; incelemenin başka bir 
dairece yapılması gerektiği, kararın kesin ol
duğu, başvurunun süresi içinde yapılmadığı, 
başvuru şartlarının yerine getirilmediği, baş
vuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gös
terilmediği tespit edilen dosyalar hakkında ön
celikle gerekli karar verilir. Eksiklik bulun
madığı anlaşılan dosya incelemeye alınır. 

Duruşma yapılmadan verilecek kararlar 
MADDE 426/M) Ön inceleme sonunda 

dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşılırsa; 
I. Aşağıdaki durumlarda bölge adliye 

mahkemesi, esası incelemeden kararın kaldırıl
masına ve davanın yeniden görülmesi için dos
yanın karan veren mahkemeye veya kendi yar
gı çevresinde uygun göreceği başka bir yer 
mahkemesine ya da görevli ve yetkili mah
kemeye gönderilmesine duruşma yapmadan 
kesin olarak karar verir: 

1. Davaya bakması yasak olan hâkimin 
karar vermiş olması, 

2. îleri sürülen haklı ret istemine rağmen 
reddedilen hâkimin davaya bakmış olması, 

3. Mahkemenin görevli ve yetkili olmasına 
rağmen görevsizlik veya yetkisizlik karan ver
miş olması veya mahkemenin görevli ya da yet
kili olmamasına rağmen davaya bakmış bulun
ması veyahut mahkemenin bölge adliye mah
kemesinin yargı çevresi dışında kalması, 

4. Taraf ve dava ehliyeti ya da davayı takip 
yetkisi bulunmayan veya vekil ve temsilci ol
mayan kimseler önünde davaya bakılmış ve 
karar verilmiş olması, 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma 
MADDE 426/K) İstinaf başvurusunun 

kötüniyetle yapıldığı anlaşılırsa bölge adliye 
mahkemesince 422 nci madde hükümleri uy
gulanır. 

ön inceleme 
MADDE 426/L) Bölge adliye mahkemesi 

hukuk dairesince dosya üzerinde yapılacak ön 
inceleme sonunda; incelemenin başka bir 
dairece yapılması gerektiği, karann kesin ol
duğu, başvurunun süresi içinde yapılmadığı, 
başvuru şartlarının yerine getirilmediği, baş
vuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gös
terilmediği tespit edilen dosyalar hakkında ön
celikle gerekli karar verilir. Eksiklik bulun
madığı anlaşılan dosya incelemeye alınır. 

Duruşma yapılmadan verilecek kararlar 
MADDE 426/M) Ön inceleme sonunda 

dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşılırsa; 
I. Aşağıdaki durumlarda bölge adliye 

mahkemesi, esası incelemeden kararın kaldırıl
masına ve davanın yeniden görülmesi için dos
yanın kararı veren mahkemeye veya kendi yar
gı çevresinde uygun göreceği başka bir yer 
mahkemesine ya da görevli ve yetkili mah
kemeye gönderilmesine duruşma yapmadan 
kesin olarak karar verir: 

1. Davaya bakması yasak olan hâkimin 
karar vermiş olması, 

2. İleri sürülen haklı ret istemine rağmen 
reddedilen hâkimin davaya bakmış olması, 

3. Mahkemenin görevli ve yetkili ol
masına rağmen görevsizlik veya yetkisizlik 
kararı vermiş olması veya mahkemenin görevli 
ya da yetkili olmamasına rağmen davaya bakmış 
bulunması veyahut mahkemenin bölge adliye 
mahkemesinin yargı çevresi dışında kalması, 

4. Taraf ve dava ehliyeti ya da davayı takip 
yetkisi bulunmayan veya vekil ve temsilci ol
mayan kimseler önünde davaya bakılmış ve 
karar verilmiş olması, 
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5. Mahkemece usule aykırı olarak davanın 
veya karşılık davanın açılmamış sayılmasına, 
davaların birleştirilmesine veya ayrılmasına, 
merci tayinine karar verilmiş olması, 

6. Mahkemece, tarafların davanın esasıyla 
ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri top
lanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlen
dirilmeden karar verilmiş olması. 

II. Aşağıdaki durumlarda davanın esasıyla 
ilgili olarak; 

1. İncelenen mahkeme kararının usul veya 
esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıl
dığı takdirde başvurunun esastan reddine, 

2. Yargılamada eksiklik bulunmamakla 
beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata 
edilip de yeniden yargılama yapılmasına ih
tiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerek
çesinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden 
esas hakkında, 

3. Yargılamada bulunan eksiklikler duruş
ma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise 
bunların tamamlanmasından sonra yeniden 
esas hakkında, 

duruşma yapılmadan karar verilir. 
inceleme 
MADDE 426/N) Bölge adliye mahkemesi 

hukuk dairesince inceleme, davanın özelliğine 
göre heyetçe veya görevlendirilecek bir üye 
tarafından yapılır. 

inceleme sırasında gereken hâllerde başka 
bir bölge adliye mahkemesi veya ilk derece 
mahkemesi istinabe edilebilir. 

incelemenin kapsamı 
MADDE 426/0) inceleme, istinaf dilek

çesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. 
Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine 
aykırılık gördüğü takdirde bunu re'sen gözetir. 

Duruşma yapılmasına karar verilmesi 
MADDE 426/P) 426/M maddesinde belir

tilen hâller dışında inceleme duruşmalı olarak 
yapılır. Bu durumda duruşma günü taraflara 
tebliğ edilir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

5. Mahkemece usule aykırı olarak davanın 
veya karşılık davanın açılmamış sayılmasına, 
davaların birleştirilmesine veya ayrılmasına, 
merci tayinine karar verilmiş olması, 

6. Mahkemece, tarafların davanın esasıyla 
ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri top
lanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlen
dirilmeden karar verilmiş olması. 

II. Aşağıdaki durumlarda davanın esasıyla 
ilgili olarak; 

1. incelenen mahkeme kararının usul veya 
esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıl
dığı takdirde başvurunun esastan reddine, 

2. Yargılamada eksiklik bulunmamakla 
beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata 
edilip de yeniden yargılama yapılmasına ih
tiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerek
çesinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden 
esas hakkında, 

3. Yargılamada bulunan eksiklikler duruş
ma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise 
bunların tamamlanmasından sonra yeniden 
esas hakkında, 

duruşma yapılmadan karar verilir. 
inceleme 
MADDE 426/N) Bölge adliye mahkemesi 

hukuk dairesince inceleme, davanın özelliğine 
göre heyetçe veya görevlendirilecek bir üye 
tarafından yapılır. 

inceleme sırasında gereken hâllerde başka 
bir bölge adliye mahkemesi veya ilk derece 
mahkemesi istinabe edilebilir. 

incelemenin kapsamı 
MADDE 426/0) inceleme, istinaf dilek

çesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. 
Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine 
aykırılık gördüğü takdirde bunu re'sen gözetir. 

Duruşma yapılmasına karar verilmesi 
MADDE 426/P) 426/M maddesinde belir

tilen hâller dışında inceleme duruşmalı olarak 
yapılır. Bu durumda duruşma günü taraflara 
tebliğ edilir. 
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Yapılamayacak işlemler 
MADDE 426/R) Bölge adliye mahkemesi 

hukuk dairelerinde karşılık dava açılamaz, 
davaya katılma isteminde bulunulamaz, 
davanın ıslahı ve 45 inci maddenin birinci fık
rası hükmü saklı kalmak üzere davaların birleş
tirilmesi istenemez, bölge adliye mahkemesin
ce re'sen göz önünde tutulacaklar dışında, ilk 
derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve 
savunmalar dinlenemez, yeni delillere daya-
nılamaz. 

Bölge adliye mahkemeleri için yetki söz
leşmesi yapılamaz. 

İlk derece mahkemesinde usulüne uygun 
olarak gösterildiği hâlde incelenmeden red
dedilen veya mücbir bir sebeple gösterilmesine 
olanak bulunmayan deliller bölge adliye mah
kemesince incelenebilir. 

Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin 
ödenmemesi 

MADDE 426/S) Duruşmalı olarak in
celenen işlerde taraflara çıkartılan çağrı kâğıt
larında, duruşmada hazır bulunmadıkları tak
dirde tahkikatın yokluklarında yapılarak karar 
verileceği hususu ile başvuran tarafa çıkar
tılacak çağrı kâğıdında, ayrıca, yapılacak tah
kikatla ilgili olarak bölge adliye mahkemesince 
belirlenen gideri duruşma gününe kadar avans 
olarak yatırması gerektiği açıkça belirtilir. 

Başvuran, kabul edilebilir bir mazerete 
dayanarak duruşmaya gelemediğini bildirdiği 
takdirde, yeni bir duruşma günü tayin edilerek 
taraflara bildirilir. 

Başvuran mazeretsiz olarak duruşmalara 
katılmadığı veya tahkikatla ilgili giderler süresi 
içinde yatırılmadığı takdirde, dosyanın mevcut 
durumuna göre karar verilir. Şu kadar ki, ön
görülen tahkikat yapılmaksızın karar verilmesine 
olanak bulunmayan hâllerde başvuru reddedilir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yapılamayacak işlemler 
MADDE 426/R) Bölge adliye mahkemesi 

hukuk dairelerinde karşılık dava açılamaz, 
davaya katılma isteminde bulunulamaz, 
davanın ıslahı ve 45 inci maddenin birinci fık
rası hükmü saklı kalmak üzere davaların birleş
tirilmesi istenemez, bölge adliye mahkemesin
ce re'sen göz önünde tutulacaklar dışında, ilk 
derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve 
savunmalar dinlenemez, yeni delillere 
dayanılamaz. 

Bölge adliye mahkemeleri için yetki söz
leşmesi yapılamaz. 

İlk derece mahkemesinde usulüne uygun 
olarak gösterildiği hâlde incelenmeden red
dedilen veya mücbir bir sebeple gösterilmesine 
olanak bulunmayan deliller bölge adliye mah
kemesince incelenebilir. 

Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin 
ödenmemesi 

MADDE 426/S) Duruşmalı olarak in
celenen işlerde taraflara çıkartılan çağrı kâğıt
larında, duruşmada hazır bulunmadıkları tak
dirde tahkikatın yokluklarında yapılarak karar 
verileceği hususu ile başvuran tarafa çıkar
tılacak çağrı kâğıdında, ayrıca, yapılacak tah
kikatla ilgili olarak bölge adliye mahkemesince 
belirlenen gideri duruşma gününe kadar avans 
olarak yatırması gerektiği açıkça belirtilir. 

Başvuran, kabul edilebilir bir mazerete 
dayanarak duruşmaya gelemediğini bildirdiği 
takdirde, yeni bir duruşma günü tayin edilerek 
taraflara bildirilir. 

Başvuran mazeretsiz olarak duruşmalara 
katılmadığı veya tahkikatla ilgili giderler süresi 
içinde yatırılmadığı takdirde, dosyanın mevcut 
durumuna göre karar verilir. Şu kadar ki, ön
görülen tahkikat yapılmaksızın karar verilmesine 
olanak bulunmayan hâllerde başvuru reddedilir. 
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Karar 
MADDE 426/T) Karar aşağıdaki hususları 

içerir: 
1. Karan veren bölge adliye mahkemesi 

hukuk dairesi ile başkan, üyeler ve tutanak 
kâtibinin ad ve soyadları, sicil numaralan, 

2. Tarafların ve davaya ilk derece mah
kemesinde katılanlann kimlikleri ile varsa yasal 
temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri, 

3. Taraflann iddia ve savunmalarının özeti, 
4. ilk derece mahkemesi kararının özeti, 
5. İleri sürülen istinaf sebepleri, 
6. Taraflar arasında uyuşmazlık konusu 

olan veya olmayan hususlarla bunlara ilişkin 
delillerin tartışması, ret ve üstün tutma sebep
leri, sabit görülen olaylarla bunlardan çıkanlan 
sonuç ve hukukî sebep, 

7. Hüküm sonucu ile varsa kanun yolu ve 
süresi, 

8. Kararın verildiği tarih, başkan ve üyeler 
ile tutanak kâtibinin imzaları. 

Hüküm sonucu kısmında, gerekçeye ait 
herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, istem 
sonuçlanndan her biri hakkında verilen hüküm
le taraflara yüklenen borç veya tanınan hak
ların, tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça 
gösterilmesi gereklidir. 

Uygulanacak diğer hükümler 
MADDE 426/U) Bu Fasılda aksine hüküm 

bulunmayan hâllerde ilk derece mahkemesinde 
uygulanan yargılama usulü bölge adliye mah
kemesinde de uygulanır. 

Bölge adliye mahkemesinde karar düzeltme 
MADDE 426/V) Bölge adliye mahkemesi 

hukuk dairelerinin 428 inci maddede yazılı 
kararlarına karşı karar düzeltme usulü, ancak 
hükmün ve kararın özüne ve niteliğine doğ
rudan doğruya etkili olmak üzere istinaf veya 
cevap dilekçesinde belirtilmiş bir hususun göz 
önüne alınmayarak değinilmemiş olması hâl
lerinde geçerlidir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Karar 
MADDE 426/T) Karar aşağıdaki hususları 

içerir: 
1. Kararı veren bölge adliye mahkemesi 

hukuk dairesi ile başkan, üyeler ve tutanak 
kâtibinin ad ve soyadları, sicil numaraları, 

2. Tarafların ve davaya ilk derece mah
kemesinde katılanların kimlikleri ile varsa yasal 
temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri, 

3. Tarafların iddia ve savunmalarının 
özeti, 

4. İlk derece mahkemesi kararının özeti, 
5. İleri sürülen istinaf sebepleri, 
6. Taraflar arasında uyuşmazlık konusu 

olan veya olmayan hususlarla bunlara ilişkin 
delillerin tartışması, ret ve üstün tutma sebep
leri, sabit görülen olaylarla bunlardan çıkarılan 
sonuç ve hukukî sebep, 

7. Hüküm sonucu ile varsa kanun yolu ve 
süresi, 

8. Kararın verildiği tarih, başkan ve üyeler 
ile tutanak kâtibinin imzalan. 

Hüküm sonucu kısmında, gerekçeye ait 
herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, istem 
sonuçlanndan her biri hakkında verilen hüküm
le taraflara yüklenen borç veya tanınan hak
ların, tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça 
gösterilmesi gereklidir. 

Uygulanacak diğer hükümler 
MADDE 426/U) Bu Fasılda aksine hüküm 

bulunmayan hâllerde ilk derece mahkemesinde 
uygulanan yargılama usulü bölge adliye mah
kemesinde de uygulanır." 
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Bölge adliye mahkemesi kararlarına karşı il
gililer, kararın tebliği tarihinden itibaren onbeş 
gün içinde doğrudan doğruya kararı vermiş 
bulunan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesin
den karar düzeltme isteminde bulunabilir. 

istem, bölge adliye mahkemesi hukuk 
dairesi tarafından reddolunduğunda bir daha 
karar düzeltme isteminde bulunulamaz." 

MADDE 18.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa, bu Kanunla eklenen 426/V mad
desinden sonra gelmek üzere "İkinci Fasıl 
Temyiz" başlığı eklenmiş, "İkinci Fasıl" ve 
"Üçüncü Fasıl" başlıkları "Üçüncü Fasıl" ve 
"Dördüncü Fasıl" şeklinde değiştirilmiş, 
Kanunun 427 ilâ 439 uncu maddeleri aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Temyiz edilebilen kararlar 
Madde 427.- Bölge adliye mahkemesi 

hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihaî 
kararlar ile hakem kararlarına karşı tebliğ 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde temyiz 
yoluna başvurulabilir; bu süre, 8/1/1943 tarihli 
ve 4353 sayılı Kanuna tâbi kamu kurumları 
hakkında otuz gündür. 

Davada haklı çıkmış olan taraf da hukukî 
yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna baş
vurabilir. 

Temyiz edilemeyen kararlar 
Madde 428.- Bölge adliye mah

kemelerinin aşağıdaki kararları hakkında tem
yiz yoluna gidilemez: 

1. Miktar veya değeri ikimilyar lirayı geç
meyen davalara ilişkin kararlar, 

2. 8 inci maddede gösterilen davalar ile 
(Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup gayrimen
kulun aynına ilişkin olan davalar hariç) özel 
kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine 
girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar, 

3. Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece 
mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuş
mazlıklarını çözmek için verilen kararlar ile 
merci tayinine ilişkin kararlar, 

Türkiye Büyük Millet Mec 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa, bu Kanunla eklenen 426/U mad
desinden sonra gelmek üzere "İkinci Fasıl 
Temyiz" başlığı eklenmiş, "İkinci Fasıl" ve 
"Üçüncü Fasıl" başlıkları "Üçüncü Fasıl" ve 
"Dördüncü Fasıl" şeklinde değiştirilmiş, 
Kanunun 427 ilâ 439 uncu maddeleri aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Temyiz edilebilen kararlar 
Madde 427.- Bölge adliye mahkemesi 

hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihaî 
kararlar ile hakem kararlarına karşı tebliğ 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde temyiz 
yoluna başvurulabilir; bu süre, 8/1/1943 tarihli 
ve 4353 sayılı Kanuna tâbi kamu kurumlan 
hakkında otuz gündür. 

Davada haklı çıkmış olan taraf da hukukî 
yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna baş
vurabilir. 

Temyiz edilemeyen kararlar 
Madde 428.- Bölge adliye mah

kemelerinin aşağıdaki kararlan hakkında tem
yiz yoluna gidilemez: 

1. Miktar veya değeri üçmilyar lirayı geç
meyen davalara ilişkin kararlar, 

2. 8 inci maddede gösterilen davalar ile 
(Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup gayrimen
kulun aynına ilişkin olan davalar hariç) özel 
kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine 
girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar, 

3. Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece 
mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuş
mazlıklarını çözmek için verilen kararlar ile 
merci tayinine ilişkin kararlar, 
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4. Çekişmesiz yargı işlerinde verilen 
kararlar, 

5. İrs ve soybağına ilişkin sonuçlar 
doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus 
kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla il
gili kararlar, 

6. Yargı çevresi içindeki ilk derece mah
kemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî 
veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, davanın 
o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye 
nakline ilişkin kararlar. 

(1) numaralı bentteki kararlarda alacağın 
bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, 
ikimilyar liralık kesinlik sınırı alacağın 
tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının 
dava edilmiş olması hâlinde, kararda asıl is
temin kabul edilmeyen bölümü ikimilyar lirayı 
geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, 
karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, 
diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle 
kararı temyiz edebilir. 

Kanun yararına temyiz 
Madde 429.- İlk derece mahkemelerinin ve 

bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin 
kesin olarak verdikleri kararlarla, istinaf veya 
temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş 
bulunan kararlara karşı, yürürlükteki hukuka ay
kırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı 
veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın
dan kanun yararına temyiz yoluna başvurulur. 

Temyiz istemi Yargıtayca yerinde görül
düğü takdirde, karar kanun yararına bozulur. 
Bu bozma, kararın hukukî sonuçlarını ortadan 
kaldırmaz. 

Bozma kararının bir örneği Adalet Bakan
lığına gönderilir ve Bakanlıkça Resmî 
Gazetede yayımlanır. 

Temyiz dilekçesi 
Madde 430.- Temyiz, dilekçeyle yapılır ve 

dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

4. Çekişmesiz yargı işlerinde verilen 
kararlar, 

5. İrs ve soybağına ilişkin sonuçlar 
doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus 
kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla il
gili kararlar, 

6. Yargı çevresi içindeki ilk derece mah
kemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî 
veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, davanın 
o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye 
nakline ilişkin kararlar. 

(1) numaralı bentteki kararlarda alacağın 
bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, 
üçmilyar liralık kesinlik sınırı alacağın 
tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının 
dava edilmiş olması hâlinde, kararda asıl is
temin kabul edilmeyen bölümü üçmilyar lirayı 
geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, 
karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, 
diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle 
kararı temyiz edebilir. 

Kanun yararına temyiz 
Madde 429.- İlk derece mahkemelerinin 

ve bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin 
kesin olarak verdikleri kararlarla, istinaf veya 
temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş 
bulunan kararlara karşı, yürürlükteki hukuka 
aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakan
lığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından kanun yararına temyiz yoluna baş
vurulur. 

Temyiz istemi Yargıtayca yerinde görüldüğü 
takdirde, karar kanun yararına bozulur. Bu boz
ma, kararın hukukî sonuçlannı ortadan kaldırmaz. 

Bozma kararının bir örneği Adalet Bakan
lığına gönderilir ve Bakanlıkça Resmî 
Gazetede yayımlanır. 

Temyiz dilekçesi 
Madde 430.- Temyiz, dilekçeyle yapılır ve 

dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. 
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Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar 
bulunur: 

1. Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki 
sıfatlan, adı, soyadı ve adresleri, 

2. Bunların varsa yasal temsilci ve vekil
lerinin adı, soyadı ve adresleri, 

3. Temyiz edilen kararın hangi bölge ad
liye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş ol
duğu, tarihi ve sayısı, 

4. Yargıtayın bozma kararı üzerine, boz
maya uygun olarak ilk derece mahkemesince 
verilen yeni kararın veya direnme kararına kar
şı temyizde direnme kararının, hangi mah
kemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı, 

5. ilâmın temyiz edene tebliğ edildiği 
tarih, 

6. Kararın özeti, 
7. Temyiz sebepleri ve gerekçesi, 
8. Duruşma istenmesi hâlinde bu istek, 
9. Temyiz edenin veya varsa yasal temsil

ci yahut vekilinin imzası. 
Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği 

ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar 
belli edecek kayıtları taşıması hâlinde, diğer 
şartlar bulunmasa bile reddolunmayıp temyiz 
incelemesi yapılır. 

Temyiz dilekçesinin verilmesi 
Madde 431.- Temyiz dilekçesi, kararı 

veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine 
veya Yargıtayın bozması üzerine hüküm veren 
ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin 
bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk 
dairesine veya ilk derece mahkemesine 
verilebilir. 

Temyiz dilekçesi kararı veren mah
kemeden başka bir mahkemeye verilmişse tem
yiz defterine kaydolunur ve durum derhâl 
kararı temyiz edilen mahkemeye bildirilir. 

Temyiz edene ücretsiz bir alındı belgesi 
verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar 
bulunur: 

1. Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki 
sıfatları, adı, soyadı ve adresleri, 

2. Bunların varsa yasal temsilci ve vekil
lerinin adı, soyadı ve adresleri, 

3. Temyiz edilen kararın hangi bölge ad
liye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş ol
duğu, tarihi ve sayısı, 

4. Yargıtayın bozma kararı üzerine, boz
maya uygun olarak ilk derece mahkemesince 
verilen yeni kararın veya direnme kararına kar
şı temyizde direnme kararının, hangi mah
kemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı, 

5. İlâmın temyiz edene tebliğ edildiği 
tarih, 

6. Kararın özeti, 
7. Temyiz sebepleri ve gerekçesi, 
8. Duruşma istenmesi hâlinde bu istek, 
9. Temyiz edenin veya varsa yasal temsil

ci yahut vekilinin imzası. 
Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği 

ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar 
belli edecek kayıtları taşıması hâlinde, diğer 
şartlar bulunmasa bile reddolunmayıp temyiz 
incelemesi yapılır. 

Temyiz dilekçesinin verilmesi 
Madde 431.- Temyiz dilekçesi, kararı 

veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine 
veya Yargıtayın bozması üzerine hüküm veren 
ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin 
bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk 
dairesine veya ilk derece mahkemesine 
verilebilir. 

Temyiz dilekçesi kararı veren mah
kemeden başka bir mahkemeye verilmişse tem
yiz defterine kaydolunur ve durum derhâl 
kararı temyiz edilen mahkemeye bildirilir. 

Temyiz edene ücretsiz bir almdı belgesi 
verilir. 

(S. Sayısı : 152) 
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Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler 
Madde 432.- Bu Kanunun istinaf yolu ile 

ilgili 426/C ilâ 426/İ ye 426/L maddeleri 
hükümleri, temyiz yolu konusunda da kıyas 
yoluyla uygulanır. 

Temyizin icraya etkisi 
Madde 433.- Temyiz, kararın icrasını dur

durmaz. İcra ve iflâs Kanununun icranın geri 
bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü sak
lıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakıl
masına karar verilemez. 

Kişiler ve aile hukukuna, taşınmaz mala 
ve bununla ilgili aynî haklara ilişkin kararlar 
kesinleşmedikçe yerine getirilemez. 

Kararın kesinleştiği ilâmın altına veya ar
kasına yazılıp, tarih ve mahkeme mührü kon
mak ve mahkeme başkanı veya hâkimi tarafın
dan imzalanmak suretiyle belirtilir. 

Kötüniyetle temyiz 
Madde 434.- Temyiz isteminin kötüniyet

le yapıldığı anlaşılırsa Yargıtayca 422 nci mad
de hükümleri uygulanır. 

Temyiz incelemesi ve duruşma 
Madde 435.- Yargıtay, tarafların ileri sür

dükleri temyiz sebepleriyle bağlı olmayıp, 
kanunun açık hükmüne aykırı gördüğü diğer 
hususları da inceleyebilir. 

Yargıtay temyiz incelemesini dosya 
üzerinde yapar. Ancak, tüzel kişiliğin feshine 
veya genel kurul kararlarının iptaline, evlen
menin butlanına veya iptaline, boşanma veya 
ayrılığa, velayete, soybağına ve kısıtlamaya 
ilişkin davalarla miktar veya değeri dörtmilyar 
lirayı aşan alacak ve ayın davalarında taraflar
dan biri temyiz veya cevap dilekçesinde duruş
ma yapılmasını istemiş ise, Yargıtayca bir gün 
belli edilerek taraflara usulen çağrı kağıdı gön
derilir. Tebliğ tarihi ile duruşma günü arasında 
en az onbeş gün bulunması gerekir; taraflar gel
mişlerse bu süreye bakılmaz. Tebligat gideri 
verilmemişse duruşma istemi dikkate alınmaz. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler 
Madde 432.- Bu Kanunun istinaf yolu ile 

ilgili 426/C ilâ 426/1 ve 426/L maddeleri 
hükümleri, temyiz yolu konusunda da kıyas 
yoluyla uygulanır. 

Temyizin icraya etkisi 
Madde 433.- Temyiz, kararın icrasını dur

durmaz. İcra ve İflâs Kanununun icranın geri 
bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü sak
lıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakıl
masına karar verilemez. 

Kişiler ve aile hukukuna, taşınmaz mala 
ve bununla ilgili aynî haklara ilişkin kararlar 
kesinleşmedikçe yerine getirilemez. 

Kararın kesinleştiği ilâmın altına veya ar
kasına yazılıp, tarih ve mahkeme mührü kon
mak ve mahkeme başkanı veya hâkimi tarafın
dan imzalanmak suretiyle belirtilir. 

Kötüniyetle temyiz 
Madde 434.- Temyiz isteminin kötüniyet

le yapıldığı anlaşılırsa Yargıtayca 422 nci mad
de hükümleri uygulanır. 

Temyiz incelemesi ve duruşma 
Madde 435.- Yargıtay, tarafların ileri sür

dükleri temyiz sebepleriyle bağlı olmayıp, 
kanunun açık hükmüne aykırı gördüğü diğer 
hususları da inceleyebilir. 

Yargıtay temyiz incelemesini dosya 
üzerinde yapar. Ancak, tüzel kişiliğin feshine 
veya genel kurul kararlarının iptaline, evlen
menin butlanına veya iptaline, boşanma veya 
ayrılığa, velayete, soybağına ve kısıtlamaya 
ilişkin davalarla miktar veya değeri altımilyar 
lirayı aşan alacak ve ayın davalarında taraflar
dan biri temyiz veya cevap dilekçesinde duruş
ma yapılmasını istemiş ise, Yargıtayca bir gün 
belli edilerek taraflara usulen çağrı kağıdı gön
derilir. Tebliğ tarihi ile duruşma günü arasında 
en az onbeş gün bulunması gerekir; taraflar gel
mişlerse bu süreye bakılmaz. Tebligat gideri 
verilmemişse duruşma istemi dikkate alınmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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Duruşma giderinin eksik ödenmiş olduğu an
laşılırsa, dairenin başkanı tarafından verilecek 
yedi günlük kesin süre içinde tamamlanması, 
aksi hâlde duruşma isteminden vazgeçilmiş 
sayılacağı, duruşma isteyene yazılı olarak bil
dirilir. Verilen süre içinde giderler tamamlan
madığı takdirde, Yargıtay incelemesini dosya 
üzerinde yapar. 

Dörtmilyar liralık duruşma sınırının belir
lenmesinde 428 inci maddenin ikinci fıkrası 
kıyas yoluyla uygulanır. 

Yargıtay, ikinci fıkra hükmü ile bağlı ol
maksızın, bilgi almak üzere re'sen de duruşma 
yapılmasına karar verebilir. 

Duruşma günü belli edilen hâllerde Yar
gıtay, tarafları veya gelen tarafı dinledikten 
sonra, taraflardan hiçbiri gelmemiş ise dosya 
üzerinde inceleme yaparak kararını verir. 

Duruşma günü kararı verilemeyen işlerin 
en geç yirmi gün içinde karara bağlanması 
zorunludur. 

Kanunda ivedi olduğu bildirilen dava ve 
işlere ait temyiz incelemesi öncelikle yapılır. 

Onama kararları 
Madde 436.- Yargıtay, onama kararında, 

onadığı kararın hukuk kurallarına uygunluk 
gerekçesini göstermek zorundadır. 

Temyiz olunan kararın, kanunun olaya uy
gulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı 
bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus 
hakkında yeniden yargılama yapılmasına ih
tiyaç duyulmadığı takdirde Yargıtay, karan 
değiştirerek ve düzelterek onayabilir. 

Tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla, 
yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıklan 
hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Karar, usule ve kanuna uygun olup da gös
terilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe 
değiştirilerek ve düzeltilerek onanır. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Duruşma giderinin eksik ödenmiş olduğu an
laşılırsa, dairenin başkanı tarafından verilecek 
yedi günlük kesin süre içinde tamamlanması, 
aksi hâlde duruşma isteminden vazgeçilmiş 
sayılacağı, duruşma isteyene yazılı olarak bil
dirilir. Verilen süre içinde giderler tamamlan
madığı takdirde, Yargıtay incelemesini dosya 
üzerinde yapar. 

Altımilyar liralık duruşma sınırının belir
lenmesinde 428 inci maddenin ikinci fıkrası 
kıyas yoluyla uygulanır. 

Yargıtay, ikinci fıkra hükmü ile bağlı ol
maksızın, bilgi almak üzere re'sen de duruşma 
yapılmasına karar verebilir. 

Duruşma günü belli edilen hâllerde Yar
gıtay, taraflan veya gelen tarafı dinledikten 
sonra, taraflardan hiçbiri gelmemiş ise dosya 
üzerinde inceleme yaparak kararını verir. 

Duruşma günü karan verilemeyen işlerin 
en geç yirmi gün içinde karara bağlanması 
zorunludur. 

Kanunda ivedi olduğu bildirilen dava ve 
işlere ait temyiz incelemesi öncelikle yapılır. 

Onama kararları 
Madde 436.- Yargıtay, onama karannda, 

onadığı karann hukuk kurallarına uygunluk 
gerekçesini göstermek zorundadır. 

Temyiz olunan kararın, kanunun olaya uy
gulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı 
bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus 
hakkında yeniden yargılama yapılmasına ih
tiyaç duyulmadığı takdirde Yargıtay, kararı 
değiştirerek ve düzelterek onayabilir. 

Tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla, 
yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıkları 
hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Karar, usule ve kanuna uygun olup da gös
terilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe 
değiştirilerek ve düzeltilerek onanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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Bozma sebepleri 
Madde 437.- Yargıtay, aşağıda belirtilen 

sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz 
olunan kararı kısmen veya tamamen bozar: 

1. Hukukun veya taraflar arasındaki söz
leşmenin yanlış uygulanmış olması, 

2. Dava şartlanna aykırılık bulunması, 
3. Taraflardan birinin davasını ispat için 

dayandığı delillerin kanunî bir sebep olmak
sızın kabul edilmemesi, 

4. Karara etki eden yargılama hatası veya 
eksiklikleri bulunması. 

Yargıtay kararlarının tebliği 
Madde 438.- Yargı tay in karar düzeltme 

yolu açık olan bozma kararları ile onama veya 
onamaya karşı başvurulan karar düzeltme is
teminin reddine ilişkin kararlan mahkeme yazı 
işleri müdürü tarafından derhâl taraflara tebliğ 
edilir. 

Tebliğ giderleri, temyiz dilekçesiyle bir
likte, temyiz isteminde bulunandan peşin 
olarak alınır. Bu giderlerin ödenmemesi hâlin
de 426/D maddesi hükmü uygulanır. 

Bozmaya uyma veya direnme 
Madde 439.- Yargıtay ilgili dairesinin 

tamamen veya kısmen bozma kararı, baş
vurunun bölge adliye mahkemesi tarafından 
esastan reddi kararına ilişkin ise, bölge adliye 
mahkemesi karan kaldınlarak dosya, karan 
veren ilk derece mahkemesine veya uygun 
görülecek diğer bir ilk derece mahkemesine, 
karann bir örneği de bölge adliye mahkemesine 
gönderilir. 

Bölge adliye mahkemesinin düzelterek 
yeniden veya yeniden esas hakkında verdiği 
karar Yargıtayca tamamen veya kısmen bozul
duğu takdirde dosya, karan veren bölge adliye 
mahkemesi veya uygun görülen diğer bir bölge 
adliye mahkemesine gönderilir. 

Bölge adliye mahkemesi, 426/D maddesi 
uyarınca peşin alınmış olan gideri kullanmak 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bozma sebepleri 
Madde 437.- Yargıtay, aşağıda belirtilen 

sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz 
olunan kararı kısmen veya tamamen bozar: 

1. Hukukun veya taraflar arasındaki söz
leşmenin yanlış uygulanmış olması, 

2. Dava şartlanna aykırılık bulunması, 
3. Taraflardan birinin davasını ispat için 

dayandığı delillerin kanunî bir sebep olmak
sızın kabul edilmemesi, 

4. Karara etki eden yargılama hatası veya 
eksiklikleri bulunması. 

Yargıtay kararlarının tebliği 
Madde 438.- Yargıtayın bozma kararları 

ile onama kararları mahkeme yazı işleri 
müdürü tarafından derhâl taraflara tebliğ edilir. 

Tebliğ giderleri, temyiz dilekçesiyle bir
likte, temyiz isteminde bulunandan peşin 
olarak alınır. Bu giderlerin ödenmemesi hâlin
de 426/D maddesi hükmü uygulanır. 

Bozmaya uyma veya direnme 
Madde 439.- Yargıtay ilgili dairesinin 

tamamen veya kısmen bozma karan, baş
vurunun bölge adliye mahkemesi tarafından 
esastan reddi kararına ilişkin ise, bölge adliye 
mahkemesi kararı kaldırılarak dosya, kararı 
veren ilk derece mahkemesine veya uygun 
görülecek diğer bir ilk derece mahkemesine, 
kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine 
gönderilir. 

Bölge adliye mahkemesinin düzelterek 
yeniden veya yeniden esas hakkında verdiği 
karar Yargıtayca tamamen veya kısmen bozul
duğu takdirde dosya, kararı veren bölge adliye 
mahkemesi veya uygun görülen diğer bir bölge 
adliye mahkemesine gönderilir. 

Bölge adliye mahkemesi, 426/D maddesi 
uyarınca peşin alınmış olan gideri kullanmak 
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suretiyle, kendiliğinden tarafları duruşmaya 
çağırıp dinledikten sonra Yargıtayın bozma 
kararına uyulup uyulmayacağına karar verir. 

Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece 
mahkemesince bozmaya uygun olarak karar 
verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz 
yoluna başvurulabilir. 

ilk derece mahkemesi veya bölge adliye 
mahkemesi kararında direnirse, bu kararın tem
yiz edilmesi durumunda inceleme, Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulunca yapılır. 

Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara 
uymak zorunludur." 

MADDE 19.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 440 inci maddesinin (III) 
numaralı fıkrasının (1) numaralı bendinde yer 
alan ve ek 3 üncü maddesine göre "altıyüzmil-
yon" olarak uygulanması öngörülen parasal 
sınır "dörtmilyar" liraya yükseltilmiş, (2) ve (3) 
numaralı bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 20.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 452 nci maddesinin ikinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu karara karşı kanun yolları açıktır." 
MADDE 21.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununun 566 ncı maddesinin birinci fıkrasın
da yer alan ve ek 3 üncü maddesine göre "dört-
yüzmilyon" olarak uygulanması öngörülen 
parasal sınır "ikimilyar" liraya yükseltilmiştir. 

MADDE 22.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 575 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"ilk derece mahkemelerinde görev yapan 
hâkimler hakkında tazminat davaları bölge ad
liye mahkemesi hukuk dairesi, bölge adliye 
mahkemesi hâkimleri hakkında ise Yargıtayın 
ilgili hukuk dairesi tarafından incelenerek 
karara bağlanır." 

MADDE 23.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

suretiyle, kendiliğinden tarafları duruşmaya 
çağınp dinledikten sonra Yargıtayın bozma 
kararına uyulup uyulmayacağına karar verir. 

Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece 
mahkemesince bozmaya uygun olarak karar 
verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz 
yoluna başvurulabilir. 

ilk derece mahkemesi veya bölge adliye 
mahkemesi kararında direnirse, bu kararın tem
yiz edilmesi durumunda inceleme, Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulunca yapılır. 

Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara 
uymak zorunludur." 

MADDE 19.- Tasarının 20 nci maddesi 19 
uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 20.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 566 ncı maddesinin birinci fıkrasın
da yer alan ve ek 3 üncü maddesine göre "dört-
yüzmilyon" olarak uygulanması öngörülen 
parasal sınır "üçmilyar" liraya yükseltilmiştir. 

MADDE 21.- Tasarının 22 nci maddesi 21 
inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 22.- Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 
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"EK MADDE 4.- Görev, kesin hüküm,is-
tinaf, temyiz, Yargıtayda duruşma, karar 
düzeltme, senetle ispata ve sulh mahkemelerin-
deki taksim davalarında muhakeme usulünün 
belirlenmesine ilişkin maddelerdeki parasal 
sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak 
üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınır
ların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hüküm
leri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit 
ve ilân edilen yeniden değerleme oranında ar
tırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belir
lenen sınırların onmilyon lirayı aşmayan kısım
ları dikkate alınmaz. Bu uygulama nedeniyle 
mahkemelerce görevsizlik kararı verilemez. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca her takvim yılı 
başından geçerli olmak üzere uygulanan 
parasal sınırların artışı, artışın yürürlüğe girdiği 
tarihten önce ilk derece mahkemelerince nihaî 
olarak karara bağlanmış davalar ile bölge ad
liye mahkemesi kararı üzerine yeniden bakılan 
davalarda ve Yargıtayın bozma karan üzerine 
karan bozulan mahkemece yeniden bakılan 
davalarda uygulanmaz." 

MADDE 24.- Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 45 inci maddesinin son fık
rası, 442/A, 443 ve 444 üncü maddeleri ile 449 
uncu maddesinde yer alan "443 üncü madde 
mucibince" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 25.- Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununa aşağıdaki geçici maddeler 
eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 1.- Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun bu Kanunla değiş
tirilen görev, kesin hüküm, temyiz, Yargıtayda 
duruşma, karar düzeltme, senetle ispata ve sulh 
mahkemelerindeki taksim davalarında muha
keme usulünün belirlenmesine ilişkin mad
delerindeki parasal sınırlarla ilgili hükümler, 
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılacak 
davalarda uygulanır. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"EK MADDE 4.- Görev, kesin hüküm, is
tinaf, temyiz, Yargıtayda duruşrna, senetle is
pata ve sulh mahkemelerindeki taksim 
davalarında muhakeme usulünün belirlen
mesine ilişkin maddelerdeki parasal sınırlar; 
her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, 
önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl 
için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 
298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye 
Bakanlığınca her yıl tespit ve ilân edilen 
yeniden değerleme oranında artırılması suretiy
le uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların 
onmilyon lirayı aşmayan kısımları dikkate alın
maz. Bu uygulama nedeniyle mahkemelerce 
görevsizlik kararı verilemez. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca her takvim yılı 
başından geçerli olmak üzere uygulanan 
parasal sınırların artışı, artışın yürürlüğe girdiği 
tarihten önce ilk derece mahkemelerince nihaî 
olarak karara bağlanmış davalar ile bölge ad
liye mahkemesi kararı üzerine yeniden bakılan 
davalarda ve Yargıtayın bozma kararı üzerine 
kararı bozulan mahkemece yeniden bakılan 
davalarda uygulanmaz." 

MADDE 23.- Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 45 inci maddesinin son fık
rası, 440 ilâ 444 üncü maddeleri ile 449 uncu 
maddesinde yer alan "443 üncü madde 
mucibince" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 24.- Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununa aşağıdaki geçici maddeler 
eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 1.- Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun bu Kanunla değiş
tirilen görev, kesin hüküm, temyiz, Yargıtayda 
duruşma, senetle ispata ve sulh mahkemelerin
deki taksim davalarında muhakeme usulünün 
belirlenmesine ilişkin maddelerindeki parasal 
sınırlarla ilgili hükümler, Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra açılacak davalarda uy
gulanır. 
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GEÇİCİ MADDE 2.- Bölge adliye mah
kemelerinin, Adlî Yargı ilk Derece Mah
kemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 
geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazetede 
ilân edilecek göreve başlama tarihinde; 

1. Yargıtayda incelenmekte bulunan ve 
henüz karara bağlanmamış olan davalar bölge 
adliye mahkemelerine gönderilir. 

2. Yargıtay hukuk daireleri ve Hukuk 
Genel Kurulu tarafından karara bağlanmış dava 
dosyaları bakımından bu Kanunun istinaf 
yoluna ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu dava 
dosyalan hakkında mahkemelerin direnme 
veya yeniden hüküm kurmak suretiyle verdik
leri kararlar hakkında, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun bu Kanunla yapılan 
değişiklikten önceki temyize ilişkin hükümleri 
uyarınca yalnız temyiz yoluna başvurulabilir. 

GEÇlCl MADDE 3.- Bölge adliye mah
kemelerinin göreve başlama tarihine kadar, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tem
yize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇlCl MADDE 2.- Bölge adliye mah
kemelerinin, Adlî Yargı ilk Derece Mah
kemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 
geçici 2 nci maddesi uyannca Resmî Gazetede 
ilân edilecek göreve başlama tarihinde; 

1. Yargıtayda incelenmekte bulunan ve 
henüz karara bağlanmamış olan davalar bölge 
adliye mahkemelerine gönderilir. 

2. Yargıtay hukuk daireleri ve Hukuk 
Genel Kurulu tarafından karara bağlanmış dava 
dosyaları bakımından bu Kanunun istinaf 
yoluna ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu dava 
dosyaları hakkında mahkemelerin direnme 
veya yeniden hüküm kurmak suretiyle verdik
leri kararlar hakkında, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun bu Kanunla yapılan 
değişiklikten önceki temyize ilişkin hükümleri 
uyannca yalnız temyiz yoluna başvurulabilir. 

GEÇlCl MADDE 3.- Bölge adliye mah
kemelerinin göreve başlama tarihine kadar, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tem
yize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 



- 4 2 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 26.- Bu Kanun hükümleri 
yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürür
lüğe girer. 

MADDE 27.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Abdullah Gül 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Devlet Bakanı V. 
M. Aydın 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Millî Eğitim Bakanı 
E. Mumcu 

Ulaştırma Bakanı V. 
M H. Güler 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Turizm Bakanı 
G. Akşit 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 25.- Tasarının 26 ncı maddesi 25 
inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 26.- Tasarının 27 nci maddesi 26 
ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bak.ve Başb. Yrd. 
M A. Şahin 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Dışişleri Bakanı 
Y. Yakış 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
E. Yalçınbayır 
Devlet Bakanı 

A. Babacan 
Millî Savunma Bakanı 

V. Gönül 
Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bak. 
M. Basesgioğlu 
Kültür Bakanı 

H. Çelik 
Çevre Bakanı 
/. Sütlüoğlu 
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