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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemirin, Doğu Anadolu Bölgesinin genel 

sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması 
2.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, toplum sağlığını ve gelecek 

kuşaklan tehdit eden uyuşturucu, alkol ve sigaranın zararlarına ve alınması 
gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Norveç Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanının davetine 

icabetle bu ülkeye resmî ziyarette bulunacak olan TBMM Dışişleri Komis
yonu üyelerinden müteşekkil Parlamento heyetini oluşturmak üzere Grup
larınca isimleri yeniden bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/550) 

2. - Bulgaristan Ulusal Meclisi Dış Politika Savunma Güvenlik Komis
yonu Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyetinin, Türkiye Büyük Mil-
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let Meclisinin konuğu olarak resmî temaslarda bulunmak üzere ülkemizi 
ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/551) 

3. - Belçika'da yapılacak olan Habitat Düzeyinde Küresel Parlamenter
lerin Avrupa Kıtası Başkanlar Kurulu Toplantısına Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsilen katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/552) 

4. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'ya yaptığı resmî 
ziyarete katılan milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/553) 

Cj GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 milletvekilinin, Atatürk 
Orman Çiftliğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

2. - Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 milletvekilinin, töre 
cinayetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - Genel Kurulu ziyaret eden İtalya Milletvekilleri Meclisi Başkanı 

Pier Ferdinando Casini ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" 
denilmesi 

IV. - ÖNERİLER 
A) DANİŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin 

yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah

kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 

4. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 
I lakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyon
ları Raporları (1/731) (S.Sayısı: 349) 

5. - Gıdaların Üretimi. Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı 
Kanun I lükmünde Kararname ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık. Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/238) (S. Sayısı: 428) 
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6. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Millet
vekilleri Salih Kapusuz, Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu 
Milletvekili Eyüp Fatsa ve Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 193 mil
letvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/278) 
(S. Sayısı: 430) 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, pişmanlık kanunlarından 

yararlananlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 
(7/628) 

* Ek cevap 
2. - Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in, Gelir Vergisi beyan

nameleriyle ilgili bir tamime ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı (7/2199) 

3. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
Şener'in cevabı (7/2220) 

4. - İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, meslek hastalıklarına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun 
cevabı(7/2242) 

5. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, deprem ihtimaline karşı 
alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Er-
gezen'in cevabı (7/2243) 

6. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Federasyon Başkanlığına 
seçilme kriterlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2251) 

7. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, amatör kulüp müsabakaların
da sağlık görevlisi bulundurulmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2253) 

8. - İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol'un, bazı terör örgütleriyle iliş
kilerinden dolayı tutuklanan kamu görevlilerine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2257) 

9. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-Eşkel Köyünün sağlık 
ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
(7/2259) 

10. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, TMO Yeniceoba-Cihanbeyli 
tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'nün cevabı (7/2263) 

11. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, özelleştirmeyle ilgili bazı uy
gulamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın cevabı (7/2281) 
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12. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Çiftlik İlçesinin 
hükümet konağı inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2286) 

13. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, serbest bölgelerde uygulanan 
istisnalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in 
cevabı (7/2295) 

14. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bir şahsa yeşilkart veril
mesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/2298) 

15. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bir şahsın kurucularından 
olduğu söylenen bir şirkete ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali 
Coşkun'un cevabı (7/2301) 

16. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Devlet Personel Başkanlığına 
aktarılan personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2304) 

17. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, afet yaşanan Manisa ve çev
resinin afet kapsamına alınmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/2306) 

18. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'da yerel 
yayın yapan bir radyonun kapatılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Beşir Atalay'ın cevabı (7/2309) 

19. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, hayatını kaybeden bir 
kişinin ailesine yardım yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir 
Atalay'ın cevabı (7/2350) 

20. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, yazılı soru önergeleriyle 
ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı (7/2384) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi'nin, üzüm üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken 

tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, 
Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, 1 Mayıs işçi bayramı kutlamalarına ilişkin gündemdışı 

konuşmasına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, 
Cevap verdi. 
Muş Milletvekili Seracettin Karayağız, Muş'un düşman işgalinden kurtarılışının 87 nci yıl

dönümü münasebetiyle gündemdışı bir konuşma yaptı. 
Genel Kurulu ziyaret eden Moğolistan Cumhurbaşkanı Natsagin Bagabandı ve beraberindeki 

heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi. 
Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in (6/1005) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 
Hırvatistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulmasına ilişkin Başkanlık tez

keresi, 
Genel Kurulun 29.4.2004 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde, gündemin "Kanun Tasarı ve 

Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 31 inci sırasında yer alan 427 sıra sayılı 
kanun tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına, 25 ilâ 30 uncu sıralarında yer alan 419, 420, 421, 422, 
423 ve 426 sıra sayılı kanun tasarılarının ise 10 ilâ 15 inci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin 
sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 4.5.2004 Salı günü de Genel Kurulun saat 13.00'te toplan
masına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, 

Kabul edildi. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 

üyeliğe, Grubunca aday gösterilen İzmir Milletvekili Bülent Baratalı seçildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/238) (S. Sayısı: 428), 
5 inci sırasında bulunan, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349), 
6 ncı sırasına alınan, Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısının (1/740) (S. Sayısı: 427) 
16 ncı sırasına alınan, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifinin (2/182) 
(S. Sayısı: 300). 

17 nci sırasına alınan. 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının (1/622) (S. Sayısı: 201), 

Görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 
2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş. Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146). 
3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152), 
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4 üncü sırasında bulunan, Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) 

Görüşmeleri, daha önce geri alman maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, 
Ertelendi. 
7 nci sırasına alınan, Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araç

ların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının (1/733) (S. Sayısı: 413), 
8 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Hollanda PSO 

Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zap
tının Onaylanmasının (1/673) (S. Sayısı: 414), 

9 uncu sırasına alınan, Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi 
(RACVIAC) Kurulması Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın (1/774) (S. Sayısı: 415), 

10 uncu sırasına alman, Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
(1/609) (S. Sayısı: 419), 

11 inci sırasına alman, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasın
da Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının (1/696) (S. Sayısı: 420), 

12 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının (1/697) (S. Sayısı: 421), 

13 üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının (1/708) (S. Sayısı: 422). 

14 üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının (1/773) (S. Sayısı: 423), 

15 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının (1/787) (S. Sayısı: 426), 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla 
yapılan açıkoylamalardan sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 

4 Mayıs 2004 Salı günü. alınan karar gereğince saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşime 
17.30'dason verildi. 

İsmail Alptekin 
Başkanvekili 

Mevlüt Akgün Yaşar Tüzün 
Karaman Bilecik 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No. : 121 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

30 Nisan 2004 Cuma 
Rapor 

1. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih KAPUSUZ, 
Haluk İPEK, Bursa Milletvekili Faruk ÇELİK, Ordu Milletvekili Eyüp FATSA ve Hatay Milletvekili 
Sadullah ERGİN ile 193 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/278) (S. Sayısı: 430) 
(Dağıtma tarihi: 30.4.2004) (GÜNDEME) 

No. : 122 
3 Mayıs 2004 Pazartesi 

Tasarılar 
1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının ve 

Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/794) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2004) 

2. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı (1/795) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2004) 

3. - İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/796) (Bayındır
lık, İmar. Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.4.2004) 

Teklifler 
1. - Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 

Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/280) (Sağlık. Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004) 

2. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 
ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/281) (İçişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004) 

Rapor 
1. - Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/629) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 3.5.2004) (GÜNDEME) 
Tezkere 

1. - İstanbul Milletvekili Memduh HACIOGLU'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/549) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2004) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004) 
2. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun. belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.4.2004) 

3. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın. Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004) 
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4. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine 
sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004) 

5. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde îli Çitflik İlçesi sulama kuyularına ruhsat 
verilmeme nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004) 

6. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit yapıl
masına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.4.2004) 

7. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Ziraat Bankasının hayvancılık kredilerine ilişkin 
Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1071) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.4.2004) 

8. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004) 

9. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.4.2004) 

10. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya gezisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1074) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004) 

11. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Elmalı İlçesinde müze 
kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.4.2004) 

12. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun. Nevşehir Havalimanının kullanıl
mamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.4.2004) 

13. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Kaş İlçesinde bir müze açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.4.2004) 

14. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Kaş İlçesinde sualtı turizminin geliş
tirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.4.2004) 

15. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, bazı köy topraklarında asbest ve iç
me sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir bakanın Mavi Akım Projesiyle ilgili açıklamasına 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2417) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004) 
2. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/2418) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004) 
3. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, halk pazarlarında satılan gıdaların denetimine 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2419) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004) 
4. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, ülkemizdeki ekonomik duruma ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/2420) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004) 
5. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir holding başkanıyla görüşmesine ilişkin Başbakan

dan yazılı soru önergesi (7/2421) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004) 
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6. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya İlinde reklam ve ilan 
panolarına yönelik eleştirilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2422) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.4.2004) 

7. - Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, tarım sigortasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/2423) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004) 

8. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru form
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2424) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004) 

9. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, gelir dağılımındaki düzensizliğin önlenmesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2425) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004) 

10. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Çin mallarının ithalatıyla ilgili bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2426) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004) 

11. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Çanakkale İlinin ekonomik sorunlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2427) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004) 

12. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Uludağ'daki Wolfram madeni ve işletmesine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2428) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.4.2004) 

13. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, BOTAŞ eski Yönetim Kurulu Üyesi bir şahısla ilgili 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2429) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.4.2004) 

14. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya'da elektrik hatlarının yeral
tına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2430) (Başkan
lığa geliş tarihi: 22.4.2004) 

15. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, enerji piyasasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2431) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004) 

16. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, elma üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım 
ve Köy işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2432) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004) 

17. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, yapılan bir atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2433) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004) 

18. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Doğu Anadoludaki çiftçilere yardım yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2434) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.4.2004) 

19. - Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün. ayçiçeği üretimine ve Türk tarımının sorun
larına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2435) (Başkanlığa geliş tarihi: 
23.4.2004) 

20. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, taşımalı eğitime ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2436) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004) 

21. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, dış kaynaklı projelere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2437) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004) 

22. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in. doğal afetler nedeniyle zarar gören illere yapılan 
yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/2438) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.4.2004) 

23. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, taksi şoförlerinin can ve mal güvenliklerinin sağlan
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2439) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004) 
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24. - İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, özelleştirme nedeniyle işini kaybeden işçilere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi 
(7/2440) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004) 

25. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, kamu bankalarının yeniden yapılandırıl-
malarıyla ilgili uygulamalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi 
(7/2441) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004) 

26. - Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara-Çamlıdere Pelitçik Köyü çevresinde 
bulunan fosilleşmiş ormana ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2442) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004) 

27. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Ray Projesine ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2443) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004) 

28. - Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, bir hastalıkla ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2444) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, ortaklıklarına ve elde ettiği gelirlere ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/2166) 
2. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, dolaylı vergilere ve sudaki KDV oranına ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2168) 
3. - İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, ABD ziyaretinde yaptığı görüşmelere ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/2171) 
4. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, ortaklığı bulunduğu şirketlere ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2172) 
5. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul'da çokuluslu şirket yöneticileriyle yapılan bir 

toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2173) 
6. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, APK'ya yapılan atamalara ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/2217) 
7. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, işsizlik oranına, yabancı sermayeye, yatırımlara 

ve yasama dokunulmazlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2218) 
8. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, gelir dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru 

önergesi (7/2219) 
9. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in. Alevi-Bektaşi kuruluşlarına malî yardımda 

bulunulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1905) 
10. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye iliş

kin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (7/2235) 

No.: 123 
4 Mayıs 2004 Salı 

Tasarılar 

1. - Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/797) (Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004) 

2. - Mahallî İdare Birlikleri Kanunu Tasarısı (1/798) (Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2004) 
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3. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/799) 
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004) 

4. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Petrol, 
Gaz ve Maden Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/800) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004) 

5. - Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı (1/801) (İçişleri ve Adalet Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.5.2004) 

Raporlar 
1. - Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/705) 
(S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 4.5.2004) (GÜNDEME) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük ile İlgili 
Konularda Karşılıklı İdarî Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma tarihi: 4.5.2004) (GÜNDEME) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savun
ma Konularında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı: 434) (Dağıtma tarihi: 4.5.2004) (GÜNDEME) 

4. - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 4.5.2004) (GÜNDEME) 

5. - Türkiye'de Ulusal Fonun Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptının Ekinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/771) (S. 
Sayısı: 436) (Dağıtma tarihi: 4.5.2004) (GÜNDEME) 

6. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ken
di Sınırları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/772) 
(S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 4.5.2004) (GÜNDEME) 

7. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Askerî İşbirliği (Çerçeve) Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/776) (S. Sayısı: 438) (Dağıtma tarihi: 4.5.2004) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 

alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.4.2004) 

2. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, YE-PA'da işten çıkarılan işçilere iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004) 

3. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla 
çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.4.2004) 
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Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, yazılı soru önergeleriyle ilgili olarak yapılan iş

lemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2384) (Başkan
lığa geliş tarihi: 20.4.2004) 

2. - Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan atamalara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2448) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004) 

3. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Manavgat Çayı suyuna ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/2449) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004) 

4. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, kırtasiye üretim ve ithalatına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/2450) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004) 

5. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Kütahya-Altıntaş İlçesine Ziraat Fakültesi açıl
masına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2451) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004) 

6. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Kütahya-Emet-Eğriboz Beldesinin sınırına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2452) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004) 

7. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, iki yıl önce yapılan memur sınavının süresine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2453) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004) 

8. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Kütahya-Dumlupınar-Altıntaş çevre yoluna iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2454) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.4.2004) 

9. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Kütahya-Beşkarış Barajının yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2455) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004) 

10. - Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, yurt dışında işadamlarımızın karşılaştıkları 
sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2456) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 26.4.2004) 

11. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Irak-Felluce'deki bombalı saldırıya ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2457) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.4.2004) 

12. - Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, AOÇ'de bulunan Atatürk Evi'ndeki bir uy
gulamaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2458) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.4.2004) 

13. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, yazılı basında yayımlanan bir ilana ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2459) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004) 

14. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, iç ve dış borç miktarlarına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2460) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004) 

15. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, bütçeden faiz ödemelerine ayrılan paya ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2461) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004) 

16. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, akaryakıt dağıtıcılarına verilen zamma ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2462) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2004) 

17. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in. tavuk besiciliğinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2463) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004) 

18. - Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, Ziraat Bankası yönetimine atanan bir kişiye iliş
kin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2464) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.4.2004) 
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19. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın. meteoroloji istasyonlarına ve çalışan personele iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2465) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004) 

20. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Ankara-Beypazarı'ndaki tarihî Sul
tan Alaaddin Camii'ne ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/2466) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004) 

21. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun. Türkiye'de açılan yabancı özel okullardaki 
eğitim sistemine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2467) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.4.2004) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - Ankara Milletvekili Salih KAPUSUZ ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004) 

2. - Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHİN ve 46 Milletvekilinin töre cinayetlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.4.2004) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.00 
4 Mayıs 2004 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri 5'er dakikadır. 
Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. 
Hükümetin cevap süresi 20 dakikadır. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, anayasa değişiklikleri görüşmeleri nedeniyle, gece geç 

vakitlere kadar çalışacağımızdan, sayın hatiplere sürelerinin dışında sadece 1 dakikalık ek süre 
vereceğim. Onun için, konuşmacı milletvekili arkadaşlarımın, süreye titizlikle riayet etmelerini is
tirham ediyorum. 

Gündemdışı ilk söz, Türkiye-Polonya Parlamentolararası Dostluk Grubu olarak Polonya'ya 
yapmış oldukları resmî gezi hakkında bilgi vermek için söz isteyen Kırıkkale Milletvekili Sayın 
Murat Yılmazer'e aittir. 

Sayın Yılmazer?.. 
Doğu Anadolu Bölgemizin genel sorunlarıyla ilgili olarak söz isteyen İğdır Milletvekili Sayın 

Dursun Akdemir; buyurun. (Alkışlar) 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu Anadolu Bölgesinin genel sorunlarına ve alınması 

gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğu Anadolu Böl

gemizin genel sorunlarıyla ilgili olarak söz almış bulunmaktayım: sözlerime başlamadan önce, şah
sım ve mensubu bulunduğum Doğru Yol Partisi adına, Yüce Heyetinizi ve milletimizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Doğu Anadolu deyince yoksulluk akla gelir. Doğu Anadolu deyince göç, yine. Doğu Anadolu 
deyince hayvancılık, Doğu Anadolu deyince sınır ticareti akla gelir. 

Değerli arkadaşlar, hükümetimiz kurulunca acil eylem planı yaptı. Bu planda, yolsuzluk ve 
yoksullukla mücadele hedefi koydu kendine; ama, aradan birbuçuk yıl geçtiği halde, 2004 yılı prog
ram kitapçığında "yoksullukla mücadele programı başlatılmış, yoksulların belirlenmesine yönelik 
çalışmalar devam etmektedir" denilmektedir. Yine, değerli arkadaşlarım "sosyal hizmet yardımı 
içeren programlar başlatılacaktır" denilmektedir. 

Değerli Başbakanım, sayın hükümet üyeleri; siz, hükümetinizin kurulmasından bugüne bir
buçuk yıl geçtiği halde "yaptık" demeniz gerekirken "çalışmalar devam etmektedir" veya "baş
latılacaktır" demektesiniz. Nerede planınızın aciliyeti?! Bütçeler yapılıyor: ama, üzülerek ifade 
ediyorum ki, projelerde, bu programlar içerisinde, ciddî anlamda Doğu Anadolu Bölgesine yer 
verilmediği görülüyor. 
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Buradan İktidara sesleniyorum: Paketlerinizi, lütfen uygulayınız. Doğu Anadoluyu kurtaracak 
olan projeler, çileyi, göçü, yoksulluğu ve yolsuzluğu önleyecektir çünkü; o nedenle de lütfen uy
gulayınız. 

Sınır ticaretini sınırlayan İktidara tekrar sesleniyorum: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gelerinde sınır ticaretinden geçim yapılırken, şu anda zor durumdadır vatandaşlar. Hemen hemen 
tek geçim kaynağı canlı hayvan yetiştiriciliği olan bu bölgede, yapılan et ithali ve yurda Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden sokulan kaçak et ve hayvanların bölgemize getirdiği kayıp çok 
büyüktür. 

İki saat kadar önce, Elazığ'dan, bir basın mensubundan aldığım yeni bir habere göre, Elazığ, 
bir ayda, tam 45 trilyon lira bu kaçak etten zarar görmektedir. Değerli hükümet yetkilileri, konuya 
dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Yine, bir hafta kadar önce, İktidar milletvekillerinden Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Sayın 
Muzaffer Gülyurt Bey aynı konuyu gündeme getirmiş, Kars, Erzurum, Ağrı bölgesinde hayvancılık 
yapan çiftçilerin zor durumda olduğunu söylemiş ve çare istemişti; o nedenle önemsiyoruz ve 
üzerinde duruyoruz. Birbuçuk yıldan beri, Doğu Anadoluda hangi fabrikayı kurdunuz?! Bunlardan 
hiçbirini yapamadınız. Bu tutumumuzla, doğuyu yangın yerine çevirmiş oluyoruz; o nedenle dik
katinizi doğuya çekmek istedim. 

Doğu Anadolu Bölgesi, ciddî ve acil sorunlarının çözümünü beklemektedir, çözmenizi talep 
ediyoruz; çünkü, Doğu Anadolu halkı perişan haldedir. Esnafımız siftahsız dükkân kapatıyor; yaşamak 
için gerçekten çok zor şartlarda mücadele veriyor. Nerede sizin Doğu Anadolu Projeniz, hani?! 

2004 yılının program kitapçığına bir göz attım. 134 üncü sayfada. Doğu Anadolu Bölgesinden 
"DAP" kelimesiyle söz ediliyor ve GAP açıklanıyor. Eğer, GAP için övülecek bir şey varsa, bunda, 
Doğru Yol Partisinin payı olmalıdır diye düşünüyorum. O nedenle, bu iktidarın da DAP'ı gerçekleş
tirerek övünmeye hakkı olsun diyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, şöyle bir rakam vermek istiyorum: Türkiye'nin toplam istih
damının içerisinde tarımsal istihdam yüzde 34, sanayi istihdamı yüzde 18, hizmetler sektörü yüzde 
48 oranındadır. Buradan da açıkça görülmektedir ki, işsizliği körükleyen, tarımdaki istihdamın des-
teklenmemesidir; destekleme olmadığı için, köylü, kasabalı işsiz kalmakta, aileiçi işsizliği ortadan 
kaldıran tarım ortadan kalktığı için de, işsizler ordusuna bilinmeyen yenileri eklenmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akdemir, ek 1 dakika içinde lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Olur Başkanım. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu yöre, özellikle pancar ekicilerinin çok olduğu yöredir. 

Batı'nın genetik yapısını değiştirdiği tarımsal ürünler ve kimyasal tatlandırıcıların, Türkiye'nin pan
car sanayii üzerinde yaptığı etkiyi anlatan Pankobirlik'in bilimsel araştırma hüviyetinde yayımladığı 
kitabı, lütfen, hükümet üyelerinin okumasını, üreticinin temsilcisine söz vermesini talep ediyorum. 

Bu arada, Doğu Anadolu Bölgesinde olan ilimiz İğdır'da, havaalanı yarımdır, onun yapıl
masını; Araş tekstil fabrikası çürümek üzeredir, üretime kazandırılmasını; baraj için ödenek veril
mesini; ayrıca, İğdır Ovasının sulama probleminin çözümlenmesini talep ediyorum. 

Sayın Başkanım, tamamlıyorum. 
Bugün, İktidar sözcüleri, çeşitli medya ve basın organlarında "enflasyonu indirdik" diyorlar; 

ama, maalesef, enflasyon, sadece, resmî rakamlarda ve resmî makamlar tarafından düşürüldü; ama, 
halka yansımadı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Akdemir, nezaketinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun efendim. 
Sayın milletvekilleri, toplum sağlığını, gelecek kuşaklarımızı tehdit eden uyuşturucu, alkol ve 

sigaranın zararlarıyla ilgili, Balıkesir Milletvekili Sayın Sedat Pekel söz istemiştir. 
Buyurun. 
2.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, toplum sağlığını ve gelecek kuşakları tehdit eden uyuş

turucu, alkol ve sigaranın zararlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin giindemdışı konuşması 
SEDAT PEKEL (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, toplum sağlığımızı, bunun

la birlikte gelecek kuşaklarımızı tehdit eden uyuşturucu, alkol ve sigaranın toplumumuza yönelik 
zararları üzerine gündemdışı söz almış bulunuyorum; konuşmama başlamadan önce, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tüm zararlı etkilerinin bilinmesine karşın, ülkemizde, uyuşturucu, alkol 
ve sigara kullanımı her geçen gün artmakta, toplum huzurumuzu tehdit eder bir boyut kazanmak
tadır. Uyuşturucu madde kullanımı toplumları tıbbî, sosyal ve ekonomik yönden olumsuz yönde et
kilemektedir. Çağımızın vebası olarak bilinen uyuşturucu, alkol, gençliği derinden etkilemekte, 
bunalımlar ve onarılması güç yıkımlar meydana getirmektedir. 

Yapılan araştırmalar, ülkemizde, uyuşturucu, alkol ve sigara kullanım yaşının çok düştüğünü 
göstermektedir. Öyle ki, sigaraya başlama yaşı 7, alkole 9, uyuşturucu maddelere 11, extacy ya da 
esrara başlama yaşı 13'e kadar düşmüştür. Geçtiğimiz yıllarda 7 büyük ilimizdeki lisede okuyan öğ
renciler üzerinde yapılan bir araştırma, gençlerimizin yüzde 53'ünün esrarı denediğini, yüzde 
22'sinin ara ara kullandığını, yüzde 8.5'inin de sürekli kullandığını ortaya çıkarmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, yasadışı uyuşturucu üretim ve ticaretini bir insanlık suçu olarak 
nitelemekte ve tüm olanaklarıyla uyuşturucuya karşı mücadele etmektedir. Güvenlik güçlerimiz, 
2003 yılında, 5 220 kilo eroin, 308 kilo afyon, 1 009 kilo baz morfin, 7 777 kilo esrar ve 5 847 715 
adet uyuşturucu hap ele geçirmiş, uyuşturucu bağlantılı 12 420 tutuklama gerçekleştirmiştir. Bu 
rakamlar, güvenlik güçlerimizin uyuşturucuyla mücadele göstergesidir: fakat, bu mücadelede etkin 
olamadığımız da ortadadır. Bununla birlikte, bu rakamlar, Türkiye'nin uyuşturucu ticaretinde bir 
köprü olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle, uyuşturucuyla mücadele, yalnızca güvenlik güç
lerimizin değil, toplumun tümünün ciddîye alması gereken topyekûn bir savaştır. 

Değerli milletvekilleri, rakamların ışığında görünen gerçek ortadadır. Ulusumuzu ayakta 
tutacak, geleceğimizin güvencesi gençlerimiz karanlığa doğru sürüklenmektedir. Anayasanın 58 in
ci maddesinde "devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar 
ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır" hükmü yer al
maktadır. Bu hüküm, devletin görevlerini açık bir şekilde ortaya koymuştur. 

Bu nedenle, uyuşturucu madde kullanımı, alkol ve sigara kullanımıyla etkin bir şekilde 
mücadele edebilmek için, bu tür maddelerin, üretiminden pazar aşamasına, hatta kullanıcı bireye 
ulaştığı son nokta da dahil olmak üzere, denetleyici, caydırıcı politikalar üretilmeli ve bu politikalar 
benimsenmelidir. 

Bu nedenle, toplumun, özellikle gençlerin uyuşturucuya yönelik talebinin yok edilmesi ya da 
hiç oluşmaması için koruyucu çalışmalar yapılmalıdır. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz, 
öğretmenlerimiz, uyuşturucu madde kullanımının zararları konusunda bilgilendirilmelidirler. Mad
de kullanımıyla mücadelede, aileler, eğitim kurumları, medya kuruluşları, sivil toplum örgütleri, 
güvenlik güçleri ve toplumumuzun tüm taraflarına önemli görevler düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, insan sağlığını ciddî şekilde tehdit etmekte olan uyuşturucu ve uyarıcı 
maddelerle mücadele konusunda, olayın sosyal boyutu da gözönüne alındığında, konuyla ilgili 
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kurum ve kuruluşların koordineli bir çalışmaya gitmeleri gerekmektedir. Madde bağımlılığıyla 
mücadelede, Millî Eğitim, Sağlık, Millî Savunma, İçişleri Bakanlıkları ile yerel yönetimlerin işbir
liği, sistemli ve etkin bir şekilde yapılmalıdır. 

Bağımlılık tedavisinin güç bir tedavi olduğu gözönüne alındığında, sorunun yaygınlaşmasını 
önleyerek artışın durdurulması önem taşımaktadır. Kamuoyunun, madde bağımlılığının tehlikeleri 
konusunda -uyarıcı ve bilgilendirici bir şekilde- yönlendirilmesi için çalışmalar yapılmakta; ancak, 
bunlar yetersiz kalmaktadır. 

Bununla birlikte, çığ gibi büyüyen işsizlik sorununun çözülmesi, genç yurttaşlarımızın uyuş
turucu kıskacından kurtarılmasına büyük ölçüde yarar sağlayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, milyonlarca çocuğumuzu, gencimizi tehdit eden madde bağımlılığının 
önüne geçilmesinde, medyanın da büyük bir rolü bulunmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Pekel, ek 1 dakikalık sürenizi başlatıyorum. 
Buyurun. 
SEDAT PEKEL (Devamla) - Toplumsal yaşamı her açıdan etkilemede önemli bir rol üstlenen 

televizyon yayınlarında bazı yayın kuruluşlarınca kamu yararının gözetilmediği, toplum değerleri 
ve bireysel hakların korunmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, topluma yönelik eğitici yayın
ların yerine getirilmemesi, hatta, yasal düzenlemelerin zaman zaman ihlal edilmesi durumu söz 
konusudur. Bu bakımdan, kamu yararını gözeten ve özel televizyon kanallarına örnek teşkil etmesi 
gereken TRT'ye büyük sorumluluk düşmektedir; ancak, zaman zaman TRT'nin de bu konunun 
önemine özen göstermediği görülebilmektedir. TRT, toplumun, özellikle de çocukların ve gençlerin 
sigara, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve diğer kötü alışkanlıklara karşı korunmalarını sağlamak 
amacıyla 09.00-21.00 saatleri arasında, caydırıcı nitelikte yayınlar yapmak zorunda iken, bu yayın
ları çoğu zaman geç saatlere koymaktadır. Bu konuyu, kurumun en yetkili kişisi olarak Genel 
Müdür Sayın Demiröz'e bir yazıyla bildirmeme rağmen, aradan uzun bir süre geçmiş ve bugüne 
kadar kendisinden herhangi bir yanıt alınamamış, ayrıca, konuyla ilgili gereken de yapılmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin geleceği çocuklarımızı ve gençlerimizi sigara, alkol, uyuş
turucu madde ve diğer kötü alışkanlıklara karşı koruyucu, kullanımını önleyici ve caydırıcı nitelik
te yeni yasal düzenlemelere hep birlikte imza atacağımızı umuyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Pekel, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 3 adet tezkeresi vardır; ay

rı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Norveç Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanının davetine icabetle bu ülkeye resmî 

ziyarette bulunacak olan TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden müteşekkil Parlamento heyetini 
oluşturmak üzere Gruplarınca isimleri yeniden bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/550) 

30.4.2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Norveç Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanının vaki davetine icabetle. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir Parlamento heyetinin. 12-13 Ocak 2004 
tarihleri arasında Norveç'e yapacağı resmî ziyarete ilişkin siyasî parti gruplarından bildirilen isim
ler, 06.01.2004 tarihli 38 inci Birleşimde Genel Kurulun bilgisine sunulmuştu. Ancak, mahallî 
seçimlerden dolayı söz konusu ziyaret gerçekleştirilememiştir. 
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Bu defa, 12-15 Mayıs 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan anılan ziyarete ilişkin 
siyasî parti gruplarının yeniden bildirdiği isimler Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine 
sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Mehmet Dülger (Antalya) 
Müfit Yetkin (Şanlıurfa) 
Nihat Eri (Mardin) 
Onur Öymen (İstanbul) 
Emin Koç (Yozgat) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
2. - Bulgaristan Ulusal Meclisi Dış Politika Savunma Güvenlik Komisyonu Başkanı ve 

beraberindeki Parlamento heyetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuğu olarak resmî temas
larda bulunmak üzere ülkemizi ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/551) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 27 Nisan 2004 tarih ve 36 sayılı kararıyla, 

Bulgaristan Ulusal Meclisi Dış Politika, Savunma Güvenlik Komisyonu Başkanı ve beraberindeki 
Parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuğu olarak resmî temaslarda bulunmak 
üzere ülkemizi ziyareti uygun bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Üçüncü tezkereyi okutuyorum: 
3. - Belçika'da yapılacak olan Habitat Düzeyinde Küresel Parlamenterlerin Avrupa Kıtası Baş

kanlar Kurulu Toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen katılacak milletvekillerine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/552) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Habitat Düzeyinde Küresel Parlamenterlerin Avrupa Kıtası Başkanlar Kurulu Toplantısı 12 

Mayıs 2004 tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacaktır. Konferansa katılınması Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi uyarınca Genel Kurulda kabul edilmiştir. 

Anılan kanunun 2 nci maddesi uyarınca siyasî parti grubunca bildirilen üyenin ismi Genel 
Kurulun bilgilerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Münir Erkal (Malatya) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2 adet Meclis araştırması önergesi vardır: okutuyorum: 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/186) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Atatürk Orman Çiftliği konusu, yazılı ve görsel basında sürekli yer alan ve toplumun çeşitli 

kesimlerince de tartışılan bir konu olmasına rağmen, sorunlarının çözümlenmesi bir yana, giderek 
sorun yumağı haline gelmiş bir yerdir. 

Atatürk'ün, büyük bir öngörüyle Türk Milletine hediye ettiği Atatürk Orman Çiftliği, ne yazık 
ki, aradan geçen altmışaltı yıl içinde korunup geliştirilmesi bir tarafa, Bağış Mektubundaki amaç 
doğrultusunda bile tasarruf sağlanamadığı gibi, çeşitli kişi ve kurumlara tahsis olunan, işgal olunan 
araziler nedeniyle, arazi varlığı başlangıçta 52 000 dekar iken bugünkü kayıtlara göre 33 487 dekara 
gerilemiştir. Son dönemlerde yapılan ciddî araştırma ve denetimler sonucu, tam 900 dekar arazinin 
halen işgal altında olduğu belirlenmiştir. 

Bugün itibariyle Müdürlüğün, çeşitli kişi ve kuruluşlara kiraya verdiği ve mülkiyetin gayriay-
nî hak tesis ettiği taşınmazlarının sayısı 112 olup, bu kiralamaların büyük bir bölümü, maalesef, 
arazilerin Bağış Mektubundaki amaç doğrultusunda kullanımıyla bağdaşmayan kiralamalardır. Bu 
taşınmazların yaklaşık alanı 5 324 dekardır. Araziler üzerinde kiracılar tarafından yapılan sabit 
tesisler nedeniyle, araziler, sadece gasbedilmekle kalmayıp, arazi niteliğini de kaybetmişlerdir. 
Kiracıların kullanımına verilen arazilerin büyük bir bölümü üzerinde kurulan tesisler incelendiğin
de, lokantalar, büfeler, benzinlik tesisleri, garajlar, sosyal tesisler, asfalt depo tesisleri, kömür 
deposu, bovling salonları, fabrikalar, kil istihraç sahaları, kanalizasyon atık ve su kolektör tesisleri 
olduğu görülmektedir. 

Atatürk Orman Çiftliği alanının, 1998 yılında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunca birinci derecede tarihî ve doğal SİT alanı olarak tescil ve ilan olunduğu gözönünde 
bulundurulduğunda, Atatürk tarafından Hazineye bağışlandığı tarihten bugüne kadar geçen sürenin 
incelenmesi ve halihazırdaki sorunlarının çözümü için, Anayasamızın 98 inci, İçtüzüğümüzün 104 
ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 27.4.2004 

1 - Salih Kapusuz 
2- Ahmet Işık 
3- Muharrem Tozçöken 
4- Resul Tosun 
5. Ramazan Can 
6- Nurettin Aktaş 
7- Cüneyit Karabıyık 
8- Nusret Bayraktar 
9- Şemsettin Murat 

10- Fatma Şahin 
11 - Mahmut Kaplan 
12- Cahit Can 
13- Reyhan Balandı 
14- İbrahim Hakkı Birlik 
15- Mehmet Salih Erdoğan 

(Ankara) 
(Konya) 
(Eskişehir) 
(Tokat) 
(Kırıkkale) 
(Gaziantep) 
(Van) 
(İstanbul) 
(Elazığ) 
(Gaziantep) 
(Şanlıurfa) 
(Sinop) 
(Afyon) 
(Sımak) 
(Denizli) 
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16- Mustafa Said Yazıcıoğlu (Ankara) 
17- Feyzi Berdibek 
18- Muzaffer Gülyurt 
19- Niyazi Pakyürek 
20- Sabahattin Cevheri 
21- Burhan Kılıç 
22- Hasan Bilir 
23- Abdulbaki Türkoğlu 
24- Hasan Aydın 
25- Maliki Ejder Arvas 
26- Nevzat Doğan 
27- Mehmet Asım Kulak 
28- Ahmet Faruk Unsal 
29- Abdurrahman Anik 
30- İbrahim Köşdere 
31- Selahattin Dağ 
32- Mustafa Ataş 
33- Temel Yılmaz 
34- Muharrem Candan 
35- Hasan Kara 
36 - Fahri Keskin 
37 - İlyas Arslan 
38 - Öner Ergenç 
39 - Mahmut Durdu 
40 - Mehmet Sarı 
41 - Mahfuz Güler 
42 - Ahmet Koca 
43 - Abdulmecit Alp 

(Bingöl) 
(Erzurum) 
(Bursa) 
(Şanlıurfa) 
(Antalya) 
(Karabük) 
(Elazığ) 
(Giresun) 
(Van) 
(Kocaeli) 
(Bartın) 
(Adıyaman) 
(Bingöl) 
(Çanakkale) 
Mardin) 
(İstanbul) 
(Gümüşhane) 
(Konya) 
(Kilis) 
(Eskişehir) 
(Yozgat) 
(Siirt) 
(Gaziantep) 
(Osmaniye) 
(Bingöl) 
(Afyon) 
(Bursa) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerine alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2. - Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 milletvekilinin, töre cinayetlerinin araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/187) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Töre cinayetleri, her gün yeni yeni dramlara neden olmasına bağlı olarak Türkiye için önemini 

artıran ve acilen çözüm bekleyen çok önemli bir konudur. Bu bir ayıptır ve yüzkarasıdır. Türkiye bu 
ayıptan kurtulmak zorundadır. 

Namusumuzu korumak nasıl kutsal bir görevse, insanımızın hayatını ve haysiyetini korumak 
da o kadar kutsal bir görevdir. 
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Töre cinayetleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine (CEDAW) aykırıdır. 1992 yılın
da alınan CEDAW 19 nolu tavsiye kararına göre, devlet, kadınlara karşı üçüncü kişilerin uyguladığı 
insan hakları ihlallerini önlemekle yükümlüdür. Ayrıca, Pekin'de toplanan Birleşmiş Milletler Kadın 
Konferansı ve Pekin + 5 Sonuç Bildirgelerinde taahhütlerimiz bulunmaktadır. Pekin + 5 Bildirgesi, 
namus suçlarını kadına karşı şiddet kapsamında değerlendirmektedir. 

Töre cinayetleriyle ilgili hukukî çalışmalar yapılmakla birlikte, meselenin çözümü için sos
yokültürel çalışmalara ihtiyaç olduğu aşikârdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır. Bu nedenlerle, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz 
ve talep ederiz. 

Say 
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. 

gılarımızla. 
- Fatma Şahin 
- Remziye Öztoprak 
• Salih Kapusuz 
• Sadullah Ergin 
• Gülseren Topuz 
- İnci Özdemir 
• Semiha Öyüş 
- Zeynep Karahan Uslu 
- Mahfuz Güler 
• Hasan Kara 
• Reyhan Balandı 
• Serpil Yıldız 
• Ali Sezai 
• Feyzi Berdibek 
• Abdulbaki Türkoğlu 
• Şevket Orhan 
• Ekrem Erdem 
• Ahmet Koca 
• Hüseyin Kansu 
- Mehmet Yılmazcan 
• Hanefi Mahçiçek 
- İbrahim Hakkı Aşkar 
- Ahmet Üzer 
- Mehmet Sarı 
- Nükhet Hotar Göksel 
- Hüseyin Tanrıverdi 
- Mehmet Emin Tutan 
- Mehmet Daniş 
- Gürsoy Erol 

(Gaziantep) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Hatay) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Aydın) 
(İstanbul) 
(Bingöl) 
(Kilis) 
(Afyon) 
(İzmir) 
(Kahramanmaraş) 
(Bingöl) 
(Elazığ) 
(Bursa) 
(İstanbul) 
(Afyon) 
(İstanbul) 
(Kahramanmaraş) 
(Kahramanmaraş) 
(Afyon) 
(Gaziantep) 
(Gaziantep) 
(İzmir) 
(Manisa) 
(Bursa) 
(Çanakkale) 
(İstanbul) 
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30 - Abdullah Torun (Adana) 
31 - Hikmet Özdemir (Çankırı) 
32- Faruk Anbarcıoğlu (Bursa) 
33- Ünal Kaçır (İstanbul) 
34- Faruk Koca (Ankara) 
35- Eyyüp Sanay (Ankara) 
36- Mehmet Kılıç (Konya) 
37 -Tayyar Altıkulaç (İstanbul) 
38- Kemalettin Göktaş (Trabzon) 
39- Mustafa Cumur (Trabzon) 
40- Mustafa Duru (Kayseri) 
41-Cahit Can (Sinop) 
42- Mehmet Asım Kulak (Bartın) 
43- İrfan Rıza Yazıcıoğlu (Diyarbakır) 
44- Orhan Taş (Sivas) 
45- Ömer Kulaksız (Sivas) 
46- Metin Kaşıkoğlu (Düzce) 
47- Halil İbrahim Yılmaz (Kütahya) 
Gerekçe: 
Töre cinayetleri, her gün yeni yeni canlar almakta ve acı dramların yaşanmasına neden olmak

tadır. Her mağdurun ardından dökülen gözyaşları ise töre cinayetlerini önlemeye yetmemektedir. 
Türkiye'de ortalama dört beş günde bir töre cinayeti işlendiği düşünülecek olursa, meselenin 

vahameti ve nasıl kangrenleşmiş olduğu daha iyi görülür. 
Birleşmiş Milletler verilerine göre, her yıl dünyada 5 000 töre cinayeti işlenmektedir. Maalesef, 

Türkiye, dünya klasmanında önde gelen ülkelerden biridir. Bu bir ayıp ve cinayettir. Töre diye ser
gilenen vahşet, maalesef, hukuku da işlevsiz hale getirmiştir. 

Bu yara, yıllardır kanamaya devam ediyor; çünkü, meselenin çözümü için ayak sürüdüğümüz 
ve yeterince istekli davranmadığımız gerçektir. 

Bu nedenlerle, töre cinayetleri "kol kırılır yen içinde kalır" denilip, üstü örtülemeyecek kadar 
ciddî bir uluslararası mesele haline gelmiştir. 

Kadına Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin (CEDAW) 19 nolu tavsiye 
kararı, devlete, üçüncü kişilerin kadınlara karşı uyguladığı insan hakları ihlallerini önleme görevi 
vermiştir. Pekin+5 Bildirgesi de, namus suçlarını, kadına karşı şiddet kapsamına almıştır. 

Töre adına işlenen cinayetler, maalesef, töreyi kirletmektedir. Töre, hukukla ve dinle çeliş-
memelidir, çelişirse bir yanlış vardır. Din ve hukuk, her ne sebeple olursa olsun, hiç kimseye cinayet 
işleme ayrıcalığı vermez. Onun için, bu vahşetin dinle ilişkilendirilmesi de bir başka yönden 
cinayettir. 

Töreye karşı gelmek suçsa, suçlu-suçsuz ayırımı yapmaksızın insanların öldürülmesi daha 
büyük bir suçtur. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Cezalandırma yetkisi devlete aittir. Kaldı ki, zorla 
ve kandırılarak kirletilen kadın suçlu değil, mağdur ve mazlumdur. Mağdur ve mazlumsa cezalan
dırılmaz. korunur. 
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Nasıl ki, mafya adaleti adalet değilse, töre adaleti de adalet değildir. Nasıl ki, töredir diye kan 
davaları tasvip edilemezse, töre cinayetleri de tasvip edilemez. Töre cinayetlerini tasvip etmemek, 
namusun korunmasına karşı olmak demek de değildir. Namus, insan hayatı ve haysiyeti güvence al
tına alınarak korunmalıdır. 

Öte yandan, her ne sebeple olursa olsun, kirletilen kadının töre öyle gerektiriyor diye, aile mec
lisi kararlarıyla ölüme mahkûm edilmesi, kadına yönelik ayırımcılığın ve şiddetin bir başka göster
gesidir. Nitekim, başka gerekçelerle, Türk kadınının yüzde 67'sinin fiziksel şiddete maruz kalması 
da bunun bir kanıtıdır. 

Kadının ayırımcılığa tabi tutulması ve sistematik bir biçimde şiddete maruz bırakılması top
lumsal bir olaydır. Onun için, bu, salt mevzuat değişiklikleriyle halledilebilecek bir konu değildir. 
Nitekim, AB müktesebatı çerçevesinde, Yedinci Uyum Paketiyle TCK'nın 462 nci maddesi değiş
tirilerek, töre cinayetleri hafifletici sebep olmaktan çıkarılmıştır; ama, mesele kökünden çözülmüş 
değildir. Bunu, birden fazla kişinin bir araya gelip karar alması ve birçok kişi tarafından planlanıp 
beraberce gerçekleştirilmesi nedeniyle nitelikli suç sayma gereği vardır. Aksi halde, etkili koruma 
sağlama sorumluluğunu yerine getirmekte başarısız olduğu için, bu cinayetlerde devletin sorum
luluğu ortadan kalkmayacaktır. 

Töre cinayetlerinin, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sıkça görülmesi, 
meselenin arka planında başka nedenler olduğunun göstergesidir. Bu bakımdan, konunun ardında 
yatan nedenlerin araştırılarak tespit edilmesi, çözüm yolunda ciddî bir adım olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, töre cinayetlerini araştırırken, sadece bir toplumsal vahşeti göz
ler önüne sermiş ve bunun nedenlerini ortaya koymuş olmayacaktır; aynı zamanda, meselenin 
çözümü konusunda devlete, millete, gönüllü kuruluşlara, toplum önderlerine ne gibi görevler düş
mektedir, bunları da ortaya koyacaktır. 

Unutulmamalıdır ki, bu, bir kadın sorunu değil, insanlık sorunudur ve Türkiye için yüz
karasıdır. TBMM, bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Başbakanlığın Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup oy

larınıza sunacağım. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'ya yaptığı resmî ziyarete katılan milletvekil

lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/553) 
29.4.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Vaki davete icabetle, görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte 11-14 Nisan 2004 

tarihlerinde Japonya'ya yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin 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 
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Liste 
Ömer Çelik (Adana) 
Reha Denemeç (Ankara) 
Mevlüt Çavuşoğlu (Antalya) 
Fatma Şahin (Gaziantep) 
Egemen Bağış (İstanbul) 
Hüseyin Beşli (İstanbul) 
İbrahim Özal (İstanbul) 
Gülseren Topuz (İstanbul) 
Abdulkadir Kart (Rize) 
Şaban Dişli (Sakarya) 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

IV. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
].- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlen

mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi: 

No. : 76 Tarihi:4.5.2004 
Genel Kurulun 4.5.2004 Salı günkü (bugün) birleşiminde, sözlü sorular ve diğer denetim 

konularının, 5.5.2004 Çarşamba günkü Birleşimde ise sözlü soruların görüşülmemesi; gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 25 inci sırasında yer 
alan 430 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifinin bu kısmın 6 ncı sırasına, 23 üncü sırasında yer alan 429 sıra sayılı kanun 
tasarısının 7 nci sırasına. 24 üncü sırasında yer alan 425 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci sırasına. 
daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılan 433, 434. 435. 436, 437, 438, 431 ve 
432 sıra sayılı kanun tasarılarının ise 48 saat geçmeden bu kısmın 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı 
sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi; bugünkü birleşimde çalış
ma süresinin 430 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin birinci görüşmelerinin bitimine kadar uzatılması, 7.5.2004 Cuma günü 
de Genel Kurulun saat 14.00'te toplanarak 430 sıra sayılı Anayasa Değişikliği Hakkında Kanun 
Teklifinin ikinci görüşmelerine başlanması ve çalışma süresinin teklifin görüşmelerinin bitimine 
kadar uzatılmasının. Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Salih Kapusuz Ali Topuz 
AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alman karar gereğince, sözlü soruları ve diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin 

"Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 
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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. - 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. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 
Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş. 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının ve Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim 
Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden. 
tasarıların ve teklifin müzakerelerini erteliyoruz. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
4. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 

İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S.Sayısı: 349) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Komisyon bulunmadığından, tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 
Gıdaların Üretimi. Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları raporlarının 
müzakeresine başlayacağız. 

5. - Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları 
(1/238) (S. Sayısı: 428) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Komisyon bulunmadığından, kanun hükmünde kararnameyle ilgili tasarının müzakeresi er

telenmiştir. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz. Haluk 

İpek. Bursa Milletvekili Faruk Çelik. Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve Hatay Milletvekili Sadullah 
Ergin ile 193 milletvekilinin: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

6. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz, 
Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve Hatay Millet\-eki/i 
Sadullah Ergin ile 193 milletvekilinin: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2 278) (S. Sayısı: 430) (xj 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada . 
Sayın milletvekilleri, komisyon raporu 430 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

(x) 430 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Teklifin tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Oya Araslı, 
AK Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu; şahısları adına, Konya Milletvekili Ah
met Işık, Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve Samsun Milletvekili Suat Kılıç'ın söz talepleri vardır. 

İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Oya Arash'ya aittir. 
Sayın Araslı buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: sizleri 

saygıyla selamlıyorum ve bu vesileyle, dün Batman'da meydana gelen müessif kazada yaşamlarını 
yitiren vatandaşlarımıza rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyor ve 
Batmanlılara geçmiş olsun diyorum. 

Önümüzde bir anayasa değişikliği teklifi var. Bu "Avrupa Birliğine uyum" adı altında önümüze 
getirilmiş olan bir tekliftir. Burada, hemen bir saptamayı, bu tür paketlerde her zaman yaptığımız 
gibi, yapmakta yarar görüyorum. Aslında, bu tür, Avrupa Birliğine uyum adı altında bizim yap
tığımız düzenlemelerin kökeninde, toplumun demokrasiye gönül vermiş kesimlerinin yıllarca yap
mış olduğu bir mücadele yatıyor. Bunlar, aslında, Avrupa Birliği istedi diye Türkiye'nin gündemine 
giren hususlar değil; bunlar, bu toplumda yıllarca telaffuz edilmiş olan, düzeltilmesini toplumun 
beklediği hususlardır. Bu açıklamalar yapılırken, toplumumuzun bu konudaki beklentilerinin ve 
mücadelelerinin tek bir kelimeyle bile ifade edilmemiş olmasını yadırgıyorum. Bu toplum, Avrupa 
Topluluğuna girmek istiyor; bu toplum, demokraside daha ilerlemeyi sağlayacak birtakım düzen
lemelerin yapılmasını istiyor; bunu istediği için Avrupa Birliğine girmeyi talep etmek hakkını ken
disinde görüyor, yoksa, sırf Avrupa Birliğine girebilmek için göstermelik birtakım düzenlemeler 
peşinde değil. Eğer bu husus, bu tür yasa tekliflerinde ve tasarılarında vurgulanırsa, öyle zan
nediyorum ki. bunun, toplumumuzun hakkını teslim etmenin yanı sıra, Avrupa Birliği platform
larında Türkiye'nin konumu tartışılırken de olumlu değerlendirmelere yol açmak gibi yararlı bir 
yanı var; çünkü, Avrupa Birliği yasalara bakıyor; ama, toplum ne âlemde, öncelikle de onu tetkik 
ediyor. Bu yasalarda ifade edilenleri toplum özümsemiş mi, toplum bunları istiyor mu, uygulamalar 
ne durumda; bunlar, yaptığımız yasa değişikliklerinin yanı sıra, belki, yaptığımız yasa değişiklik
lerinden daha belirleyici bir nitelik taşıyor, konumumuz belirlenirken. Bu nedenle, bundan sonra, 
bu tür yasalar gündeme geldiğinde, bu belirlemeyi yapmaya özen göstermenizi diliyorum. Kişisel 
olarak değil, bunun yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun da isteği olarak bunu ifade etmeyi 
bir görev biliyorum. 

Bu anayasa değişikliği. Anayasanın birtakım hükümlerine, çağdaş demokratik gelişmelere 
ayak uydurduğumuzu gösteren birtakım düzenlemeler getiriyor ve Avrupa Birliği Kriterlerine göre 
yapmamız gerekenleri yaşama geçiriyor; ama, Kopenhag Kriterlerine göre yapmamız gereken bir 
şey daha var: hukuk devletini yaşama geçirmek, hukuk devletinin uygun bir biçimde gerçekleş
mesini engelleyen hangi engel varsa, onu ortadan kaldırmak. 

Bugün, hukuk devletinin amacına uygun biçimde, tanımına uygun biçimde, ideal biçimde ger
çekleşmesinin önündeki en büyük engellerden birisi de yargı karşısındaki dokunulmazlıklardır. 
Bunun başında da milletvekilliği dokunulmazlığı gelmektedir. Avrupa Birliği ülkelerine de. dün
yaya da baktığımız zaman, dokunulmazlıkların kapsamını, milletvekilleri bakımından, bu kadar 
geniş tutmuş bir başka ülkeyle karşılaşmak zordur. Toplumumuzu bu konumdan çıkarmamız 
gerekiyor. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarını, hukuk devleti ilkesi bakımından, bu ilkenin ger
çekleşmesi bakımından bir engel olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bunun için partiler söz verdiler. 
En azından, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde en büyük gruba sahip olan iki parti, seçim 
öncesi, topluma, milletvekili dokunulmazlıklarını sınırlandırmak için söz verdi: ama, bizim, bu tür 
her girişimden önce yaptığımız uyarılara rağmen, buna öncelik verilmesi gerektiğini yinelememize 
rağmen, milletvekili dokunulmazlıkları konusunda herhangi bir sınırlamaya gidici bir önerinin gel-
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mediğini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, anayasa değişikliği önermeye sayımız yet
miyor; o nedenle, bu hususu Meclisin gündemine taşıyamıyoruz; ama, buna sayıları yetenler var ve 
sayılarının yetmesi, bu yükümlülüğü yerine getirme borcunu da onların boynunda bırakıyor. Siz, 
yargının önünü açmazsanız, birtakım imtiyazları, birtakım dokunulmazlıkları yargının önünde 
tutarsanız, hukuk devletini nasıl gerçekleştirebileceksiniz; hukuk devletini gerçekleştiremediğiniz 
zaman, insan haklarını güvence altına aldığınızdan nasıl söz edebileceksiniz?! Bu, biz değerlen
dirilirken aleyhimize değerlendirmelere yol açan bir neden; ama, bunu görmezliğe geliyoruz ve 
bunu bir kenara bırakıp Anayasanın başka hükümleriyle meşgul olmayı yeğliyoruz. 

Bunu bir kenara bırakalım. Getirilen anayasa değişikliği teklifi neler yapmaktadır; bu teklif, 
Anayasanın 10 uncu maddesine, cinslerarası eşitlikle ilgili bir hüküm eklemektedir; daha önce 
yasalarımızda kaldırdığımız ölüm cezalarıyla ilgili ibareleri Anayasadan çıkarmaktadır. Bunun yanı 
sıra, ilginç bir düzenleme yapmaktadır; Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın getirdiği yükümlülük
ler doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yabancı ülkeye verilmesine imkân tanımaktadır. 

Değerli arkadaşlar, ben size soruyorum: Biz. Türkiye olarak. Uluslararası Adalet Divanıyla il
gili, bu Divanın yetkilerini kabul ettiğimize ve ona taraf olduğumuza ilişkin bir sözleşme imzaladık 
mı; hayır imzalamadık. Dünyanın hiçbir anayasasında, böyle üye olunan özel organlara isim olarak 
atıfta bulunan düzenlemeler yapılmaz; yapılıyorsa bile, çok istisnaî olabilir. Neden yapılmaz; çün
kü. anayasalar, soyut hukuk kuralları getirir, kalıcı hukuk kuralları getirir. Hiç değilse, komisyonda 
da ifade ettiğimiz gibi, bu konuda böyle, Divanın adını zikretmeden, daha soyut düzeyde bir düzen
leme yapılabilirdi; ama, biz Divana girmemişiz, Divanın yetkileriyle ilgili bir ayrık hükmü 
Anayasamıza getiriyoruz. Bu da, anayasa hukukuna bakış açısına, bu teklifi hazırlayanların anayasa 
tekniğine, anayasa hukukuna bakış açısını örnekleyen güzel bir durum diye düşünüyorum. 

Bir başka değişiklik, basın işletmesi olarak kurulan basımevlerini, eklentilerini ve basın araç
larını suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadereden korumaya yönelik, bunun dışında tutan bir 
hüküm. Bu hüküm, yıllardır toplumumuzun gerçekleşmesini beklediği bir hüküm; o nedenle, olum
lu değerlendirilecek bir hüküm. 

Başka bir hükme bakıyoruz; sivil kurumlarda askerî temsilci bulundurulmasını önleyen bir 
hüküm. Yükseköğretim Kuruluna Genelkurmay tarafından üye adayı gösterilmesini, artık, bir uy
gulama olarak anayasa hukukumuzdan kaldırıyor. Sivilleşmeyi sağlamak bakımından, olumlu bir 
adım olarak mütalaa edilebilir. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmıştır. Bu. zaten, yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak savunduğumuz bir husustur. 

Devlet harcamalarında şeffaflığın sağlanması için Sayıştayla ilgili bir düzenleme getirilmiştir. 
Bütün bu düzenlemelerin içerisinde ikisi çok büyük önem taşımaktadır; birisi, cinslerarası eşitlik, 
birisi de. uluslararası antlaşmaların kanunlarımız karşısında, bir çatışma vukuunda, hangisinin ön
celik kazanacağına ilişkin yapılmış olan düzenleme. Dilerdik ki, bu düzenlemede, hiç değilse, han
gi kurumların çatısı altında yapılmış olan insan hakları sözleşmelerine, antlaşmalarına böyle bir özel 
konum taşıdığımızı anayasa hükmünde belirleyelim... 

BAŞKAN - Sayın Araslı, beş on saniyenizi rica edeyim. 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - Genel Kurulu ziyaret eden İtalya Milletvekilleri Meclisi Başkam Pier Ferdinando Casini 

ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Bülent Arınç'ın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan, İtalya Milletvekilleri Meclisi Baş
kanı Pier Ferdinando Casini ve beraberindeki heyet, Meclis Başkanımız Sayın Bülent Arınç'la bir-
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likte şu anda Meclisimizi teşrif etmiş bulunuyorlar; kendilerine, Yüce Meclisimiz adına "Hoşgel-
diniz" diyorum. (Alkışlar) 

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

6. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz, 
Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve Hatay Milletvekili 
Sadullah Ergin ile 193 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/278) (S. Sayısı: 430) 
(Devam) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
OYA ARASLI (Devamla) - ...çünkü, böyle bir düzenleme karşısında, ister istemez, insanın ak

lına. herhangi bir kanuna dayanmayan uygulama antlaşmalarında karşımıza çıkabilecek olan, göz
den kaçmış, Anayasadaki insan hak ve özgürlüklerine ilişkin hüküm taşıyanlar gelebiliyor. Bunların 
Anayasaya aykırılık taşıması halinde, otomatik olarak bunlar içhukukumuzun önüne geçmiş oluyor
lar: çünkü, uluslararası antlaşmaların Anayasaya uygunluğu denetlenmiyor biliyorsunuz. Böyle bir 
sakıncayı da burada dikkatlerinize sunmakta yarar görüyorum; ama, özellikle kadınlar açısından bu 
teklifin belkemiği, Anayasanın 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik. Bizim Anayasamızın 10 un
cu maddesi 12 nci maddesiyle birlikte okunduğu zaman kadının ve erkeğin eşit haklara sahip ol
duğu zaten, bu hükümlerden anlaşılıyor; ama, özellikle kadınlar -tabiî, erkeklerin de sıkıntısı 
olabilir- kendilerine, erkeklerle eşit olarak tanınmış olan haklardan yararlanma konusunda her 
zaman sıkıntıyla karşılaştılar; yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde sıkıntıyla karşılaştılar. 
Seçmek için oy verdiler; ama, seçilip yönetemediler; yani, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının ken
dilerine tanımış olduğu yönetime katılma hakkını bir türlü yaşama geçirme fırsatını bulamadılar. 
Kendilerine erkeklere uygulanmayan birtakım farklı yaptırımlar yaşamın her alanında uygulandı ve 
yaşama, erkekler gibi, onlara eşit bir biçimde katlamadılar. 

Sadece şu töre cinayetlerini düşünün. Öldürülen kadınların günahı, suçu nedir; ailelerinin tas
vip etmediği kimseleri hayat arkadaşı olarak, eş olarak kendilerine seçmiş olmalarıdır. Bunun yap
tırımı ölümdür; ama, bir erkek aynı şeyi yaptığı zaman, kimse onu Anadolu'nun herhangi bir yerin
de öldürmeyi düşünüyor mu; hayır, düşürmüyor. Kadınlar, kendilerine erkeklerle eşit olarak tanın
mış olan haklarından yararlanmakta sıkıntı çekiyorlar, büyük sıkıntıyı kadınlar çekiyorlar. 

Erkeklerin de bu konuda birtakım şikâyetleri olabileceğinin düşünüldüğü uluslararası platform
larda. bu soruna çözüm arandı ve hem kadını hem erkeği kapsamak üzere, cinslerarası eşitlik kav
ramı gündeme girdi. Kadınlara karşı her türlü ayırımcılığı önlemek için, Türkiye dahil, pek çok ül
ke. bir sözleşmenin altına imza koydu. Bu sözleşme, taraf ülkelere birtakım yükümlülükler yükledi. 
Kadınların da erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu anayasalara geçirmek, cinslerarası eşitliği 
yaşama geçirmek görevinin devlette olduğunu açık seçik anayasasında ve hukuk düzeninde ifade 
etmek, hukukî eşitliğin yanında fiilî eşitliği sağlamak için de, engelleri kaldıracak birtakım özel 
geçici önlemler almak ve bunların imtiyaz ve ayırım sayılmayacağını içhukuklarında ifade etmek. 

Şimdi. biz. bu anayasa değişikliği teklifini Avrupa Birliğine uyum adı altında görüşüyoruz. Av
rupa Birliği de. bize. 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde diyor ki: "Uluslararası yükümlülük
lerinizi yerine getirmediniz. Bunların başında da CEDAW -açılmış haliyle, Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi- geliyor. Ondaki yükümlülüklerinizi getirmediniz 
yerine." Biz de. burada, o yükümlülüğü yerine getirmek için bir düzenleme yapmaya çalışıyoruz. 
Düzenlemenin Anayasa Komisyonu metninden çıkmış olan kısmına bir itirazımız yok, bu yazılsın; 
ama, bu, uluslararası yükümlülüklerimizin gerektirdiği işleri karşılamaya yeterli değil. Tartışmalı 
bir hale getiriyor, fiilî eşitliği sağlamak görevinin yükümünün de devlete verilip verilmediğini tar-
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tışmalı hale getiriyor. Tartışmalı hale getirdiği için -bu hükmün, olumlu ayırımcılık, daha doğrusu. 
haklarından yararlanmakta sıkıntı çeken, fiilî eşitliği yaşama geçirmekte geride kalan cins lehine 
özel birtakım düzenlemeler yapılmasına imkân tanıyıp tanımadığı tartışmalı- üç gündür tartışıyor 
herkes; kimi "getiriyor" diyor, kimi "getirmiyor" diyor. Bu belirsizliği ortadan kaldırmamız lazım. 
Bu da, durumu açık seçik ortaya koyan bir hükümle mümkündür. Bu tür önlemlerin ayırım ve im
tiyaz sayılmayacağına ilişkin bir düzenleme bu metne mutlaka ve mutlaka eklenmelidir. 

Bu metinde gözardı edilen engelli arkadaşlarımız da var Türkiye'de. Zihinsel ve bedensel fark
lılık da bir ayırım nedeni sayılmamalıdır. Bu ilke de, bu anayasa değişikliğinde Anayasa metnine 
girmelidir; ama, önce, kadınlarla ilgili sorunun çözülmesi lazımdır. 

Ben, size, bir kadın olarak sormak istiyorum: Evinizi, eşlerinize, annelerinize, kızlarınıza tes
lim ettiniz; sizin yüzünüzü kızarttılar mı? Bir evi yönetmek, bir evi düzenlemek çok zor bir olaydır 
ve ben öyle inanıyorum ki, kadın, evindeki yaşamında, çok deneyimli bir politikacı olarak yaşamı 
yönetmekte, çekip çevirmektedir. Baba ile çocuklar arasında, ev halkı arasında çıkacak uyuşmazlık
ların çözücüsü, hep, gizliden, perde arkasında, kadındır, işlerin programlayıcısı kadındır. Böyle bir 
beceriye, böyle bir yeteneğe, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve yaşamın diğer alanlarında, ev 
dışındaki alanlarda ihtiyaç duymuyor musunuz erkekler olarak? 

Ben. bu katılımın, kadın olarak, hakkımız olduğunu düşünüyorum. Bu konuda gereken yardımı 
bize yapmanızın da, erkekler olarak sizin borcunuz ve yükümlülüğünüz olduğuna inanıyorum. 
Bunun için de, sizlere elimi uzatıyorum. Bunu, bizim, kadınlar olarak, gerçekleştirmemiz mümkün 
değil, ancak siz erkeklerin katkısıyla yapabiliriz; çünkü, şurada 24 kadın milletvekiliyiz, hiçbir şeye 
sayımız yetmiyor, sizin yardımınıza ihtiyacımız var. "Çağdaş erkekler", "çağdaş demokrasi" olarak 
adlandırılmayı hak edecek bir toplumun erkekleri olmak için size bir imkân sunuluyor; bunu kanıt
layınız, bunu gösteriniz. (Alkışlar) Kadınların, haklarından yararlanmakta çektikleri sıkıntıları or
tadan kaldıracak, onlara destek sağlayacak, yarışa bir adım önden başlamalarını sağlayacak bir
takım önlemleri almak için oylarınızı kullanınız. 

Size bunu sağlayacak önergeyi Meclis Başkanlığına teslim ediyoruz. Sizin yapacağınız, 
sadece. Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz önergeye olumlu oy vermektir. Bunu, Grubum 
olarak da değil, kadın olarak, Türkiye'nin kadınları olarak, bir hak gördüğümüzü yinelemek is
tiyorum. Bu hakkımızı bize teslim edin. Kadınlara karşı yıllardır birikmiş olan borcunuzu ödeyin. 
Töre cinayetleri işlenmesin, kadınlar yaşamdan dışlanmasın. (Alkışlar) Mutfağın, evin dört 
duvarına hapsedilmesin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde daha çok sayıda kadın bulunsun. Biz
ler bunu istiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Araslı, istemeyerek sözünüzü kestiğim için, size 2 dakikalık eksüre 

vereceğim; bu süre içerisinde, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
OYA ARASLI (Devamla) - Bizler, bunu istiyoruz. "Avrupa Birliğine gireceğiz" diyorsunuz, 

"çağdaşız" diyorsunuz. Öyleyse, bizim bu taleplerimize ne itirazınız olabilir?! "Anayasa hükmü 
daha fazla uzatılırsa. Anayasa ilkeleri kısa olur, o ilkeye aykırı düşmüş oluruz" diyorlar. Ben, size 
sormak istiyorum; bizler için, şu olayda, cinslerarası eşitliğin sağlanması mı önemli, yoksa Anayasa 
hükmünün hiçbir işlev yerine getirmeyecek, hatta tartışmalara yol açacak biçimde kısaltılması mı? 
Kuşkusuz, insan hakkı öne çıktığı zaman, insan hakkı öncelik taşır ve ben diyorum ki, kadınlarının 
ikinci planda kaldığı bir toplumda, bir demokrasi sorunu vardır; çünkü, o toplum, erkeklerin, kadın
ları ve erkekleri yönettiği bir toplum olarak karşımıza çıkar. Halbuki, demokrasi, toplumun ken
disini, kadın ve erkeğin kadın ve erkeği yönettiği bir yönetim biçimi olmalıdır; tanımı öyledir. 

Eğer, kadınlar ikinci planda kalıyorsa, haklarını fiilen yaşama geçirmede eksikli kalıyorlarsa, 
bu bir demokrasi ve insan hakları sorunu olmasının yanı sıra, bir çağdaşlık sorunudur; çünkü, çağ-
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daş toplumlar, kadını ve erkeği, omuz omuza, yaşamın her alanına eşitçe katan toplumlardır. Hep 
söylediğim bir örneği önünüze getirmek istiyorum. Bir kuş tek kanatlı ise uçamaz. Kuşlar iki kanat
lı uçuyorlar. Kadını olmayan, kadını geri planda kalan toplumlar da yükselemez. Gelin, kadınımızı 
ve erkeğimizi, haklarında da fiiliyatta da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OYA ARASLI (Devamla)- Hemen bitiriyorum. 
BAŞKAN- Sayın Araslı, bundan sonrakilere de örnek olmaması için... Vakti uzatmayacağımı 

zamanında söyledim. 
Mikrofonunuzu sadece teşekkür etmeniz için açıyorum. 
Buyurun. 
OYA ARASLI (Devamla)- Bunu gerçekleştirelim, toplumumuzu yükseklere çıkaralım, iler

letelim. 
Sizleri saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 
AK Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu. 
Sayın Çubukçu, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
10 maddelik bir anayasa değişikliğini daha görüşmeye başlıyoruz. Anayasalar kolay değişen 

metinler değil, oldukça da sıkı şekil şartlarına tabiler. Dinamik bir süreç olan toplum hayatının 
gerektirdiği düzenlemeleri anayasalara aksettirmek de zaman içinde duyulan bir ihtiyaç oluyor. Bir 
iki maddenin kanunlaşması dahi uzun bir süreç alıyor. Buna rağmen, 82 Anayasası, toplumdan 
doğan ihtiyaçlar, kamuoyunun beklentileri ve talepleri doğrultusunda pek çok değişiklik görmüştür. 
Özellikle temel hak ve hürriyetler doğrultusunda kapsamlı değişiklikler geçirdiğini ve oldukça 
olumlu adımlar atıldığını söyleyebiliriz. 

Her zaman söylediğimiz gibi, arzu edilen, dil ve içerik bakımından son derece tutarlı ve temel 
hak ve hürriyetlerde erkleri öz biçimde düzenleyen kısa, çağdaş norm ve standartları yakalamış bir 
anayasa yazmak. Bunu da henüz gerçekleştirebilmiş değiliz. Bu amaca ulaşma yolunda da önemli 
adımları, iktidarıyla, muhalefetiyle uzlaşma içinde, tüm toplum kesimlerinin desteğini almış bir 
şekilde gerçekleştirmenin önemi büyük. 

Madde sayısı az bile olsa, kendi içinde bir bütünlük arz eden konular da, yine, şu anda gün
demimizde, ölüm cezasının verilmesinin yasaklanması ve çeşitli maddelerde ölüm cezasına gönder
me yapan ibarelerin çıkarılması gibi. Bu paketin kanunlaşmasıyla birlikte Anayasamızın üçte l'i de 
değişim görmüş olacak; bu da hiç küçümsenemeyecek bir oran. 

Bu pakette yer alan konular, her ne kadar gerekçesinde Avrupa Birliği müktesebatına uyum 
amacından bahsedilse de, sonuçta vatandaşlarımızın beklentilerine, isteklerine cevap vereilecek bir 
doğrultuda yapılan düzenlemelerdir. Özellikle çerçeve 1 inci maddede öngörülen düzenlemeler 
içeriği itibariyle son derece önemlidir ve kamuoyunda da yankı bulmuştur. 

82 Anayasasının 10 uncu maddesi, genel eşitlik ilkesini düzenlemekte ve muhtevası itibariyle 
de, çeşitli anlaşmalarda yer alan ayırım yasaklan kuralını karşılamaktadır. Ancak, bu madde, kadın-
erkek açısından eşit haklara sahip olma ilkesini düzenleyen hüküm içermemesi sebebiyle sürekli 
eleştiri konusu olmaktadır. Çağdaş anayasaların hepsi bu yönde hükümler içermekte ve değiştiril
mektedir. Almanya, İsviçre, Avusturya, Yunanistan, İsveç de bu ülkelere birer örnektir. 

13.6.2003 tarihinde Avrupa Konvansiyonu tarafından konsensüsle kabul edilen ve Roma'da 
Avrupa Konseyi Başkanına sunulan Avrupa için bir anayasa oluşturan anlaşma taslağında "eşitlik" 
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üstbaşlığı altında yer alan "yasalar önünde eşitlik, ayırım yapmama, kültür, din, dil çeşitliliği, çocuk 
hakları, yaşlıların hakları, özürlü kişilerin topluma kazandırılması" başlıklarının yanında kadın-er-
kek eşitliğine de yer verilmektedir. 

Buna göre, eşitlik ilkesi, yeterli ölçüde temsil edilmeyen bir cinsiyetin lehine belirli avantajları 
sağlayan önlemlerin sürdürülmesini ve kabul edilmesini engellemeyecektir. Erkek kadın tüm insan
ların yararlanmasına eşit olarak sunulmakla birlikte fiilen kadınlara karşı ayırımcılığın devam 
ediyor olması, Birleşmiş Milletler nezdinde Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi CEDAW'ın hazırlanmasına yol açmış, ülkemiz de bu sözleşmeyi 1985 yılında im
zalamıştır. Bu sözleşmenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası "kadın-erkek eşitliğini fiilen sağlamak 
için taraf devletlerce alınacak geçici ve özel önlemler işbu sözleşmede belirtilen türden bir ayırım 
olarak düşünülmeyecek ve hiçbir şekilde eşitsizlik ve farklı standartların korunması sonucunu 
doğurmayacaktır; fırsat ve uygulama eşitliği hedeflerine ulaşıldığı zaman da bu önlemlere son 
verilecektir" hükmünü içermektedir. 

Çağdaş bir anayasada, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak tüm insan haklarından kadın ve er
keğin eşit yararlanacağını ifade eden ve eşit haklara sahip olma ilkesinin 10 uncu maddeye eklen
mesi zorunludur. Devleti cinsler arasında bu eşitliği sağlama konusunda yükümlü hale getirebilmek 
için bu düzenleme önümüze gelmiştir. Aynı zamanda, böylece uluslararası bir belgenin 
hukukumuza tam olarak yansıtılması da mümkün olacaktır. 

Devlet, kadınla erkeği her alanda eşit haklara, imkânlara kavuşturmak için düzenlemeler 
yapacağını, tedbirler alacağını anayasal düzeyde üstlenmiş olacaktır. 

Bu madde değişikliği komisyonumuz önüne "kadın ve erkek eşit haklara sahiptir" şeklinde gel
miş uzun tartışmalar neticesinde, Alman Anayasasındaki model benimsenerek, AK Parti Grup Baş-
kanvekili Haluk İpek'in verdiği bir önergeyle, bugünkü önünüze gelen son şeklini almıştır. Bu şek
liyle madde, kadın-erkek cinsiyet eşitliğini pozitif destekleyen bir anlayışla yeni bir biçim almıştır. 
Bu yönde yapılan değişiklik, yıllardır özlenen ve kadın kuruluşlarının beklediği bir değişikliktir. 
Buna rağmen eleştiriler olması kaçınılmazdır; ama, eleştiri argümanlarının, meselenin bir hukukî 
mesele olduğu unutulmadan yürütülmesi de gereklidir. Aksi takdirde siyasetüstü kabul ettiğimiz 
kadın sorunlarının bir anda siyasî tartışmaların merkezine çekilmesine yol açar ki bu da en fazla 
yine biz kadınlara zarar verir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda itirazı, Sayın Oya Araslı Hocamın da belirttiği gibi, 
görüşü olan ve eklenmesini istediği "fıkra, içhukukta Anayasa ile bir kanunî düzenlemenin çatış
masına yol açabilir" endişesidir. Değişiklik gerekçesi de son derece açıktır. Değişiklik gerekçesin
de bu endişeyi karşılayacak bir düzenleme vardır. Her ne kadar yasal gerekçeler metne tabi kabul 
edilmese de, metnin yorumunda son derece önemli bir rol oynarlar. Bu endişeyi bir hukukçu olarak 
ihtimal dahilinde görmekle birlikte, bu görüşe doğrudan katılmayan taraftayım; şöyle ki: Zira, bu 
maddenin bir diğer kontrgarantisini de, bir hukukçu olarak, 90 inci maddedeki değişiklik olarak 
görüyorum. Kadın hakları ve buna ilişkin tüm uluslararası sözleşmeler, en temel insan hak ve öz-
gürlüklerindendir. 90 inci maddedeki bu düzenlemeyle, sözleşmeler, içhukukun üzerinde normatif 
bir değere sahip olmaktadırlar. Dolayısıyla, bu yöndeki itirazlara katılmak mümkün değildir. Pozitif 
ayırımcılık veya pozitif ayırımcılığa taraf olmak veya olmamak gibi bir görüş de insanların serbest 
seçimidir. Dolayısıyla, bu görüşlerin karşısında olan görüşleri eleştirirken, yine de nezaket kural
larına uymayan ve hukukî olmayan bir üslup kullanılmasını da doğru bulmadığımı belirtmek is
terim. Bu tartışmaları, hepimiz belli bir seviyede tutmak zorundayız. Söz konusu olan kadınsa, 
değer yargılarımız açısından, kadın da siyasetüstüdür diyorum. 

Bu konuda pozitif ayırımcılığa karşı olduğunu kendi argümanlarıyla ve hukukî bir metinle 
savunan Prof. Dr. Sayın Mustafa Erdoğan'ın görüşü de bir görüştür, bunun karşısında pozitif ayırım
cılığı destekleyen diğer hocalarımızın görüşleri de bir görüştür. Meselenin, ben, hukukî zeminde ve 
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hukukî argümanlarla savunulmasından yana olduğumu ve bu maddenin daha sonra da çok tar
tışılacağını düşündüğüm için, bir kez de Meclis kürsüsünden iletmek istedim. 

Beğenmediğimiz görüşleri de, ayrıca, hor görme ve aşağılama hakkına hiçbirimiz sahip 
değiliz. Bu konu da ortaya çıkarmıştır ki, demokratik tartışma kültürünün yerleşmesi için de top
lumumuzun bir zamana ihtiyacı vardır. 

Avrupa Birliğinin en özlü ilkelerini ifade eden ve Fıansa'daki toplantıda kabul edilen 54 kural
dan biri, yine "kadın-erkek, iş olanağı, iş ortamı, maaş dahil her ortamda eşit olmalıdır" ifadesini 
içeriyor. Yasalar önünde herkesin eşit olduğunu kurala bağlamanın yanı sıra, ayrıca bir kuralla da 
vurgulamış. Avrupa Birliğine girme yolunda Türkiye'nin uyması gereken genel bir kural olarak da 
önümüzde durmaktadır. 

Bu maddenin kabulüyle, devletin sadece cinsiyet ayırımı yapmamakla yetinmeyip, kadın ile er
keği her alanda eşit haklara, eşit imkânlara kavuşturmak için düzenlemeler yapacağını, mevcut olum
suzlukları giderici tedbirler alacağını yükümlülük olarak tercih etmesi de, AB normlarının sağlan
masının da ötesinde, kadınlarımızın, dolayısıyla toplumumuzun ihtiyaçları, beklentileri ve gelişimi 
açısından son derece önemlidir ve bu amaca yönelik tüm çalışmaların desteklenmesi gereklidir. 

Bunun dışında, anayasa değişikliklerinde, ülkemizde, savaş ve yakın savaş tehdidi dışında ölüm 
cezası verme imkânı bugün için bulunmamakta, 1984 yılından bu yana da ölüm cezaları uygulan
mamaktadır. Ayrıca, Türkiye, bütün bu durumlarda ölüm cezasının kaldırılmasına dair İnsan Haklan 
Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesine Ek 13 Numaralı Protokolü de imzalamıştır. Bu 
protokol, savaş ve yakın savaş tehdidi de dahil olmak üzere her halde ölüm cezasının kaldırılmasını 
ve bu konuda bir çekince, istisna konulmamasını da içermektedir. Bu protokolü imzalayan ülkemizin 
de. Anayasanın 15. 17, 38 ve 87 nci maddelerinde değişiklik yapması zorunludur. 

Ölüm cezasıyla ilgili ibarelerin çıkarılmasını öngören bir değişiklik teklifi daha vardır. 38 inci 
maddeyle ilgili olarak, Uluslararası Ceza Divanı statüsünün ülkemize yansıtılması yönünde bir 
değişiklik yer almaktadır. Uluslararası Ceza Divanı da AB müktesebatının bir parçasıdır. Ceza 
Divanına katılım halinde ülkeler, belli durumlarda yargılanmak üzere kendi vatandaşlarını Divana 
teslim etme yükümlülüğü altına girmektedirler. 38 inci maddede öngörülen bu değişiklikle de. Ulus
lararası Ceza Divanı statüsünen taraf olunmasının altyapısı hazırlanmış olmaktadır; ayrıca, bunun 
içhukukta yansımaları da söz konusu olacaktır. 

Basın araçlarını koruma altına alan bir değişiklik de 30 uncu maddede söz konusudur. 
DGM'lerin kaldırılması; bu mahkemelerin görev alanına giren suçlara ağır ceza mah

kemelerinin bakması da bir boşluk doğurmayacaktır. Bunun yanı sıra, yine. ilerleme raporunda yer 
alması nedeniyle, bu anlamda Türkiye'nin önünü açacak bir gelişme olduğunu söylemek isterim. 

YÖK'te Genelkurmay Başkanlığının aday göstermesine son verilmesi, AB ülkelerindeki stan
dartlara da uygun bir gelişmedir. 

Bu pakette yer alan en önemli maddelerden biri de, 90 inci maddede öngörülen düzenlemedir; 
milletlerarası anlaşmalar ile kanunların çatışması halinde hangisine öncelik verileceği konusunda 
bir çözüm getirmektedir. Avrupa Birliğine üye tüm ülkelerin, bu nitelikteki çözümlere anayasaların
da yer verdiklerini görmekteyiz. Bazılarında, bu anlaşmalar, halkoylamasıyla kabul edilmiş. 
bazılarında da anayasa değişikliği şeklinde gerçekleşmiştir. Sayıları çok fazla olan milletlerarası an
laşmaları bilmenin uygulamada zorluğu da ortadadır. Bu nedenle, usulüne uygun yürürlüğe konul
muş temel hak ve özgürlüklere ilişkin anlaşmalar ile kanunların çatışması halinde anlaşma hüküm
lerine öncelik verileceğine ilişkin bir düzenleme, bu konudaki çatışmayı da ortadan kaldıracaktır. 

Anayasamızın Sayıştayı düzenleyen 160 inci maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırıl
ması, devletin tüm kesimlerinin harcamalarının denetlenmesinde şeffaflığı ve açıklığı sağlayacaktır. 
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Kuşkusuz, bu değişiklikler çok önemli, ama, yeterli değildir. Önümüzde, yargı reformu, 
yasama ve yürütme konusundaki değişiklikler durmaktadır. Yargı reformunun gerçekleştirilmesi, 
her şeyden önce, Anayasanın yargıyı düzenleyen maddelerinin bir bütünlük içinde gözden geçiril
mesini de zorunlu kılmaktadır. Bu konuda kamuoyunda da bir görüş birliği oluştuğunu, çeşitli sem
pozyumlarda, panellerde, üniversitelerde bu konunun tartışıldığını ve bir noktaya gelindiğini gör
mekteyiz. 

22 nci Dönem Parlamentosunun iktidarıyla muhalefetiyle yakaladığı bu uzlaşma ortamının 
bundan sonraki anayasa değişikliklerinde de sürdürülmesi en büyük dileğimizdir. Bu dönem Par
lamentosunda bu önemli değişiklikleri destekleyen başta Cumhuriyet Halk Partisi ve Doğru Yol 
Partisine, tüm sivil toplum örgütlerine, bu konuda çalışma yapan kuruluşlara, ayrıca anayasa 
değişikliklerini ve demokratikleşmeyi yürekten destekleyen, bu desteklerini de bize hissettiren yüce 
milletimize teşekkürlerimi sunuyor; tüm kadınlarımızın kendi içlerinde de ayrıca bir ayırımcılığa 
tabi olmadan eşit yasal haklardan yararlanacağı demokratik bir gelecek diliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çubukçu. 
Hükümet adına, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek; buyurun.(AK Parti sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
7.11.1982 tarihinde kabul edilen, bugünkü, yürürlükteki Anayasanın üzerinden yaklaşık yir

miiki sene geçmiş oluyor. Bu yirmiiki sene zarfında, yürürlükteki Anayasa 8 defa bu Parlamentoda 
değiştirildi; 9 uncu değişiklik için, konu tekrar Meclisimizin gündemine getirilmiş bulunuyor. Bir 
anayasa, aradan geçen yirmiiki sene içerisinde, neden, 8 defa değiştirildi, 9 uncu defa tekrar değiş
tirilme ihtiyacı doğuyor ve bu 9 uncu değişiklikle, acaba, bu anayasada yapılacak değişikliklerin 
tamamı gerçekleşmiş oluyor mu? 

Meseleye bu açıdan baktığımızda, bu yirmiiki sene zarfında dünyada ve ülkemizde olan 
değişikliklerle irtibatlı olarak bunları değerlendirmemiz lazım. Şüphesiz, 1982 Anayasası yapılır
ken, bu Anayasanın yapılmasından önceki şartlar, Türkiye'nin yaşadığı şartlar, sıkıntılar ve bunları 
dünyadaki soğuk savaş yıllarıyla birlikte değerlendirebilirsek, o zaman, 1982 Anayasasının önceliği 
ve felsefesi ile bugün yapmakta olduğumuz değişikliğin felsefesi arasında, zaman zaman farklılık
lar olduğunu görürüz. 1982 Anayasası yapılırken, esas itibariyle öncelik verilen konu, güvenlik 
konusudur; çünkü, Türkiye, 12 Eylül darbesini yaşamış; bunun önemli gerekçesi olarak, ülkenin 
bölünmez bütünlüğü, Türkiye'de yaşanan anarşi ve terör olayları, şiddet olayları... Bu gerekçe 
üzerine demokratik rejim askıya alınmış. Tabiatıyla, bunun sonucu olarak yapılan Anayasanın ön
celiği de güvenliktir. Şüphesiz, güvenliğin olduğu yerde yasaklar olur, yasaklamalar olur; yasaklar 
esastır, özgürlükler istisnadır; çünkü, özgürlüklerin kullanılmış olması halinde güvenliğin tehlikeye 
girebileceği gibi bir endişe, ister istemez, o anayasayı yapanlara egemen olur; ama, aradan geçen 
süre içerisinde, hepimizin bildiği, sıkça vurguladığı gibi, artık iki kutuplu dünya yok, soğuk savaş 
şartlarının ülkeler için ortaya çıkardığı problemler büyük ölçüde ortadan kalkmış. Şüphesiz, baş
kaca problemler var, başkaca sıkıntılar var, o ayrı bir konu; ama, 2004 yılına geldiğimizde, bütün 
dünyada öncelikli konu demokrasidir, hak ve özgürlükler konusudur; bireyin hak ve özgürlüğü, 
diğer bütün tercihlerin önüne geçmiştir. Hatta ve hatta, bir ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü sağ
lamanın yolu da, yasaklardan ya da yasaklamalardan değil, özgürlüklerden geçmektedir. Eğer, 
yasaklar ve yasaklamalar bir ülkenin bütünlüğünü sağlamış olsaydı, bir ülkenin kalkınmasını sağ
lamış olsaydı, o zaman dünyanın en kalkınmış ülkelerinin, en birlik ve bütünlük içerisindeki ül
kelerinin, komünist ülkeler olması gerekirdi; çünkü, netice itibariyle, komünist sistem, yasakların 
en ayrıntılı bir biçimde uygulandığı rejimin adıdır; buna rağmen, oralar birliğini, bütünlüğünü sağ
layamamış. Şimdi onlardan önemli bir kısmı, 1 Mayıs tarihi itibariyle, hak ve özgürlüklerin öne çık-
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tığı ülkelerin safında yer almak durumunda olmuştur. Dolayısıyla, 2004 yılına geldiğimizde "neden 
bir anayasa değişikliği" denildiğinde, işte bu öncelikler sebebiyle bu değişikliği yapıyoruz. 

Şüphesiz, bu değişikliğin son olmasını arzu ederdik; ama, bununla da meselenin hallol-
madığının bilinci içerisinde olmamız lazım. İnşallah, ümit ediyorum ki, bundan sonraki bir düzen
lemede, teker teker milletvekili olarak hepimizin veya partiler olarak hepimizin "keşke şu madde 
şöyle düzenlenseydi, daha iyi olurdu" diyeceği tarzda, beklentimiz, arzumuz, taahhütlerimiz ne ise 
bunların tamamını son bir paket olarak, birlikte, bir araya gelip değerlendirmekte ve bu Meclisten, 
bu çatı altından onu son defa geçirmekte, şahsen, fayda görüyorum. Bunu, bu vesileyle bir defa daha 
ifade etmek istiyorum. 

Şüphesiz, yapılan bu değişiklikler, bundan evvelkilerde olduğu gibi, Türkiye'nin ihtiyacı içindir. 
Tekliflerin ya da tasarıların gerekçesinde ister olsun ister olmasın, demin söylediğim felsefe açısın
dan baktığımızda, bu değişikliklerin hepsi bu ülkenin vatandaşları içindir, hepimiz içindir. Dolayısıy
la Avrupa Birliği hedefinin, belki bu isteğimizin gerçekleşmesi, bu ihtiyaçlarımızın karşılanması 
noktasında teşvik edici bir rolü var, tetikleyici bir rolü var; bir an evvel, takvime bağlı bir süreç iş
lediği için, belki normal zamanlarda ihmal edebileceğimiz ya da önceliği yeteri kadar 
kovalayamadığımız birkısım değişiklikleri daha süratli bir tarzda gerçekleştirmemize imkân veriyor. 

Kaldı ki, Avrupa Birliği konusu, yapılan anketlerden, araştırmalardan, seçimde yaptığımız 
çalışmalardan da anlaşılıyor ki, zaten, bizim, millet olarak hedefimizdir. 1963 Ankara Antlaşmasın
dan hesap edersek, kırkbir yıldır, Avrupa Birliği, bizim devlet politikamızdır; 1959 üzerinden 
hesabını yaparsak, kırkbeş yıldır; 1839'dan ve sonraki Osmanlı döneminden itibaren hesaplamalar 
yaparsak, yüzaltmış yılı aşan bir süreden beri, birkısım değerlerin toplumumuzda hayata geçirilmesi 
noktasında bir politika sürdürüyoruz. Dolayısıyla, Avrupa Birliği konusu, sadece bu Meclisin. 22 
nci Dönem milletvekillerinin değil, sadece 59 uncu cumhuriyet hükümetinin değil, bundan evvel ve 
bundan sonraki hükümetlerin titizlikle takip etmesi gereken bir devlet politikasıdır, bir modernleş
me projesidir. Dolayısıyla, böylesine kapsamlı bir modernleşme projesine uygun olarak, devletin en 
temel yasasının da Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak düzenlenmesinde, yeni baştan göz
den geçirilmesinde fayda var. 

Hepinizin hatırlayacağı gibi, Paket bu Parlamentodan geçtiğimiz temmuzda kabul edilirken 
şöyle bir temennide bulunmuştum; demiştim ki inşallah, bundan sonra, köklü bir anayasa değişik
liğini bu Parlamentoda, bu dönemde gerçekleştirme imkânı olur. Belki tamamını yapamadık; ama, 
11 maddeden müteşekkil bir değişikliği daha yapıyoruz. 

Şimdi, bu 10 maddede -1 tanesi yürürlük maddesi- yapılan değişikliklerin bir kısmı, daha ev
vel mevzuatımızda değişikliğini yaptığımız birkısım hususların anayasal bağlantılarıdır. Mutlaka, 
Anayasadan bunların çıkması gerekiyor, böyle bir hukukî zaruret var, idam cezalarında olduğu gibi. 
Cc/.a Kanunundan idamı kaldırmışsınız, başka mevzuatınızdan idamı kaldırmışsınız, çıkarmışsınız 
metinlerden; ama. Anayasanızda halen onunla ilgili bağlantılar varsa, bu bizim dışarıdaki görün
tümüz açısından da sakıncalı, hukuk açısından da sakıncalı. Bu düzenlemelerin bir kısmı böyle bir 
zaruretin sonucu; ama, bir kısmı var ki, bunlardan her biri bile tek başına, Türkiye için önemli bir 
kazanımdır, önemli bir adımdır. 

Şüphesiz, bu maddelerle, bu paketle biz neyi amaçlıyoruz Parlamento olarak, milletvekilleri 
olarak: bir defa. hak ve özgürlükleri daha fazla teminat altına almaya gayret ediyoruz, özgürlük 
alanını genişletiyoruz, sivil inisiyatiflerin gelişmesine ve genişlemesine imkân hazırlıyoruz. Bunlar, 
aslında, başkaca ülkelerin uzun mücadelelerden sonra elde ettiği kazanımlardır; yani, söylenildiği 
kadar kolay kazanılabilecek hususlar değildir. Çok şükür. Türkiye, uzunca bir mücadelenin 
sonucunda, demokratik bir süreç içerisinde, bugün, işte, Avrupa ile bütünleşme adına, Avrupa Bir
liğiyle bağlantılı olarak hak ve özgürlüklerini daha fazla teminat altına almaya ve özgürlük alanını 
genişletmeye kadirdir ve bu parlamentolar bunları rahatlıkla yapabilmektedir. 
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İkincisi, getirilen bu değişikliklerden birisiyle, adil yargılanma hakkının teminat altına alın
masına imkân sağlanmaktadır. Adil yargılanma hakkı, demokratik sistemler içerisinde temel hak ve 
özgürlükler açısından en temel bir haktır; bunun üzerinde hassasiyetle durulması lazım. Esas 
itibariyle, 59 uncu hükümet olarak bilgilerinize sunduğumuz, onayınıza sunduğumuz hükümet 
programımızda da olduğu gibi, adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan yargı kademelerinin kal
dırılacağı hususunu, biz, hem 58 inci hükümetin programına koyduk hem de 59 uncu hükümetin 
programına koyduk. Dolayısıyla, bu değişiklikle, adil yargılama hakkıyla bağdaşmayan düzen
lemeleri de ortadan kaldırmış oluyoruz. Belki, geriye dönük, Türkiye'nin yaşadığı birkısım sıkın
tılara, zorluklara baktığımızda, bunların önemli bir kısmında, devlet yönetimimizin yeteri kadar şef
faf ve saydam olmamasından kaynaklanan sıkıntılarımız vardı. 

Esas itibariyle, demokratik devlet, demokratik hukuk devleti, millet adına, toplum adına 
yapılan her işlemin, toplum adına, millet adına parlamento tarafından denetlenebildiği ya da par
lamento adına anayasal kurumlar tarafından denetlenebildiği devlettir. Dolayısıyla, Anayasamızda 
şu veya bu şekilde geçmişten kalmış bazı kısıtlamalar vardı; bütün bunları ortadan kaldırmış 
oluyoruz. Böylece, inanıyorum ki, bu değişiklikle, Türkiye, önemli bir adımı daha atmış olacak, 
önemli kazanımları elde etmiş olacak. 

Maddeler üzerinde ayrıca durmak istemiyorum. Yeri geldiğinde, bu konudaki düşüncelerimizi 
her bir maddeyle ilgili olarak sizlere ifade etmeye çalışacağım. 

Bu anayasa değişikliğinin, demokrasimiz için, toplumumuz için, hepimiz için hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni ediyorum ve hepinize bu vesileyle saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyoruz. 
Şahsı adına, Konya Milletvekili Sayın Ahmet Işık; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Işık, süreniz 10 dakika; özenli kullanmanızı istirham ediyorum. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 430 sıra sayılı Türkiye Cum

huriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin geneli hakkın
da şahsım adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değişimin ve dönüşümün çarpıcı bir hızda ve yoğunluk
ta yaşandığı küresel şartlarda hedefleri belli olan Türkiye'nin, evrensel oluşumun dışında kalması 
mümkün değildir. Dünyadaki iktisadî kalkınmalar başta olmak üzere, demokratik ve teknolojik 
büyük değişimler yaşanırken, üzülerek ifade etmeliyiz ki, Türkiye, büyük oranda zaman kaybetmiş
tir. Artık, Türkiye'nin, bugünü ve yarınıyla ilgili kaybedecek ne zamanı ne de imkânı kalmıştır. 
Tarihî bir adım ve kararlılıkla, 22 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin önünü aç
maya devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz, hukuk devletinden ziyade, kanun devleti görün
tüsü vermektedir. Türkiye, kanunlarını hukuka, hukukun evrensel adalet ve insan hakkı esasına 
dayandırarak, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sınırlayan hukuk sistemini değiştirerek. 
ideal anlamda hukuk devleti olmasıyla, uluslararası camiada saygın bir yer kazanacaktır. Hukuk 
devleti anlayışımız, devletin topluma ve bireylere, ırk, dil. renk. cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi 
inanç, din ve mezhep aidiyeti gibi sebeplerle ayırım gözetmeksizin, adalet içinde yaklaşmasını sağ
lamaktır. 

Demokratik bir hukuk devleti anlayışını hayata geçiremeyen ve adalete güveni tesis edemeyen 
ülkelerin ekonomik yönden kalkınması mümkün değildir. Geniş ve kapsamlı bir anayasa değişik
liğiyle, devlet, toplum ve birey arasında yapılan bir toplumsal sözleşmeye dönüştürülüp, hukuk dev
leti ilkeleri hayata geçirilerek, bireyleri devlete ve örgütlü güçlere karşı koruyacak, İnsan Haklan 
Evrensel Beyannamesinin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin getirdiği ilke ve standartlarda 
temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını sağlayacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, merkeziyetçi ve hantal yapıların aşılması, toplumsal denetim ve 
katılımın artırılması, örgütsel büyüme ve hantallığın giderilmesi, kayırmacılığın ve yozlaşmanın ön
lenmesi, insanların barış ve refah içinde özgürce yaşadığı, dünyayla bütünleşmiş, farklılıkların 
çatışma unsuru olarak değil zenginlik kaynağı olarak görüldüğü, evrensel hukuk standardının 
yakalandığı yeni ve kapsamlı bir perspektif içinde demokratik ve dinamik bir millet iradesinin 
hayata geçirilmesi, hukukun evrensel ilkeleri ile başta Anayasa olmak üzere yasaların uyumlaştığı, 
insan haklarına saygılı, hak arama yollarının açık tutulduğu, kanun önünde eşitlik, bireysel ve ör
gütlü olarak hak ve özgürlüklerin kullanılması, idarenin hukuka bağlılığının sağlanması, katılımcı 
ve özgürlükçü güçlü bir toplumsal meşruiyete sahip, başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası 
normlara uygun, birey hak ve özgürlüklerini üstün tutan, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi esas 
alan, şiddet, baskı ve suçtan arınmış, özgürlüklerin nimetlerinden yararlanan ve korkunun olmadığı 
standardın yakalanması, demokratik hukuk devletinin gerekleridir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Birliğine aday olan ülkemizin, Kopenhag Siyasî 
Kriterleri bağlamında yerine getirmesi gereken hususlar ile yasal düzenlemeler, 24 Temmuz 2003 
tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Program
da belirlenmiş bulunmaktadır. Bir taraftan, hayat hakkının, demokratik toplumun temel değerleri ol
duğunu ve ölüm cezasının kaldırılmasının bu hakkın korunmasf ve tüm insanların doğuştan gelen 
onurunun bütünüyle tanınması için elzem olduğunu vurgulayan ve ülkemizce de imzalanan İnsan 
Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesine Ek 13 Nolu Protokol gereğince 
ölüm cezasının kaldırılmış olması; diğer yandan, dünyada gelişen yeni demokratik açılımlara uyum 
sağlanması ve bu açılıma uygun bir şekilde temel hak ve hürriyetlerin evrensel düzeyde kabul edil
miş standart ve normlar ile Avrupa Birliği kriterleri seviyesine çıkarılması amacıyla kanunlarımız
da düzenlemeler yapılması ihtiyacı, temel yasamız olan Anayasada değişiklikler yapma zorun
luluğunu doğurmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2003 Katılım Ortaklığı Belgesinde, Türkiye'nin taraf ol
duğu ilgili uluslararası sözleşmeler doğrultusunda, cinsiyete göre ayırım yapılmaksızın, tüm birey
lerin insan haklarından ve temel hürriyetlerden hukuken ve fiilen, tam olarak yararlanmasının 
teminat altına alınması beklentisi yer almaktadır. Öte yandan, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartının 
20 nci maddesinde, herkesin kanun önünde eşit olduğu vurgulanmıştır. Avrupa Birliği anayasa tas
lağına ayrı bir bölümle ilave edilen Temel Haklar Şartının "Eşitlik" başlıklı üçüncü bölümünün 23 
üncü maddesinde "istihdam, çalışma ve ücret dahil olmak üzere, her alanda erkekler ve kadınlar 
arasında eşitlik sağlanacaktır" denilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızın 15 inci maddesindeki ölüm cezasının in
fazıyla ilgili ibare çıkarılarak, işbu değişikliğe paralel olarak 17 nci maddede düzenleme öngörül
mekte, demokratik yönetimde üstlendiği önemli görev nedeniyle basın araçları Anayasada ayrıca 
koruma altına alınmaktadır. 

Devlet güvenlik mahkemelerinin yetki, sorumluluk ve işleyişinin Avrupa ölçülerine uygun hale 
getirilmesi 2003 Katılım Ortaklığı Belgesinde ve 2003 İlerleme Raporunda beklenti olarak yer al
dığından, bu mahkemelerin kuruluşuna ilişkin 143 üncü madde hükmünün yürürlükten kaldırılması 
da öngörülmektedir. 

Avrupa Birliği 2002 İlerleme Raporunda şeffaflık ve etkin yönetimin sağlanmasının önemi vur
gulandığından, devlet harcamalarının denetlenmesinde şeffaflığın sağlanması amacıyla, 160 inci 
maddenin son fıkrası da madde metninden çıkarılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüzyılımızda, etkin ve katılımcı, ideal anayasa an
layışının hayata geçtiği ve mevzuata dönüştüğü ulusal kalkınmışlık şartlarının gerçekleştiği sürecin 
sonuçlanması temenni ve dileğiyle, Yüce Meclisi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Işık, teşekkür ediyorum. 
Komisyon adına, Komisyon Başkanı Sayın Burhan Kuzu; buyurun. (AK Parti sıralarından al

kışlar) 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 
Anayasa değişikliği zor bir iş; hem rakam olarak zor hem görüşmeleri bakımında zor hem de 

uygulamaya geçtiği zaman çıkaracağı birtakım sorunlar bakımından zor. Her kelimenin bir anlamı 
var, her cümlenin bir manası var ve kanunlara ışık tutacak şekilde yazılması lazım. 1982 
Anayasasının hangi koşullarda hazırlandığını biliyoruz; Sayın Bakan da bu konuya değindi. Bu 
konuda, daha uzun vadede, büyük çapta paketlerle geliriz. 

Şimdi, önünüze getirdiğimiz, milletvekillerimizin teklifi şeklinde gelen bu paket, mini paket, 
daha küçük çaplı bir paket, biraz Avrupa Birliği bağlamında tarih almaya yönelik bir paket. Elbet
te ki, Türk insanı, bu paketlerin daha büyüklerini hak etmiştir; ama, takdir edersiniz ki, Anayasa 
değiştirmenin zorluğu ortadadır. Bunu zaman içerisinde yaparak daha büyük çapta değişikliklerle 
gelebiliriz. 

Şimdi, elimizdeki pakete baktığımızda, 10 maddelik bir paket şeklinde gözüküyor. Bunun 
içerisinde, 1 inci maddede yer alan eşitlik ilkesi var. Aslında, Anayasamıza eşitlik ilkesiyle ilgili 
hüküm yeni konuluyor değil -yani, belki bir kısmı, sizleri kastetmiyorum; ama, kamuoyunda farklı 
algılanması bakımından açıklama ihtiyacı hissediyorum- bu eşitlik maddesi yıllardan beri olan bir 
hüküm. Yalnız, negatif anlamda, eşitlik hükmü; yani, kanun önünde eşitlik. Peki, kanunun içerisin
de ne var; ne varsa, o var. Uygulamada eşitlik anlamında daha çok ve bir de, tatbik ederken ayırım 
yapmama anlamında bir eşitliktir; fakat, şimdi getirmeye çalıştığımız -belki ismi söylenmiyor-
pozitif anlamda, zayıfı kollamaya yönelik bir eşitlik anlayışıdır. 

Komisyonumuza gelen metnin ilk cümlesinde "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir" 
ifadesi vardı sadece; bunu, Komisyondaki arkadaşlarımız, gerek Anamuhalefet Partisine gerekse İk
tidar Partisine mensup üyelerin bir kısmı yeterli görmedi; şahsen benim de katıldığım önergelerle, 
bu "kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür" şekline getirildi. İkinci cümleyle, bir anlamda, devlete, aradaki açığı kapama bakımın
dan, yaşama geçirilmesini sağlama bakımından bir yükümlülük yüklendiği vurgulanmak isteniliyor. 

Benim elimde, dünya anayasalarından, demokratik olan Avrupa ülkelerinden örnekler var, bun
ların detayına girmeyeceğim; ama, içerisindeki düzenlemelere baktığımız zaman, parlamentodaki 
kadın sayısı nedir ne değildir diye rakamlar vereceğim. Mesela, komşumuz Yunanistan'dan bir ör
nek vereyim; deniliyor ki: "Bütün Yunanlar kanun önünde eşittir." Bu, bizde de olan bir hüküm. 
Devamında "Yunan erkek ve kadınlar eşit hak ve ödevlere sahiptirler" deniliyor. Yani, bu, esasen. 
her anayasada olabilecek bir hüküm. Yunanistan, Avrupa Topluluğu üyesi, şu anda, parlamentosun
da yüzde 8 oranında kadın milletvekili var. 

Fransa'dan örnek vereyim; çünkü, çok sık verilen bir örnek. Fransa, belki, kanunların yapılışı, 
hazırlanışı, bakış açısı vesaire gibi birçok açıdan bize daha yakın bir ülke. Fransa'da, 1999 öncesin
de, eşitlik ilkesi bizdeki gibi -değişiklik öncesi gibi- vurgulanmıştı, mevcut haliyle belirtilmişti; 
buna ilave olarak 1999'dan sonra bir değişiklik yapıldı -belki, bizim getirmeye çalıştığımız getiril
mek istenmiş veya benzeri bir düzenleme- ve deniliyor ki: "Kanun, seçimle gelinen makamlardan 
kadın ve erkeğin eşit yararlanmasını teşvik eder." Bu hüküm, Anayasa Mahkemesinin iptal kararın
dan sonra bu hale getirildi. Anayasa Mahkemesi, kotaları iptal edince, böyle bir düzenleme yoluna 
gidildi. Şimdi, Sayın Araslı'nın ve Anamuhalefet Partimiz CHP'nin kaygıları, genel olarak 
düşünülen bir kaygı bu. 

Benim kanaatim, bu hüküm geldiği andan bu tarafa, erkeklerle ufak tefek sürtüşmeye rağmen, 
kadınların durumunu düzeltici her türlü işin içerisinde bulundum: ama. yine de son günlerde. 
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maalesef, basında okuyorsunuz, kadın hakları konusunda yıllardan beri mücadele eden bir kişi 
olarak, bir bilim adamı olarak bu yapıda olmama rağmen, basın, aksi gibi göstermeye çalıştı. 
Demek ki, bu memlekette kadınların haklarının önplanda olmasını istemeyen bir grup var. Kadın
ların bu konuda daha uyanık olmaları gerekiyor, basınla olan bu ilişkilerde bizim bu savunmamızı 
desteklemeleri gerekiyor. Aksi halde, sizlerin haklarını savunan ve Türkiye'de, gerçekten -sadece 
Türkiye'yi kastetmiyorum, biraz sonra dünya ülkelerinden vereceğim rakamlar bunu gösteriyor-
kadınlara karşı yapılan ayırımcılığı önleme konusundaki tedbirlerin önüne geçmek isteyen kesim
lere karşı mücadeleyi hep beraber sürdürmemiz lazım, gerek kanun bazında gerek diğer metinlerle. 

Şimdi, sizlere, dünya ülkelerinden birkaç örnek vereyim, siyasette kadının yeri konusunda par-
lamentolardaki durum: İsveç yüzde 42, Norveç yüzde 36, Almanya yüzde 30, Türkmenistan yüzde 
26, Çin yüzde 21, İngiltere yüzde 18, Avrupa toplamı ortalama yüzde 20, Uganda yüzde 17, 
Amerika yüzde 14, İspanya yüzde 13, Tunus yüzde 12, Fransa yüzde 20, Bulgaristan yüzde 11, 
Suriye yüzde 10, Yunanistan yüzde 8, Portekiz yüzde 8, Türkiye yüzde 4; Mısır, Bangladeş, Yemen 
yüzde 2. Biliyorsunuz, zaman zaman kimi şeylerde "Uganda'da bile bu yok" filan gibi sözler sarf 
ederiz; parlamentoda, Türkiye'de yüzde 4, Uganda' da yüzde 17 oranında kadın temsili var. Dünya 
ortalaması yüzde 10. 

Görünen odur ki, gerçekten, dünyada kadınların genel durumu hiç de iyi değil. Bunları söy
leyen benim, bunları destekleyen benim, bu konudaki emeğimi -Sayın Araslı, Komisyondan bilir-
Anamuhalefet Partimizin, İktidar Partimizin birçok milletvekili de bu konudaki gayretimizi bilir; 
ama, maalesef, Türkiye'de, gerçekten, basının haber alma özgürlüğü ve haber verme özgürlüğü 
yanında, dürüst haber yayma, doğru haber verme şeklindeki bir ilkenin çalıştırılması lazım. Tür
kiye'de, aslolan, sadece haber vermedeki keyfilik değil, doğru, düzgün, yansız, seviyeli, seciyeli ve 
namuslu haber verme tekniğinin de, mutlaka, yerleşmesi lazım. Bu genel açıklamadan sonra, acaba 
bu hüküm yeterli mi; oraya geliyoruz. 

Şimdi, benim şahsî kanaatimi sorarsanız, Komisyonda, bu konuda biraz Alman Anayasasını 
örnek alalım şeklinde bir kanaatim oluştu; biz, motamo onu alamadık; tabiî, bir şahsî kanaat yet
miyor; oylama meselesi; ama, sonunda, önünüzdeki şu formülü bulabildik. Şimdi, bunun devamına 
"bu amaçla alınacak geçici tedbirler, imtiyaz ve ayırım sayılmaz" ilkesinin getirilmiş olması ya da 
getirilmesi, bana sorarsanız, durumu değiştirmez; ama. biraz daha kuvvetlenmiş olur mu; olabilir; 
yani. o ayrı bir konu. Bunu, şunun için söylüyorum: Diyelim ki, bu yönde bir değişiklik yapılamadı 
-bir varsayım olarak söylüyorum; tabiî, takdir hakkı tamamen sizlere ait olacak- acaba, uygulamada. 
gerçekten, Anayasa Mahkemesi farklı bir yoruma gider mi: bir şey diyemezsiniz: çünkü, bu bir yar
gı organıdır, üyelerinin tek tek kararları vardır, şahsî kanaatleri vardır, bir şey söyleyemeyiz: ama. 
biz, hukukçu olarak yorum yaparken, onlara yardımcı olmak durumundayız. 

Şimdi, maddenin gerekçesinde çok net olarak bu ayırım vurgulanıyor; yani "kadın-erkek 
arasındaki bu dengesizliği gidermek gerekir, işte. filan filan antlaşmalar bunu emrediyor, millet
lerarası alanda durum budur" diye çok net olarak vurgulanmış. Bilindiği gibi, mahkeme, karar verir
ken hem metne bakar hem de gerekçeye bakar; o gerekçe yardımcı olur: haliyle, sırf gerekçeye 
bakarak karar veremez. 

İkinci bir husus: 1979'da bizim kabul ettiğimiz Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Ön
lenmesi Sözleşmesi var. Şimdi, bu sözleşmenin 4 üncü maddesi çok net olarak bu hususu belirtmiş. 
Ben diyorum ki. biz. bu antlaşmayı imzalamışız, 1985'ten bu tarafa onaylamak durumunda kalmışız 
ve uygulayacağımız şeklinde söz de vermişiz, devam ediyoruz. Uygulanmış mı: uygulanamamış. 
Uygulansa, zaten, bugün bu durumun böyle olmaması lazımdı. Şu halde. Anayasa Mahkemesi. 
kararını verirken bu antlaşmaya da bakacak; çünkü. biz. yine, 7 nci maddede "usulüne göre yürür
lüğe giren antlaşmalar, insan hakları konusundaki antlaşmalar kanunla çatıştığı zaman antlaşmaya 
öncelik veririz" dediğimize göre, demek ki, insan hakları konusunda bir adım daha atıyoruz. Kadın-

- 8 8 -



T.B.M.M. B : 83 4 . 5 . 2004 O : 1 

ların da, bu durumdaki farklılığını ya da geri kalmışlığını, özellikle bu siyasetteki geriden gelmiş-
liğini düzeltmek bakımından, Anayasa Mahkemesi, buna da bakacaktır. Netice itibariyle, bence, bu 
konuda çok ciddî sorun çıkmaz gibi geliyor; ama, söylediğim gibi, yeni bir ilave yapılır, benim şah
sî kanaatim, bu konuda; ben karşı çıkmam; bunu özellikle söylüyorum. 

Şimdi, kadın hakları konusunda, aslında, biz, dünyada bu işe erken başlamışız. Bakın, 1928, 
İngiltere'de kadınlara seçilme hakkının verildiği yıldır; Türkiye, 1934; Fransa, 1946; İsviçre, 1972, 
yanlış duymadınız 1972. 

Şimdi, 1935'te seçim olduğunda, 1934'teki bu haktan sonra, Parlamentoda 18 hanım üye var, 
bugün 24. Seksen yıllık süre içerisinde bu rakamın küçüklüğü ortada; dolayısıyla, bunu giderme 
konusunda, elbette ki, bundan sonra çalışmalar başlatacağız. 

Şimdi, tabiî, bir sorun da yerel yönetimler meselesi. Hanımlar, belki, kendi bölgesinde, yerel 
düzeyde daha aktif olabilirler. Bunu da açıklamak durumundayım; bundan sonra bu alanda da 
değişiklik yapmak gerekecek. Dünya ortalamalarına baktığımız zaman birçok rakam var. Yine, İs
veç, Norveç gibi ülkelerde, belediyelerde yüzde 40 oranında hanım temsili var; bizde yüzde 1 ve 
oran olarak fevkalade kötü bir tablodur bu. Mutlaka, bunun düzeltilmesi lazım; bakın, çok net 
olarak, açık olarak konuşuyorum. 

Bu konudaki, düzenlemeler konusunda, tabiî ki, bizim hanımlarımızın değeri elbette ki, bir 
başkadır. Türk toplumunda, kadın zaman zaman farklı yorumlar da olsa, yeri gelmiştir çok önemli 
roller üstlenmiştir. Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşındaki Türk kadınıyla alakalı sözünü burada söy
lemek istiyorum: "Dünyada hiçbir milletin kadını 'ben, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım; 
milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim' diyemez" diyor 
Büyük Atatürk. Dolayısıyla, böyle bir hizmet yapmış grubun, kesimin mutlaka kollanması, korun
ması ve eksikliklerin kesinlikle giderilmesi gerekmektedir. 

Şimdi, bu açıklamalardan sonra, kalan birkaç madde üzerinde de durmak istiyorum; o da şu: 
İdam cezalan konusunda Anayasada bir ayıklama getiriyoruz; aslında, 1984'ten beri tatbik et
mediğimiz bir ceza Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ek 6 Nolu Protokolünü imzaladık biz. Ne 
deniliyordu orada; o protokolde "idam cezaları kaldırılmıştır; ama, olağanüstü hallerde istisna 
getirebilirsiniz." Biz, bu istisnayı getirmiştik ve daha sonra bir 13 Nolu Protokol çıktı. 13 Nolu 
Protokol külliyen kaldırıyor. Biz, bunu da imzaladık, henüz onaylamadık; ama, onu onaylamak 
durumundayız Avrupa Birliği çerçevesinde. O zaman, Anayasada, idam cezasının verilemeyeceğini 
belirtmemiz gerekiyor. Nitekim, bunu, biz, bu değişiklikle yapmış oluyoruz. 

Yine, dikkat çeken bir husus; basınla alakalı konuda "müsadere cezasının verilemeyeceği" şek
linde genel hükümden sonra, ayrıca, bir de, suç işlenmesi sebebiyle basın araçlarına el konulma 
meselesi var. Tabiî, bu, basını çok sıkıntılı bir duruma sokuyor. Onlar da bizi sıkıntıya sokuyor; ay
rı mesele; ama, o, işin bir başka boyutu. Fakat, basın, gerçekten, müsadere cezası verildiğinde 
çalışamaz duruma düşüyor; alet ve araçlarına külliyen el konulmuş oluyor; bunun kaldırılması gün
demde; bunu sağlamış oluyoruz. 

Önemli bir değişiklik, Uluslararası Ceza Divanı meselesi. Şimdi, bu Divan hakkında kısa bir 
bilgi vereceğim; ama, neden bu gündeme geldi; bildiğiniz gibi, vatandaşlar, yurt dışına verilemez. 
başka ülkeye iade edilemez, teslim edilemez. Peki, özellikle ağır suçlar, savaş suçları gibi suç iş
lemişse ne yapacaksınız; işte, buna istisna getirerek "bu hal hariç, verilemez" şeklinde bir düzen
leme getirmiş oluyoruz. Peki, bu Divan nedir; hatırlarsanız, bendeniz, daha önce, geçen yıl. Sayın 
Onur Öymen'le beraber gittiğimiz Moskova gezisi dönüşünde bu konuda bilgi vermiştim Genel 
Kurula. Kısaca tanıtayım: Bu Divan, ceza davalarına bakan, çok spesifik olarak da özellikle savaş 
suçları dediğimiz barışa karşı ihlallere bakan bir Divan; Lahey'de kurulmuş bir mahkeme, 18 
hakimli bir Divan. Bu Divana, şu ana kadar hangi ülkeler imza atmış diye baktığımızda, 113 ülke 
imzalamış. 89'u onaylamış ve şu anda tatbik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri imzalamamış. 
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onaylamamış; Rusya ve Çin imzalamış, onaylamamış; İsrail onaylamamış, Türkiye de onay
lamamış. Diğer ülkeler de var tabiî ki; ben, bu birkaçını örnek vermek istedim. Peki, bu Divan, im
zalamış olsak, bize ne gibi sıkıntı getirir; bize bir sıkıntı getirmez. Neden imzalamadık şu ana kadar 
diye baktığımız zaman; biz diyoruz ki, bu Divan terör davalarına da baksın; teröre bakmıyor; hal
buki, terör Türkiye için çok önemli bir realite. Maalesef, bulunduğu bölge itibariyle de çok ciddî 
tahrip edici bir durum. Bu bakımdan, bizim buradaki kanaatimiz, teröre bakmayacak olan bir mah
keme bizim çok işimize yaramaz. Bizim savaş suçumuz filan da pek olmaz. Büyük devletler, bunu, 
bundan imzalamıyorlar. Terör davalarına bakmadıkça biz, bu Divan konusunda biraz tereddütlüyüz; 
ama, şunu da belirteyim ki, şu anda Avrupa'da, hem Avrupa Birliği ülkeleri hem de Avrupa Konseyi 
ülkelerinde bu Divanın statüsünü imzalamayan tek ülke Türkiye'dir. Bunu da, herhalde, yine bah
settiğimiz bu Avrupa Birliği çerçevesinde imzalamak durumunda kalacağız. 

Bilindiği gibi, savaş suçlarıyla ilgili, özellikle soykırım konusunda Türkiye aleyhinde deli saç
ması kimi iddialar var. Bunlar gündeme gelir mi; gelmez. Neden gelmez; çünkü. Divanın statüsün
de "2002'den itibaren, kurulduğu günden sonraki davalara bakacak" deniliyor. O açıdan, böyle bir 
sorun zaten söz konusu olamaz; ama, elbette ki -Sayın Bakan da burada- bu anlamda, mutlaka, ceza 
yasalarımızda değişiklik yapmamız gerekecek; çünkü, bu suç tipleri henüz bizim yasalarımıza 
konulmamış. İlgili devlet razı gelmedikçe de, bilindiği gibi, buralara, siz, davayı götüremiyorsunuz. 

Bu anlamda söylemem gereken önemli bir değişiklik de, milletlerarası antlaşmalar. Bilindiği 
gibi, Türkiye, milletlerarası antlaşmaları imzalıyor, onaylıyor; yürürlüğe giriyor; ama, uygulamada 
zaman zaman çok ciddî sorunlar çıkıyor; işte, antlaşma, Anayasanın üzerinde midir, kanunla eş
değerde midir; eşdeğerdeyse, önceki kanun, sonraki kanun meselesi mi gündeme gelecek; mah
kemelerde çok çeşitli kararlar var. Ben bunun detayına girmiyorum; ama, bir şey var; bir antlaşmaya 
imza koymuşsanız, sadece şeklen imza koyamazsınız; çünkü, bu iş, devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz; 
mutlak surette, tatbik etmek için bu anlaşmaya imza koymamız gerekecek. Böyle yaptığımıza göre, 
o zaman şunu diyoruz; insan haklarıyla alakalı anlaşmalar kanunla çatışırsa, hiç olmazsa, anlaşmaya 
öncelik tanıyalım demektir; yani, mahkemeler, buna öncelik vererek olayı çözecekler. Bunu da çok 
önemsiyorum. 

Son bir konu da DGM'lerin kaldırılması. Devlet güvenlik mahkemeleri kaldırılırsa, Türkiye'de 
bir boşluk doğar gibi zaman zaman birtakım iddialara sebep oluyor; bence, doğmaz; çünkü, zaten 
bu mahkemelerin görevi, ağır ceza mahkemelerinin bakacağı işler. Bir boşluk doğmasın diye. bir 
geçiş yasasıyla, bu, oraya intikal ettirilebilir. Zannediyorum, Bakanlığın bu konuda bir hazırlığı da 
var, öyle olması gerekiyor zaten; aksi halde, bir boşluk doğması sıkıntısı yaşayabiliriz. 

Pekala, şimdi, bu değişiklikten sonra, davaların seyrinde bir fark olur mu; yine, benim 
kanaatim, olmaz; çünkü, bunlar, sonuç itibariyle, mahkemelerin görev taksimi içerisinde bakılacak 
olan işlerdir. Mesela, gerekirse, terör suçlarına bakmak üzere, ihtisaslaşmaları hasebiyle ya da o 
gerekçelerle, ağır ceza mahkemelerinin bir kısmına görev verilebilir; böylece bir boşluk doğ
mayacağını düşünüyorum. 

Şu anda, Avrupa'da, devlet güvenlik mahkemeleri kalmadı, hepsi kaldırıldı; en son Fransa da 
kaldırdı; bu işi ağır ceza mahkemelerine intikal ettirdi. 

Bu mahkemeler çok hırpalandı. Bana sorarsanız, bunun hatası, biraz da yasa koyucuda; çünkü. 
her çıkan yasanın sonunda, birçok işi, devlet güvenlik mahkemelerinin görev alanına soktuk ve bu 
mahkemeler, artık, orijinal mahkemeler olmaktan çıktı. Belki, bunun yerine, daha sonraki dönem
lerde. sırf teröre bakan bir mahkeme düşünülebilir diye de şahsî kanaat olarak ilave etmek is
tiyorum. 

Şimdi, tabiî, bir konu daha var; o da, Sayıştayın denetimi meselesi. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Kuzu, 1 dakikalık eksürenizi veriyorum; lütfen, bu süre içerisinde konuş
manızı tamamlayınız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (Devamla) - Teşekkür ediyorum 
Sayın Başkan. 

Şimdi, tabiî, bu, denetim konusu önemli. Şeffaflık, berraklık, Avrupa Birliği, Avrupa süreci 
diyoruz; etik yasalarını çıkarıyor, etik kurulları kuruyoruz; ama, bir taraftan da, kimi kurumların 
denetimdışı kalmasını doğru bulmuyoruz. O yüzden, getireceğimiz bu değişiklikle, aynı zamanda. 
Sayıştayın denetim alanı genişliyor. Zaten, biz, bunun yasasını, iktidar-muhalefet birlikte, beraber 
çıkarmıştık; yapılacak olan değişiklik, bunun anayasal planda da gerçekleşmesini sağlamaktan 
ibarettir; bunu da önemsiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; netice itibariyle, biz, Komisyon olarak, bütün bu değişik
likleri yerinde görüyoruz. Bunu, sekiz dokuz saatlik bir çalışma sonucunda bu hale getirebildik; 1 
inci maddeyi, en az dört buçuk beş saat tartışarak getirdik; yani, bu, rasgele gelmiş değil, birçok yer
den geçerek gelmiştir. Gerek İktidar Partisi gerek Anamuhalefet Partisi, bu konuda, hemen hemen 
aynı şeyleri düşünüyor. Tabiî ki, farklı önergeler olabilir; ama, ben, sonuç itibariyle, bu haliyle bile 
geçse, sonucun iyi olacağını düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kuzu, teşekkür cümlenizi alabilir miyim efendim. 
Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (Devamla) - Teşekkür ediyorum, 

saygılar sunuyorum.(AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, sağ olun. 
Şahsı adına. Adana Milletvekili Sayın Uğur Aksöz: buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Aksöz. süreniz 10 dakika. 
UĞUR AKSÖZ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: biz. nedense, yaptığımız her 

işte, bir yanı eksik bırakıyoruz. Ben, bir hukukçu milletvekili olarak. Yüce Heyetinize, bu Anayasa 
değişikliği konusunda da yapılan eksiklikleri, şu 10 dakika içerisinde, süremiz yettiğince anlatmaya 
çalışacağım. İyi bir şey yapıyoruz. Biz, olumlu oy vereceğiz; ama. eksikleri var. onu da söylemek 
zorundayız. Nedir bu eksikler: 

Birincisi; bir kere, bu 9 uncu anayasa paketi; artık, manava döndük: paket paket üstüne: böyle 
anayasa değişikliği olmamalı. Şu Parlamento yapısında, bence, artık, bir kere, bütün eksikliklerin 
tamamlandığı yepyeni bir anayasayı elbirliğiyle yapmalıyız. Böyle aklına estikçe paket, dışarıdan 
dayatıldıkça paket... Bir milletvekili olarak, benim çok hoşuma gitmiyor ve ben Sayın Adalet 
Bakanımdan -çok iyi bir hukukçudur ve onun da böyle düşündüğünü biliyorum- bundan sonra. 
buraya, bir kere. Anayasadaki bütün eksiklikleri tamamlayan son bir paketle gelmesini diliyorum. 

İkincisi; değerli arkadaşlar, DGM'yi kaldırıyoruz; doğrudur, kalkması lazım: ama, yargı bağım
sızlığını tam sağlamadığınız müddetçe, DGM'yi kaldırsanız ne olur kaldırmasanız ne olur: yani. 
Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulunda Sayın Bakan ve Müsteşarı olduğu müddetçe, yargı bağım
sızlığı var diyemeyiz. Yargı bağımsızlığı yok ise, DGM olsa ne olur. olmasa ne olur diye 
düşünüyorum. O halde, öncelikle, yine, Sayın Bakandan rica ediyorum; madem, DGM'yi kal
dırıyoruz, madem insan haklan adına ölüm cezasını kaldırıyoruz "adalet" diyoruz "hukuk" diyoruz: 
o halde, buraya, Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulundan Bakanı ve Müsteşarını çıkaran, yargıyı 
gerçekten bağımsız yapan yasa tasarısını getirsinler, birlikte çıkaralım. 

Üçüncüsü; dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yargılama sistemi yoktur arkadaşlar: yani. 
DGM'yi kaldırmakla kurtulamayız. Askerî idare mahkemesi, askerî ceza mahkemesi, vergi mah-

- 9 1 -



T.B.M.M. B : 83 4 . 5 . 2004 O : 1 

kemesi, adlî yargı... Sayın sayabildiğiniz kadar, Türkiye'de yüz çeşit yargı var. Peki, şimdi, size 
soruyorum: Tevhidi Tedrisat Kanununu niye çıkardı Türkiye; eğitimde birlik olsun diye. Peki, niye 
yargıda birlik yok? Yani, her lise ayrı şeyi okutsa, bunun adı eğitim olur mu?! Bizde de yüz çeşit 
yargılama var; onun hukuku ayrı, yasası ayrı, usulü ayrı; bu da çok yanlış. Yine, Sayın Adalet 
Bakanından yargıda birliği sağlayıcı düzenlemeleri getirmelerini istiyorum bu vesileyle. Özellikle, 
Sayıştay yargı kurumu mudur, denetim kurumu mudur, artık buna bir karar verilmesi lazım. O gün, 
Anayasa Komisyonunda, Sayıştay Başkanı diyor ki: "Ben yargı kurumuyum." Biz de diyoruz ki, 
hayır, denetim kurumusunuz. Sayın Bakan, sağ olsun -burada da teşekkür ediyorum- müdahale et
tiler de, bir yanlıştan dönüldü. Artık, o konuda da bir açıklık getirilmesi lazım. 

Arkadaşlar, kadın ve erkek haklarına gelince; Anayasamızda şu var: "Kadın ve erkek eşittir." 
Evet, bu, yıllardır var, her anayasada da var. Peki, şimdi size soruyorum: Şuradan, kırsal kesime 
gidelim, varoşlara gidelim veya Doğuya, Güneydoğu Anadoluya bir gezi yapalım; kadın ve erkek 
eşittir diyecek kimse var mı içimizde?! Yani, yasada "kadın ve erkek eşittir" yazıyor diye Türkiye'de 
gerçekten kadın ve erkek eşit mi arkadaşlar?! Bizim bunu sağlamamız için bu anayasa değişikliğini 
doğru dürüst yapmamız lazım. 

İktidar kanadındaki arkadaşlarımız diyorlar ki: "Efendim, kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. 
Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür; bu yeter." Yetmez beyler! Devlet 
neye göre yükümlüdür; devlet, Anayasaya göre yükümlüdür; devlet, Anayasanın sınırıyla yüküm
lüdür; devlet, Anayasayla bağlıdır. 10 uncu madde "hiçbir kişiye, zümreye imtiyaz tanıyamazsın" 
diyor. Devlet, kadını nasıl koruyacak?! Bir kadın için herhangi bir yasada veya herhangi bir tüzük
te bir kota tanıdık diyelim. Birisi Anayasa Mahkemesine gider, der ki: "Efendim, siz kadına böyle 
bir ayrıcalık tanıdınız; ama, Anayasanın 10 uncu maddesi açık. Anayasa diyor ki: Hiçbir kişiye, 
zümreye imtiyaz tanıyamazsın." Anayasa Mahkemesi bunu iptal eder. Etmez diyen var mı; hangi 
hukukçu var?! O bakımdan, burada Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önergesini çok dikkatle din
lemenizi istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, orada diyoruz ki: Kadın ve erkek eşittir; ama, kadın lehine yapılacak olum
lu ayrıcalıklar eşitliğe aykırı sayılmaz. İşte, bu, Anayasa Mahkemesini bağlar. Aksi halde, siz is
tediğiniz kadar yasa çıkarın; bu, ihtiyaca kâfi değildir. 

Değerli arkadaşlar, bir başka husus da şudur: Uluslararası antlaşmaların yasalardan üstün ol
ması. Bakın, burada çok önemli iki nokta var, buna kimse dikkat etmiyor: Uluslararası antlaşmalar 
salt çoğunlukla geçiyor, Anayasa değişiklikleri beşte 3 çoğunlukla geçiyor. 

Peki, bir uluslararası antlaşmada. Anayasanın herhangi bir maddesine aykırı bir hüküm getiril
mişse. gözden kaçmışsa, uygulamaya girmişse, salt çoğunluk, beşte 3'ü yenmiş olmayacak mı ve 
dolaylı yoldan. Anayasayı o uluslararası antlaşma değiştirmiş olmayacak mı?! 

Yine. bir şey söylemek istiyorum: Bizim Anayasamızda değiştirilmesi yasak, değiştirilmesi tek
lif dahi edilemeyecek maddeler var; bir uluslararası antlaşma çıktıysa ve buna aykırı bir hüküm 
konulduysa. ne yapacaksınız o zaman, Türkiye ne yapacak?! Örnek veriyorum; herkesin kendi dilini 
konuşması insan haklarına uygundur, herkes kendi dilini konuşacak denildi ve bu antlaşma da onay
landı. geçti, gözden kaçtı. Peki, Anayasada devletin resmî dili Türkçedir, şimdi hangisine bakacağız; 
uluslararası antlaşmaya bakacağız, burada 300 tane dil konuşulacak... Bu noktalara dikkat edelim. 

Bu Anayasa değişikliği, paket olarak genelde olumlu görülmektedir ve biz buna olumlu oy 
vereceğiz; ama. bakın, bu eksiklikleri görmezsek, biz bir şey yapmış olmuyoruz, "gibi" yapmış 
oluyoruz. Gerçekten, Anayasa değişikliğinden beklenen amaç bu maddelerle elde edilemez. 

Bu hatırlatmalardan sonra, yine, son olarak şunu söylemek istiyorum: Değerli arkadaşlar, artık, 
ülkelerin demokratik gelişme kriterindeki ölçü, ülkenin geliri, gideri, uçağı, bilgisayarı değil. Para, 
Arabistan çöllerinde çuvalla var, bilgisayar Hindistan'ın köylerinde de var. Artık, ülkelerin gelişmiş
lik düzeyindeki ölçü tektir: o da. Parlamentodaki kadın sayısıdır. Bütün dünya, ülkenin demokratik 
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gelişme düzeyini bu sayıya bakarak söylüyor. Biraz önce, Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımın 
söylediği sözü buradan tekrarlayarak, huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum: Parlamentodaki bayan 
milletvekili nispeti, Uganda'da yüzde 17, Türkiye'de yüzde 4'müş. Bu ayıp bize yeter diyorum, say
gılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aksöz. 
Anayasa değişikliğine dair teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Teklifin maddelerine geçilmesi hususunda gizli oylama yapacağız. 
Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: 
Komisyon ve hükümet sıralarında yer alan Kâtip Üyelerden komisyon sırasındaki Kâtip Üye, 

Adana'dan başlayarak İzmir'e kadar, hükümet sırasındaki Kâtip Üye ise, İzmir ile Zonguldak dahil, 
adı okunan milletvekiline, biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere 3 yuvarlak pul ile 
mühürlü zarf verecek, pul ve zarf verilen milletvekilini ad defterinde işaretleyecektir. 

Milletvekilleri, belirlenmiş bulunan yerlerden başka yerde oylarını kullanamayacaklardır. 
Vekâleten oy kullanacak bakanlar da. yerine oy kullanacakları bakanın ilinin bulunduğu 

bölümde oylarını kullanacaklardır. 
Bildiğiniz üzere, bu pullardan beyaz olanı kabul, kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu 

ifade etmektedir. 
Oyunu kullanacak sayın üye, Kâtip Üyeden 3 yuvarlak pul ile mühürlü zarfı aldıktan ve adını 

ad defterine işaretlettikten sonra kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu burada 
zarfın içerisine koyacak, diğer 2 pulu ise ıskarta kutusuna atacaktır. Bilahara oy verme yerinden 
çıkacak olan üye, oy pulunun bulunduğu zarfı, Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy 
kutusuna atacaktır. 

Oylamada adı okunmayan milletvekiline pul ve zarf verilmeyecektir. 
Şimdi, teklifin maddelerine geçilmesinin gizli oylamasına Adana ilinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın yerine Adalet Bakanı Cemil 

Çiçek, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün yerine Devlet Bakanı Beşir 
Atalay, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in yerine Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın yerine Tarım ve Köy işleri 
Bakanı Sami Güçlü oy kullanacaklardır. 

Bilgilerinize sunulur. 
(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin maddelerine geçilmesinin gizli oylamasının sonucunu arz 
ediyorum. 

Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Ret 
Çekimser 
Boş 

526 
514 

5 
6 

- 9 3 -



T.B.M.M. B : 83 4 . 5 . 2004 O : 1 

Bu sonuca göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifinin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifinin 1 inci maddesini okutuyorum : 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu mad
desinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Gül-
dal Okuducu; şahsı adına, İstanbul Milletvekili Lokman Ayva ve Adana Milletvekili Nevin Gaye 
Erbatur söz istemiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Anayasamızın 10 uncu maddesinde yapmak

ta olduğumuz değişiklik üzerinde konuşmak için buradayım. 
Anayasamızın 10 uncu maddesinin hükmünü hepimiz biliyoruz. Biliyoruz ki, Anayasamız, 

kadın-erkek eşitliğini bu hükmüyle güvence altına almıştır. Bunun sonucunda da, bu güvence, bize, 
Parlamentomuzda yüzde 4,4 gibi bir oranla temsil hakkı sağlamıştır. Yerel seçimlere baktığımızda 
da bu oranın yüzde 1 olduğunu görürüz. 

Değerli arkadaşlarım, biz ki, Mustafa Kemal'in önderliğinde, cumhuriyetle birlikte en büyük 
kadın devrimini gerçekleştirmiş ülkeyiz ve aydınlanma yürüyüşünü, kadın-erkek omuz omuza baş
latmış bir ülkeyiz. Bugün, birçok dünya ülkesinden, birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce kadın
larımıza seçme ve seçilme hakkını vermiş bir ülke olmamıza rağmen, biraz önce sayın konuş
macıların burada dile getirdiği oranlarla Parlamentomuzda temsil edilmekteyiz. 

Bizler biliyoruz ki, kalkınmanın, ilerlemenin, demokratikleşmenin en temel göstergesi kadın
ların içerisinde bulunduğu durumdur. 

Değerli arkadaşlar, Parlamentomuz, bugün bir ihtiyaca cevap vermek üzere toplanmıştır ve 
beklenti iki boyutludur. Beklentinin bir boyutunda Avrupa Birliği ve onların Türkiye'den bekledik
leri var: yani. Avrupa Birliğinin en temel kriterlerinden biri olan cinslerarası eşitliği sağlamamızı 
bekliyorlar. Beklentinin ikincisinde ise ve aslolan ise, hakları hak eden, temsili hak eden kadın
larımız var. Bizler bilmeliyiz ki, kadınsız demokrasi olmaz. Tek cinsin egemenliğiyle, erkek erkeğe 
21 inci Yüzyıla girilemez. 

Değerli arkadaşlarım, yapmamız gereken şey, kimseyi, ama, hiç kimseyi, öncelikle de kadın
larımızı aldatmaya çalışmamaktır. Bizler yasal eşitliğin çok önemli olduğunu biliyoruz; ama, yasal 
eşitliği hayata geçirmenin yolunun da fırsat eşitliğini sağlamak olduğunu biliyoruz; yani. kadınların 
toplumsal, ekonomik, siyasî güçsüzlükleri karşısında, bunu giderecek olan önlemleri almanın adım
larını atmak durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, zamanın içerisinden yürüyüp gelen ve durmadan yeniden üretilen değer
lerin kadınları bastırdığını, ezdiğini görmek zorundayız. Kadınlar, güçlü kaynaklardan beslenen, 
bilinçaltına işleyen ve en temel iktidar örüntüsü olan geri toplumsal değer yargılarının kuşatması al
tında yol bulmaya çalışıyor ve yaşanan ayırımcılığa son vermek ise. kuşkusuz, yönetmekle, yeni bir 
geleceği kurmakla yükümlü olan Parlamentonun görevidir. 
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Biz, uyguladığımız ekonomik politikalarla, istihdam politikalarıyla, özelleştirme politikalarıy
la, sosyal devleti yok eden politikalarla, ülkemizi çok önemli bir noktaya taşıdık. Biz, kadınlarımızı 
okumaz yazmaz bırakmadık mı değerli arkadaşlarım?! Binlercesinin kaderi, çocuk yaşta evlenmek, 
imam nikahıyla evlenmek, başlık parasına gitmek, kuma olmak, çok çocuk doğurmak, ölü çocuk 
doğurmak, doğururken ölmek, doğurduğunun öldüğünü seyretmek, şiddete uğramak, sosyal güven
cesiz, işsiz, yoksul, sağlıksız yaşamak değil mi?! Ekmeksiz evlerin bacalarını tüttürmek değil mi?! 
Ama, bütün bunlara rağmen, kadınlar, dimdik ayakta. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bunlara son vermemizi sağlayacak bir uygulamanın eşiğin
deyiz ve hepimizin, daha dün İstanbul'dan yükselen bir çığlığa, "baba, ne olursun beni öldürme" 
diyen o çığlığa, o çığlığa katılan onlarca kadının sesine kulak vermemiz gerekir diye düşünüyorum. 
Dönüştüremediğimiz toplumsal değerlerin bir babayı nasıl canavarlaştırdığını birlikte izledik. 

Evet, değerli arkadaşlar, toplumsal değerlerin kolu her yana uzanıyor. Onların kolu, bir yanda, 
bir çocuğun ekmeğinin arasına "namus" adına fare zehri katıyor, bir yerde okutmuyor, başka bir yer
de çalıştırmıyor, başka bir yerde de temsil hakkını engelliyor. Şimdi, diyebiliriz ki, kadın ile erkek 
arasındaki tam eşitlik, erkeği töreyi korumak uğruna katil olmaktan, kadını töre uğruna ölmekten 
kurtaracaktır. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, Parlamentomuz soyut bir eşitlik tartışmasıyla bu dakikaları 
geçirmemeli. Biz biliyoruz ki, Komisyonumuzdan çıkan metin, gelecek günlerde, uygulamada 
kadın-erkek eşitliğinin hayata geçmesi noktasında keyfiyete ve tartışmalara neden olacaktır. 

Şimdi, biz, madde gerekçemizi hazırlamışız ve madde gerekçemizde, devletin her türlü önlemi 
alması konusunda değerlendirmemizi yansıtmışız. Aslında, bizim, burada, talebimiz, madde gerek
çesinde dile getirdiğimiz yaklaşımın, madde gerekçesine yerleştirdiğimiz hükmün, madde içerisin
de de var olmasını sağlamaktır. Bu Parlamentodaki hiç kimse, kadın ya da erkek, hiç kimse Türkiye 
Parlamentosunun dünya sıralamasında, kadın sayısı açısından 112 nci sırayı, Sri Lanka'yla paylaş
masına evet diyemez. Yine, bu Parlamentoda hiçbir arkadaşımız, gelecekte, bu toplantı salonunda, 
bu koltuklarda -dünya ülkeleri içerisinde- ayıp sayılacak oranlarda var olmamıza neden olacak bir 
davranış içerisinde olamaz. 

Baktığımızda, 1975'ten bu yana, Birleşmiş Milletlerin toplanan bütün konferanslarında ve alınan 
bütün kararlarda cinslerarası eşitliğe vurgu yapıldığını görürüz. CEDAW başta olmak üzere, bütün 
uluslararası sözleşmelerde Türkiye'nin imzası vardır ve o sözleşmelerin temel hükmü, kadın ile er
kek arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak adına, devletin birtakım politikalar uygulamakla yüküm
lü olması ve olumlu ayırımcılığı bir eşitsizliği gidermek adına, kadınlar adına hayata geçirmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, hatırlamakta yarar vardır ki, bugün oylamayı birlikte 
yapacağımız arkadaşlarımız, İktidar Partisi mensubu arkadaşlarımız kendi seçim bildirgelerini 
hatırlamak durumundadırlar. O seçim bildirgelerinde, bugün, hem kadın örgütlerinin hem Cum
huriyet Halk Partililer olarak bizim talep ettiğimiz yaklaşımları bir şekliyle yansıtan değerlendir
melere rastlamak mümkündür ve adını açık koymak gerekir diye düşünüyorum, sözcük oyunlarıy
la ya da sözcük kaydırmalarıyla bilinçleri karıştırmanın da bir yararı olmadığı kanısını taşıyorum. 

Şimdi, Türkiye'nin, tüm dünyanın dönem dönem, zaman zaman yaptığı gibi, bir eşiğe ihtiyacı 
vardır; hem de kadın-erkek eşitliğini, siyasal temsil eşitliğini sağlayana kadar kullanılacak, değer
lendirilecek bir eşiğe ihtiyacı vardır. Eşitliği sağlayana kadar olumlu ayırımcılığı aklımıza ve 
yüreğimize sindirmeye ihtiyacımız vardır değerli arkadaşlarım. Olumlu ayırımcılık düşüncesinin 
bizi ürkütmemesi gerektiğini düşünüyorum ve asıl bugüne kadar yaşanmış olan ve bir süre daha 
yaşanacağını gördüğümüz temel ayırımcılığı ortadan kaldırabilmek için bunu yapmak zorundayız 
diye düşünüyorum. 

Siyasette doğruları yapmak için buradayız, siyasette insana hak ettiğini temin etmek, adaleti 
sağlamak için buradayız. Değişikliğin ve özgürlüğün en temel insan hakkı olduğunda, zan-
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nediyorum ki, ortaklaşa bir kanı taşıyoruz. Öyleyse, siyasette doğruyu yapmanın, zayıfın yanında, 
ezilenin yanında, bastırılanın yanında, sömürülenin yanında olmak olduğunu bir kez daha ifade et
meliyiz ve bilmeliyiz ki, dünyada parlamentolarında yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30, yüzde 40 
oranında kadın bulunduran bütün parlamentoların, bu oranı yakalamaları, bugün bizim burada tar
tışmaktan kaçtığımız ve Anayasanın yeni düzenlenmiş maddesine eklemekten kaçındığımız o bir
kaç cümlenin anayasalarında var olmasıyla, orada yer bulmasıyla olanaklı olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa değişikliğinin her zaman yapılan bir değişiklik olmadığını 
biliyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Okuducu, 1 dakikalık eksürenizi başlatıyorum.Lütfen konuşmanızı tamam

layınız. 
Buyurun efendim. 
GÜLDAL OKUDUCU (Devamla) - Öyleyse, biz, bu anayasal düzenlemeyi yaparken, gelecek

teki keyfiyeti ortadan kaldıracak bir yaklaşımı Anayasa metnimize yerleştirmeliyiz ve devletin, 
cinslerarası eşitliği sağlamak adına, alınacak geçici önlemler ve yapılacak düzenlemelerin ayırım ve 
imtiyaz sayılamayacağını, Anayasa metnimize eklemeliyiz. Parlamentomuz, kadınlar adına, onların 
eşitliği adına her tür önlemi almakla yükümlüdür. 

Değerli arkadaşlar, bilelim ki, aynalar çifte görüntü vermiyor; bugün, Meclisin samimiyeti, 
kadınların önündeki yolu açıp açmamaya karar vermemizle bir kez daha topluma yansıyacaktır. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Okuducu. 
Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Lokman Ayva?.. 
Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
N. GAYE ERBATUR (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızın 10 uncu 

maddesiyle ilgili olarak, şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 
Eşitlikle ilgili temel ilkeleri belirleyen bu maddenin gözden geçirilmesi, bize, kadın ve erkek

lerin yaşamın her alanında fiilen eşit duruma gelebilmeleri için olanak sağlayacak biçimde bir 
düzenleme yapma fırsatını vermiştir. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. 

Türkiye, kadınlara seçme ve seçilme hakkını pek çok gelişmiş ülkeden de önce sağlamış bir ül
kedir. Cumhuriyet, kadının eğitim görmesi, meslek sahibi olarak çalışma yaşamına katılması ve 
böylece, toplumsal kalkınmada rol almasını benimsemiştir. Ancak, kadının çalışma yaşamına 
katılımı, beklendiği gibi. statüsünü iyileştirmemiştir. Aksine, kadın, cinsiyete dayalı rol ayırımının 
gereği olarak evdeki sorumluluklarını da sürdürmek durumunda kaldığından, koşulları ağırlaşmış
tır. Çalışma yaşamında olsun, politikada olsun kadınlar, karar mekanizmalarında rol almakta erkek
lerin çok gerisinde kalmışlardır. Aslında tüm dünya ülkelerinde, değişen oranlarda bu eşitsizlik hâlâ 
mevcuttur; ancak, gelişmiş ülkeler, üyesi olmak istediğimiz Avrupa Birliği bu eşitsizliği ortadan 
kaldırmak için önlemler almakta, konuyu sürekli izlemekte ve sonuç almaya yönelik bir kararlılık 
göstermektedir. Bu amaca yönelik olarak neler yapıldığını ve yapılabileceğini ele almadan önce, 
neden böyle bir çabaya gerek duyulduğunu belirtmekte yarar görüyorum. Öncelikle bu, hiç kuş
kusuz. demokrasi ve katılımın bir gereğidir; ama, daha önemlisi, kadın bakış açısının alınan karar
lara yansıyabilmesi, her iki cinsin durumu, koşulları ve gereksinimleri gözönünde bulundurularak 
dengeli kararlar alınabilmesi için erkekler ile kadınlar karar mekanizmalarında dengeli bir biçimde 
rol paylaşımı içinde olmalıdırlar. 

Temsilî sistemde bir sese, bir yere sahip olmak herkesin hakkıdır. Kadınlar dünyada toplam 
nüfusun yarısını oluşturmaktadırlar; varlıklarıyla orantılı olmasa bile makul oranda bir ses ve yere 
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sahip oldukları söylenemez. Bu sağlanmalı ve kadınların eksik temsil sorunu çözümlenmelidir. 
Böylece, siyasal sürece katılımın belli bir cinsin tekelinde olması engellenecek ve siyasetin er-
kekegemen ortamı, davranış biçimleri, dili ve gündemi dengelenecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1995'te Pekin'de toplanan Birleşmiş Milletler Dünya 
Kadın Konferansında benimsenen Pekin Eylem Platformunun yedinci kritik alanı "yetki ve karar 
mekanizmalarında kadın" olarak belirlenmiş ve tüm ülkelerde devletin her düzeyinde kadınların 
düşük oranda temsil edildikleri belirtilerek kadınların yetki ve karar mekanizmalarına katılımlarının 
sağlanması ve bu konuda kapasitelerinin geliştirilmesi için çağrı yapılmıştır; çünkü, erkeklerin 
egemenliğinin ağır bastığı bir toplumda, doğal süreç içinde fiilî eşitliğin sağlanamadığı gerçeği, bir
takım önlemler alınması gereğini doğurmaktadır. Taraf olduğumuz ve Avrupa Birliğiyle uyum 
açısından da önem taşıyan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşmenin 
4/1 maddesi, yasal eşitliği fiilî eşitliğe dönüştürmenin aracı olarak geçici özel önlemleri düzen
lemekte ve fiilî eşitliği sağlamak üzere uygulanacak geçici özel önlemlerin ayırımcılık 
sayılamayacağını belirtmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: Mustafa Kemal Atatürk döneminde kadınlara verilen 
haklarla övünen bir ülke olarak, bu konuda önlem alma gereksinimimiz olup olmadığı sorgulanacak 
olursa, bunun yanıtını Birleşmiş Milletlerin insanî gelişme raporunun toplumsal cinsiyete göre 
gelişme endeksinde ve toplumsal cinsiyeti güçlendirme ölçütü tablosundaki yerimize bakarak belir
leyebiliriz. Toplumsal cinsiyete göre gelişme endeksinde 175 ülke arasında 81 inci sırada yer alır
ken, toplumsal cinsiyeti güçlendirme ölçütlerine göre 70 ülke içinde 66 ncı sıraya yerleşmiş 
bulunuyoruz. İnsanî gelişme raporunda konumumuz orta düzeyde gelişmiş ülkeler grubu içindedir. 
Aralarına katılmak istediğimiz Avrupa Birliği üyelerinin tümü, hem toplumsal cinsiyeti güçlendir
me ölçütlerine göre hem de toplumsal cinsiyete göre gelişme endeksinde yüksek düzeyde gelişme 
sağlamış ülkeler kategorisinde yer almaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Erbatur, 1 dakika eksüre veriyorum. 
Buyurun. 
N. GAYE ERBATUR (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Fransa, Almanya, 

Belçika, Hindistan, Uganda gibi birçok ülke Anayasalarına kadın erkek arasındaki fiilî eşitliği sağ
layacak maddeler koymuştur. Görüldüğü gibi, örneklerine pek çok ülkede rastlanan, haklı gerek
çeleri ve uluslararası hukuk düzeyinde dayanakları olan bu tür önlemleri alarak, uluslararası kıyas
lamalarda utanç verici pozisyonlardan kendimizi kurtarmak, kadınlarımızı layık oldukları mer
tebeye yükseltmek, toplumumuzda herkese adil bir biçimde demokratik süreçlere katılma, temsil et
me ve edilme hakkını sağlamak görevimizdir. Bunun yolunu açmak için. Anayasamızın 10 uncu 
maddesine "kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliği yaşama geçirmekle yükümlüdür" 
fıkrasının ardından "bunun için alınacak geçici önlemler ayırım ve imtiyaz sayılmaz" ifadesi mut
laka eklenmelidir. 

Bu ülkeyi, kadınlar ve erkekler, yaşamın her alanında el ele vererek birlikte kalkındırabilirler. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Erbatur, lütfen, Genel Kurula teşekkür konuşmanızı yapar mısınız. 
Buyurun. 
N.GAYE ERBATUR (Devamla) - Oylarımızla, bu yönde Türkiye'nin önünü açmaksa bizim 

elimizde. 
Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbatur. 
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Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 2 adet önerge vardır. 
Önergeleri, önce geliş sırasına göre okutacağım; sonra, aykırılık derecelerine göre işleme 

alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 430 sıra sayılı anayasa değişikliği teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Güldal Okuducu Türkân Miçooğulları 

İstanbul İzmir 
Birgen Keleş Bihlun Tamaylıgil 

İstanbul İstanbul 
Mehmet Yıldırım N. Gaye Erbatur 

Kastamonu Adana 
Orhan Eraslan Sıdıka Sarıbekir 

Niğde İstanbul 
A. İsmet Çanakçı Salih Gün 

Ankara Kocaeli 
Hakkı Ülkü Mesut Değer 

İzmir Diyarbakır 
Ali Cumhur Yaka Mustafa Özyurt 

Muğla Bursa 
Madde 1: 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu mad

desine. birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 

yükümlüdür. Bu amaçla alınacak geçici önlemler ve yapılacak düzenlemeler ayırım ve imtiyaz 
sayılmaz." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 430 sıra sayılı anayasa değişikliği teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Oya Araslı 
Ankara 

Mevlüt Coşkuner 
İsparta 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

Muharrem Doğan 
Mardin 

Mehmet Ali Özpolat 
İstanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Türkân Miçooğulları 
İzmir 

Birgen Keleş 
İstanbul 

Bihlun Tamaylıgil 
İstanbul 

Hüseyin Ekmekcioğlu 
Antalya 

A. İsmet Çanakçı 
Ankara 

Güldal Okuducu 
İstanbul 

Sıdıka Sarıbekir 
İstanbul 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Muharrem Doğan 
Mardin 

Gülsün Bilgehan 
Ankara 

Oya Araslı 
Ankara 

N. Gaye Erbatur 
Adana 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 
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Hüseyin Bayındır Mehmet Ali Özpolat 
Kırşehir İstanbul 

Mustafa Özyurt Mehmet Yıldırım 
Bursa Kastamonu 

Ali Cumhur Yaka 
Muğla 

Madde 1: 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu mad
desine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet, cinslerarası eşitliğin fiilen yaşama geçmesini sağ
lamakla yükümlüdür. Bu amaçla alınacak geçici önlemler ve yapılacak düzenlemeler ayırım ve im
tiyaz sayılmaz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Çoğunluğumuz ol

madığı için, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, kürsüden 

bir açıklama yapmam lazım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüş

mekte olduğumuz teklifin 1 inci maddesiyle ilgili olarak bir iki hususu bilgilerinize sunmak is
tiyorum; çünkü, bu, bir tasarı değil; malum, anayasa değişiklikleri teklif olması hasebiyle, Hükümet 
olarak, ancak düşüncelerimizi burada ifade etmek istiyoruz; katılmak ya da katılmamak tarzında bir 
husus, bizim açımızdan, geçmiş tatbikatlara da uygun değil. 

Ancak, bu önergeleri, bu maddenin yazılım tarzını ve getirdiği yeniliği anlayabilmek ve değer
lendirebilmek adına, evvela dünyadaki anayasa uygulamaları ve anayasadaki yazılımlarla ilgili kısa 
bir bilgi vermek istiyorum. Şüphesiz, bu teklifin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bu değişikliklerin 
esas amacı, Türk toplumunu, hak ve özgürlükler açısından Avrupa Birliği standartlarına yükselt
mektir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği hedefiyle de uyumlu olması hasebiyle, acaba Avrupa Birliği ül
kelerinde bu madde nasıl düzenlenmiş? 

Mesela, Belçika Anayasası, 10 uncu madde: "Ülkede sınıf ayırımı yoktur. Belçikalılar kanun 
önünde eşittirler. Özel haller için kanunla getirilebilen istisnalar dışında sivil ve askerî hizmetlere 
kabul edilebilirler. Kadın ve erkek eşitliği garanti altına alınmıştır." 

Finlandiya Anayasasının 6 ncı maddesi: 
" 1 - Herkes kanun önünde eşittir. 
2- Hiç kimseye cinsiyet, yaş, köken, dil, din, inanç, fikir, sağlık, sakatlık veya kişiliğiyle ilgili 

diğer nedenlerden dolayı, makul bir neden olmaksızın, farklı muamele edilemez. Çocuklara, tüm 
haklara sahip bireylere olduğu gibi muamele edilir; sosyal faaliyetler ve iş hayatında, özellikle üc
ret ödenmesinde ve iş hayatının diğer şartlarında iyileştirme sağlanır. Daha detaylı düzenlemeler 
kanunla düzenlenir." 

Portekiz Anayasasının 13 üncü maddesi: "Tüm vatandaşlar, aynı sosyal statüde, kanun önünde 
eşittir. Hiç kimseye, ailesi, cinsiyeti, ırkı, dili, doğum yeri, dini, siyasî veya ideolojik inançları, eğitimi. 
ekonomik ve sosyal durumu nedeniyle imtiyaz tanınamaz, desteklenemez ve ayırıma tabi tutulamaz." 

Lüksemburg Anayasasının "Temel Haklar" başlıklı 11 inci maddesi: "Ülkede sınıfsal farklılık 
yoktur. Lüksemburglular kanun önünde eşittir." 

Nuri Çilingir 
Manisa 

Hakkı Ülkü 
İzmir 
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Malta -Avrupa Birliğine yeni girdi- Anayasasının "Cinsiyet Eşitliği" başlıklı maddesi: "Devlet, 
ekonomik, sosyal, kültürel, medenî ve siyasî haklardan yararlanmaları amacıyla kadın ve erkek eşit
liğini geliştirir ve bu amaçla, kişiler, kurumlar ve yatırımcılar tarafından cinsiyetler arasında yapılan 
her türlü ayırımcılığın ortadan kaldırılması için uygun önlemleri alır." 

Avusturya Anayasasının "Eşitlik ve Siyasî Haklar" başlıklı 7 nci maddesi: "Herkes kanun 
önünde eşittir. Doğum, cinsiyet, mülkiyet, sınıf veya dinsel tüm imtiyazlar kaldırılmıştır." 

Aynı şekilde, Estonya Anayasası: "Herkes kanun önünde eşittir; hiç kimseye milliyeti, ırkı, ren
gi, cinsiyeti (...) dayanılarak ayırımcılık yapılamaz." 

Fransa: "Kanun, seçimle gelinen makamlardan kadın ve erkeğin eşit yararlanmasını teşvik eder." 
İtalya Anayasası biraz evvel burada ifade edildi. 
Hollanda Anayasasının, yine, eşitlikle ilgili 1 inci maddesi: "Hollanda'daki herkese, aynı 

durumlarda eşit muamele yapılır. Din, inanç, siyasî fikir, ırk veya cinsiyet veya bunlar gibi neden
ler dolayısıyla ayırımcılık yapılmasına izin verilemez." 

İspanya Anayasası öyle, Polonya Anayasası öyle. 
Şimdi, anladığım kadarıyla, bizim düzenlemede örnek aldığımız anayasa, Alman Anayasasıdır. 

Alman Anayasasının "Kanun Önünde Eşitlik" başlıklı 3 üncü maddesi: "Herkes kanun önünde eşit
tir; erkek ve kadın eşit haklara sahiptir. Devlet kadın ve erkeklerin eşitliğinin sağlanmasını özendirir 
ve var olan aleyhe durumun giderilmesi için çaba gösterir. Hiç kimse cinsiyeti, soyu, ırkı, dili. 
anavatanı ve kökeni, inancı, dinî ve siyasî fikirlerinden dolayı kınanamaz ve bu sebeplerle imtiyaz 
sağlanamaz. Hiç kimse sakatlığı dolayısıyla ayırıma tabi tutulamaz. 

Yunan Anayasasıyla ilgili konuda da Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı burada bir açıklama 
yaptı. 

14 tane Avrupa Birliğine üye ülkede, şu an, aşağı yukarı düzenlemeler aynı. Şimdi, teklifi veren 
arkadaşlarımız "kadın ve erkek eşit haklara sahiptir" şeklinde cümleyi bitirmişti. Komisyonda 
yapılan ilaveyle "kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağ
lamakla yükümlüdür" diyor. Şimdi, bu ne anlama geliyor; şüphesiz, kaç günden beri kamuoyumuz
da tartışılan konu, aslında, memnuniyet verici bir husus; çünkü, bir meseleyi sadece anayasaya yaz
mak yetmez, toplumda o şuurun uyandırılması ve o haklara sahip çıkılması, en az yazılım kadar da 
önemlidir. Bir şeyi anayasaya yazarsınız; fakat, onun gereği toplumda gerekli yansımaları bulmaz
sa. bunu talep edenler olmazsa ve bu şuur devamlı canlı tutulamadığı takdirde, onlar, ölü maddeler 
halinde kalmaya devam eder. Biz istiyoruz ki bu düzenlemelerle... 

Zaten, 10 uncu maddede işin olumsuz yönüyle ilgili düzenlemeler var; yani, şu, şu, şu sebep
lerle ayırım yapılamaz, herkes kanun önünde eşittir diye. Şimdi, böylesine bir düzenlemenin yapıl
mış olması, birinci fıkrada yazılandan daha farklı bir anlam taşıyor. Öbürü, olumsuzluktan yola 
çıkarak, devlete, kurumlara ve herkese, bu anlamda ayırım yapmayın diyor; ama, bu ikincisinde, 
eşitliği sağlamak üzere devlete bir görev yüklüyor; çünkü, ileride çıkaracağımız yasalar açısından 
burada yapılan çalışmalar, konuşmalar, yasa koyucunun bundan ne murat ettiğini anlayabilmek 
açısından önemli. 

Şüphesiz, değerli hukukçularımız bilir, mevcut anayasalarda iki türlü norm var; bir tanesi ölçü 
norm. öbürü destek norm. Bu düzenleme, bir ölçü norm niteliğindedir. Yani. bundan sonra buraya 
gelecek olan yasaların ve diğer düzenlemelerin, bu ölçü norm esasına dayalı olarak bu ayırımcılığı 
ortadan kaldırması gerekiyor, eşitliği sağlaması gerekiyor -varsa ayırımcılık- ve üstelik, kadın
larımızın bu haklardan istifade edebilmesi noktasında, pozitif bir yükümlülük yüklüyor. 

Şimdi, tabiatıyla, bunu daha açık yazmak mümkün olabilir mi; olur, buna da engel bir durum 
yok. Mevcut anayasalara baktığımızda, 14 anayasada, aşağı yukarı, aynı klişe, aynı kriterler kullanıl
mak suretiyle bu düzenleme yapılmış; ama, biz, onlardan farklı olarak, şimdi, yeni bir düzenleme 
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daha getiriyoruz. Onu özellikle bilgilerinize sunmak istiyorum. Dununla beraber olduğu takdirde. 
değerlendirmeyi böyle yaptığımız takdirde, kafalarımızda bir tereddüt varsa, o ortadan kalkmış olur. 
O da, 7 nci maddedeki değişikliktir. Biz, 1 inci maddede sağlanan imkânı sadece 1 inci maddeyle 
sınırlı düşündük. Halbuki, bu teklifin 7 nci maddesinde, biraz sonra göreceğiz, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 90 inci maddesinin son fıkrasına eklenen cümleyle, usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
temel hak ve özgürlüklerle ilgili milletlerarası antlaşmalar, sözleşmeler kanun ile Anayasa arasında 
bir yere gelmiş oluyor; yani, ikisi çatıştığında sözleşme hükümleri uygulanacak. 

Şimdi, Türkiye, yerinde bir kararla, yerinde bir benimsemeyle, 1985'te Birleşmiş Milletler 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini kabul etmiştir ve 1986'dan beri 
de taraftır. Dolayısıyla, şimdi önergeyle getirilmek istenilen husus... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen toparlar mısınız. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Sayın Başkan, hemen bitiriyorum. 
Aslında, ayırımcılığa karşı bu sözleşmenin 4 üncü maddesinde "uygulamada kadın ve erkek 

eşitliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemler ayırımcılık sayılmaz" diye bir hüküm var. 
Dolayısıyla, zaten, biz, 90 inci maddeyle, içhukukta, kanundan evvel, öncelikle uygulanabilir bir 
madde haline getirmiş olmakla, bütün tereddütlerin ortadan kalkacağı kanaatindeyiz. 

Meseleyi bilgilerinize arz ediyorum. 
Hepinize saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakanım, Hükümet olarak önergeye katılıyor musunuz? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, Anayasa görüşmelerinde 

Hükümetin katılıp katılmaması... 
Biz. tasarı sevk ettiğimiz takdirde katılırız ya da katılmayız. Bu bir tekliftir. Ben. Genel 

Kurulun bilgisine sundum ve verdiğim izahat çerçevesinde, önergenin. 7 nci maddedeki düzen
lemeyle karşılandığı kanaatindeyim. Onu ifade etmek istedim. 

BAŞKAN - Peki. teşekkür ediyorum. 
Önerge sahipleri?.. 
OYA ARASLI (Ankara) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Araslı. (CHP sıralarından alkışlar) 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, verdiğimiz önerge 

üzerinde Sayın Başkanın açıklamalarını hep birlikte dinledik. Bir belirsizliğin, gerçekten, madde 
metninde olduğunu da gördük. Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı, bu düzenlemenin olumlu 
ayırımcılık tedbirlerini içerebileceğini, bunlara elverişli olduğunu söylüyor; Sayın Bakan, çeşitli 
anayasalardan örnekler veriyor; ama, bu konuda üç günden, dört günden beri. bütün Türkiye. 
hukukçular dahil, teklife getirilmiş olan yeni şeklin içeriğinin ne olduğu konusunda birbirinden 
farklı görüşler ileriye sürüyorlar. Sadece bu olay dahi, kimin anayasasında ne yapılmış olduğuna 
bakılmaksızın, bizim çözmemiz gereken bir durumdur. Bu hükmün içeriği nedir? Mademki bir tar
tışma var, bu belirsizliği gidermek mecburiyetindeyiz; çünkü, anayasa hükümleri, belki, tüm yasalar 
içerisinde en fazla açıklık seçiklik kazanması, bu nitelikleri taşıması gereken hükümlerdir. Aksi tak
dirde, uygulayıcı için, yasa koyucu için büyük zorluklar ortaya çıkar. O nedenle, ben. bu konuda 
Komisyon tartışmalarının da yeteri kadar -yarın öbür gün olayla karşılaşanlara, bu olayda karışık
lıkla karşılaşanlara- aydınlatıcı bilgiler yansıtamayacağı görüşündeyim. Buradaki görüşmelerde de 
farklı görüşler ileri sürülüyor. O nedenle, bu açıklığın kazandırılmasının mutlaka ve mutlaka gerek
li olduğuna, bu tartışmalardan sonra bir kere daha kani oldum. 
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Sonra, Sayın Bakan diyor ki: Ne gam! Bir hüküm daha getiriyoruz; uluslararası antlaşmalar 
kanunlarla çatıştığı zaman, onların önünde geçerlilik kazanacak. 

Eğer bu mantıkla bu Anayasada birtakım düzenlemeler yapacaksak, temel hak ve hürriyetlerle 
ilgili bütün hükümleri de kaldıralım; çünkü, uluslararası antlaşmalarda bunların hepsi var. Biz, o 
antlaşmalara uygun olarak, Anayasamıza bunları yazdık, aykırı olanları değiştirdik. Yani, niye, 
elimizde Anayasa hükmünü şekillendirmek imkânı varken, yarın, uygulayıcıya, yasa koyucuya, bir
takım uluslararası antlaşmalardan, Meclisteki görüşmelerden esinlenerek, bir yorum yapma kül
fetini yükleyelim; bu külfeti ortadan kaldırmak elimizde, bu hükme açıklık kazandırmak elimizde. 

Sonra, Sayın Bakan, birtakım uluslararası sözleşmelerden söz etti. Bunlardan bir tanesi, ulus
lararası sözleşmenin, içhukuka girerken, nasıl, neler yapılarak içhukuka yansıyabileceğini, çok açık 
biçimde, kalem kalem sayarak göstermiş. Bu anlaşma, CEDAW Antlaşması. 

Bu antlaşmadan doğan yükümlülüklerinizi yerine getirebilmek için; 
Birincisi, kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğunu sıralayacaksınız, yazacaksınız oraya. 
İkincisi -hak eşitliği yetmiyor- fiilî eşitliği gerçekleştirmek için, devletin, birtakım geçici, ek, 

özel düzenlemeleri yapma yetkisinin olduğunu yazacaksınız. 
Üçüncüsü, bunların imtiyaz sayılmayacağını yazacaksınız. 
Dördüncüsü, bunların önündeki engelleri kaldırma görevini de devlete vereceksiniz diyor. 
Yani, ne yapacağımız bu kadar açık bize gösterilmişken, niçin, bunun kalem kalem gereğini 

yerine getirmekten kaçıyoruz, ben anlamıyorum. Yarın öbür gün, bize, bu düzenleme karşısında, 
siz, uluslararası sözleşmeden doğan yükümlülüğünüzü yerine getirmediniz denilebilir. 

Birtakım anayasalardan örnekler verildi. Şu anda, bütün Avrupa'da anayasalar, CEDAW Ant
laşması hükümleri doğrultusunda, yavaş yavaş değiştiriliyor. Siz, burada, değiştirilmeyeni önümüze 
örnek olarak getirirseniz, o, bizim ilerlememiz için, Avrupa Birliğine, Avrupa standartlarına uy
mamız için bir gerekçe olmaz. Herkes, bir hareket içerisindedir, CEDAVV'ı içhukukuna aktarabil
mek için bir hareket içerisindedir. Haa, eğer sizin zihniyetiniz "bir kısmını şimdi yaparız; eğer, yarın 
öbür gün 'bu olmadı' derlerse, bu hükmü tekrar ele alırız" şeklindeyse, ona bir diyeceğim yok; ama, 
hep söylüyorsunuz "bir kere elimize almışken, en güzel biçimde düzenleyelim" diye ki, doğrusu 
budur, en güzel biçimde, bütün gerekleri karşılayacak biçimde bunu düzenlemenin hiçbir sakıncası 
yoktur; aksine, sayısız yararı ve hatta gerekliliği vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Araslı, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
OYA ARASLI (Devamla) - O nedenle, ben, bu açıklığı kazandırmak bağlamında vermiş ol

duğumuz önergeye desteklerinizi bekliyorum. 
Sizleri saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Araslı. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

(CHP sıralarından alkışlar [!]) Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 430 sıra sayılı anayasa değişikliği teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Güldal Okuducu (İstanbul) ve arkadaşları 

Madde 1-7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu mad
desine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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"Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür. Bu amaçla alınacak geçici önlemler ve yapılacak düzenlemeler ayırım ve imtiyaz 
sayılmaz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Efendim, çoğun

luğumuz yok; takdire bırakıyorum bu önergeyi. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, Hükümet olarak, 7 nci mad

denin bu önergeyi karşıladığı kanaatindeyiz. O sebeple, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Önerge üzerinde konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
OYA ARASLI (Ankara) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Araslı. (CHP sıralarından alkışlar) 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum 

ve bir hususu çok yadırgadığımı, buradan, yüksek sesle ifade etmek istiyorum. Hiçbir devlet yok
tur ki, kendi koyduğu kuralın açıklık kazanmasını bir uluslararası antlaşmadan bekler. Her devlet, 
kendi hukukunu kendi yaratır; kendi hukukuyla ilgili belirsizlikleri, yine kendi içhukuk düzeni 
içerisinde ortadan kaldırmaya yönelir. Böyle, ben bunu düzenledim, dışhukuk da, uluslararası 
hukuk da eksiklerini giderir anlayışıyla hukuk düzenini kuran bir devlete, bir hukuk uygulamasına 
şimdiye kadar hiç rastlamadığımı, duymadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Bu, yanlış bir 
tutumdur; bu, egemenliği sahiplenme konusunda anlayamadığım bir davranıştır. Egemenlik benim, 
Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. Hukukumu ben yaratmalıyım. Niye onu eksik 
bırakayım da, yabancı bir platformda, uluslararası bir platformda hazırlanmış hukuk kurallarıyla bu 
eksiğin giderilmesini bekleyeyim?! Burada da bizim yükümlülüklerimiz bellidir; bunları yerine 
getirmek durumundayız. Avrupa Birliğine girelim diyoruz. Avrupa Birliğine girebilmek için. ulus
lararası antlaşmalardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz isteniyor bizden. Biz, burada, 
bu istemi gereğince karşılayabiliyor muyuz? 

Ben, şunu söylemek istiyorum: Bir amacımız cinslerarası eşitliği sağlamak; ama, bir amacın da 
Avrupa Birliğine uyum sağlamak olduğu söyleniyor. İşte, ikisini birlikte yapabileceğimiz bir fırsat 
elimizde. Cinslerarası eşitliği, uluslararası antlaşmaların bizden istediği biçimde düzenleyelim ve 
bundan böyle, Avrupa Birliğine alınıp alınmayacağımız hususu tartışılırken, bu nokta, cinslerarası 
eşitliği fiilen de sağlayamamış oluşumuz, bunu sağlamak için alacağımız önlemlere yeterli bir 
anayasal dayanağın Anayasamızda bulunmayışı, bizim önümüze bir engel olarak konulmasın, 
olumsuzca değerlendirilmemize bir neden teşkil etmesin. Bizim isteğimiz, bizim arzumuz bu. 
Niçin, ille bu belirsizliği muhafaza etmekte ısrar ediyoruz? Yarın öbür gün, Anayasa Mahkemesi, 
bunun karşısında ne söyleyecek? Hiç kimse kendisini Anayasa Mahkemesinin yerine koyarak 
"Anayasa Mahkemesi şu sonuca varabilir" diyebilmek imkânına sahip değildir. Heyetin içerisindeki 
bir tek yargıç bile bu imkâna sahip değildir Anayasa Mahkemesinde. Kararlar bir bütün olarak 
verilir ve biz şimdiden "o karar şöyle çıkar, böyle çıkar" diyebilmek imkânına sahip değiliz. Bu 
konuda benzer uygulama da yok, daha önce yapılmış olan. O nedenle, işi belirsizliğe bırakmayalım. 

Sonra, Sayın Bakan "uluslararası antlaşma var" dedi. Getirilen hüküm. 7 nci maddede biraz 
sonra inceleyeceğimiz hüküm, kanun ile uluslararası antlaşma çatıştığı zaman hangi normun ön
celik kazanacağını, hangi norma öncelikle yer vereceğini belirleyen bir hüküm; ama. ya kanun 
Anayasayla çatıştığı zaman ne olacak; orada uluslararası antlaşmadan nasıl bir yardım bek
leyeceğiz?! Uluslararası sözleşmeler, antlaşmalar Anayasanın üstündedir denilmiyor ki orada! 
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Bu nedenle, ben, saygıdeğer milletvekillerinden, daha sonra yasa koyucuya, Anayasa Mah
kemesine, yorumculara, uygulayıcılara herhangi bir zorluk çıkmaması için, bu hükmün belirlilik 
kazanması doğrultusunda önergemize destek vermeleri dileğimi ifade etmeyi yararlı görüyorum; 
kendilerinin bu konudaki desteklerini bekliyorum ve saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Araslı. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

(CHP sıralarından alkışlar[!]) Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, zaman kazanmak için, daha hızlı hareket etmek için, şu anda, dört ayrı 

yerde banko vardır ve dört ayrı yerden milletvekillerimize oy pusulalarını vereceğiz. 
Şimdi, maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1 inci maddenin oylanmasında, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün yerine; Devlet Bakanı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün yerine; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başes-
gioğlu, Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in yerine; Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Devlet 
Bakanı Mehmet Aydın'ın yerine; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in yerine; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi Güler, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın yerine oy kullanacaklardır. 

Bilgilerinize sunulur. 
(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifinin 2 nci maddesini okutuyorum: 
MADDE 2. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 

" ile. ölüm cezalarının infazı" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri. 2 nci madde üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına. 

İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın; şahısları adına. Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün. Çorum 
Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın söz talepleri vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya; buyurun. 
Sayın Kaya, süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA YILMAZ KAYA (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: 

görüşülmekte olan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri ile 193 milletvekilinin. 430 
sıra sayılı kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım: 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, söz konusu teklifin 2 nci maddesiyle getirilen düzenlemeyle. 1982 
Anayasasının 15 inci maddesinde bir değişiklik yapılmaktadır. Madde aynen şöyledir: "Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 'ile, ölüm cezalarının in
fazı' ibaresi madde metninden çıkarılmıştır." 

Bu. ne anlama gelmektedir: sayın milletvekilleri, mevcut Anayasanın 15 inci maddesinin ikin
ci fıkrasındaki değişikliği konuşabilmek için öncelikle birinci fıkrasına bakmamız gerektiğini 
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düşünüyorum. Anayasanın 15 inci maddesi, temel haklar ve ödevleri düzenleyen ikinci kısmın 
birinci bölümünde yer almakta olup, bu madde, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurul
masıyla ilgilidir; zaten, madde başlığı da aynıdır. 

15 inci maddenin birinci fıkrası, hangi durumlarda temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının ' 
durdurulabileceğini, yani, Anayasanın 12 nci maddesinde belirtilen bu hakların ne zaman kısmen 
veya tamamen kullanılmasının söz konusu olamayacağını açıkça belirtmektedir. 15 inci maddenin 
birinci fıkrasına göre, savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası 
hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak 
ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada ön
görülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. 

15 inci maddenin birinci fıkrasında temel hakların bazı şartlarda kısıtlanabileceği söylenmiş ise 
de, bu şartlarda bile bazı istisnaî durumlar hariç yaşam hakkı muhafaza altına alınmıştır. İşte, 15 in
ci maddenin ikinci fıkrasıyla, bu durumlar ve istisnalar düzenlenmektedir. Nedir bunlar; görüşmek
te olduğumuz teklifle değiştirilen ikinci fıkrada "birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş 
hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler ile, ölüm cezalarının infazı dışında, kişinin 
yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşün
ce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe 
yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz" hükmü yer 
almakta ve birinci fıkrada sayılan durumlarda bile savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana 
gelen ölümler ile ölüm cezalarının infazı dışında yaşam hakkı korunmaktadır; ama, işte, savaş 
hukukuna uygun fiiller sonucu ve ölüm cezalarının infazıyla yaşam hakkının sınırlandırılabileceği; 
kısacası, kişinin ölümünün bu durumlarda hukuka aykırı olmayacağı kabul edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin 2 nci maddesiyle, işte bu yaşam 
hakkının ortadan kaldırılmasının kabul edilebileceği iki durumdan biri olan ölüm cezalarının infazı 
durumu yok edilmekte; kısacası, belirtilen durumlarda dahi yaşam hakkının ölüm cezası ile bile yok 
edilememesi sağlanmaktadır. Bu, önemli bir değişikliktir; zira, kişinin yaşam hakkının sınırlan
dırılabileceği durumlar iyice daraltılmış olacak ve temel hak ve hürriyetlerin en birincisi ve en 
önemlisi olan yaşam hakkı, bu değişiklikle daha fazla korunmaya alınmış olacaktır. 

Bu değişikliğe hem Anayasa Komisyonunda hem de Meclis Genel Kurulunda destek ver
memek mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bu değişikliği Anayasa Komis
yonunda sonuna kadar destekledik ve burada da destekleyeceğiz; çünkü. Cumhuriyet Halk Partisine 
egemen olan sol anlayış, Cumhuriyet Halk Partisinin geldiği yer ve sosyal demokrasi gereği, yaşam 
hakkına karşı durmak bir yana, devamlı bu değerleri korumuş ve kollamış ve temel hak ve hürriyet
lerin gelişmesi için büyük çabalar harcamış, büyük bedeller ödemiş bir parti olarak ve o partinin 
milletvekilleri olarak, bu değişikliğin tamamen arkasında olduğumuzu bir kez daha belirtmek 
gereği hâsıl olmuştur. 

Şimdi bunları niye söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisinin bu anlayışını, bu mücadelesini, bu 
politikasını ve Cumhuriyet Halk Partisinin bu konudaki görüşlerini açık ve net olarak bilen bazıları, 
tüm bunlara rağmen, bizi bu değişikliğe karşıymış gibi göstermeye çaba sarf etmektedirler. "Önce 
dokunulmazlıkları görüşelim ve önce milletvekili dokunulmazlığını kaldıralım, daha sonra Anayasayı 
değiştirme çalışmalarına başlayalım" dediğimiz için, bu değişikliklere karşıymışız gibi gösterildik. 
Daha sonra, bu değişikliklerin genelde olumlu değişiklikler olduğundan bahisle, dokunulmazlıklarla 
ilgili görüşlerimiz baki kalmak kaydıyla, gönülden desteklediğimiz olumlu değişiklikler nedeniyle, bu 
kere de "Cumhuriyet Halk Partisini anlamak mümkün değil; önce karşı çıkacağız dediler, sonra kabul 
ettiler" diye, yine aynı şekilde, aynı bazı kişiler kafa karıştırmaya devam ettiler. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin tüm milletvekil
lerinin ve örgütünün yaşamı, temel hak ve hürriyetlerin korunması, kollanması, geliştirilmesi ve ev-
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rensel ölçülere uygun hale getirilmesi mücadelesiyle geçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, hem parti 
olarak hem de partilileri olarak bu mücadeleler içinden süzülerek gelmiş ve biraz önce de belirttiğim 
gibi, bunların korunması ve savunulması uğruna büyük bedeller ödemiştir. Bunu herkes bilmeli ve 
kişilere ve topluma bunun aksini empoze etme ve kafa karıştırma çabaları içinde olanlar bu 
çabalarından vazgeçmelidirler. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu teklifte yer alan birçok olumlu 
değişikliğe ve özellikle bu maddeye karşı olmamakla ve desteklemekle birlikte, yine, dokunulmaz
lıklarla ilgili değişikliklerin nerede olduğunu ve ne zaman geleceğini ne yazık ki sormak durumun
da kalıyor..z. Hem Anayasa Komisyonunda hem de daha önceki değişik düzenlemeler nedeniyle 
yapılan birçok görüşmede bunu biz hep sorduk ve sormaya da devam edeceğiz. Siz, şimdi, çağdaş 
düzenlemeler yapıyoruz diye ortaya çıkacaksınız, ölüm cezasıyla ilgili değişiklikler yapıyoruz 
diyeceksiniz, temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan düzenlemeleri kaldırıyoruz diyeceksiniz, top
lumun ve kişinin ileri götürülmesiyle ilgili düzenlemeler yapıyoruz diyeceksiniz; ama, kendinizin, 
yani milletvekillerinin altında bulunduğu kalın zırhın kaldırılmasıyla ilgili ileri hiçbir adım at
mayacaksınız, hiçbir düzenleme yapmayacaksınız; bu inandırıcı olur mu; toplumu bu konuda inan
dırabilir misiniz?! Bu nasıl demokrasidir ki, başkalarıyla ilgili demokratik ve çağdaş düzenlemeler 
yapıyoruz diye ortaya çıkacaksınız, milletvekillerinin dokunulmazlığı denilince, aman bize dokun
mayın diyeceksiniz! Kimseyi inandıramazsınız değerli arkadaşlarım, önce dokunulmazlıkların kal
dırılmasıyla ilgili düzenlemeyi yapmadan kimseyi inandıramazsınız. 

Yine, hem Cumhuriyet Halk Partisinin hem Adalet ve Kalkınma Partisinin seçim bildirgelerin
de yer alan ve Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hasıraltı edilen bir başka husussa, yargı bağım
sızlığının tam olarak tesisi ve bu bağımsızlığın tesisinde en önemli faktör olan Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun oluşumunun yeniden düzenlenmesi hususudur. 

Sayın milletvekilleri, hepimiz buraya gelmeden önce bu konuda bir şeyler söylemedik mi; bu 
şekilde oluşan kurulun yargı bağımsızlığı için bir güvence olmadığını ve kurulun oluşumu konusun
daki olumsuzlukların ortadan kaldırılması gerektiğini söylemedik mi! Şimdi ne oldu da, söz bu 
konuya gelince, sanki bunları daha önce söylememiş gibi davranıyorsunuz?! Yargı bağımsızlığı tam 
olarak tesis edilmeden, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının, temel hak ve hürriyetlerin 
korunup kollanması ve onların güvence altında tutulmasının mümkün olmayacağı açıktır. İşte, tüm 
bu önemli değişiklikleri yapmadan, şimdi yapmakta olduğunuz ve çoğuna bizim de destek ver
diğimiz değişiklikler konusunda inandırıcı olamazsınız, kimseye güven veremezsiniz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu teklif, her ne kadar, birçok olumlu değişikliği getirmek
le birlikte, ne yazık ki, bu değişikliklerin Avrupa Birliği Genel Sekreterinin talepleriyle yapılıyor ol
ması bizi üzmekte ve kırmaktadır. Bizim, bu değişiklikleri. Avrupa Birliğinden gelen taleplere bağ
lı olarak değil, kendi ihtiyacımız nedeniyle, kendi irademiz ve kararımızla yapmamız gerekmektey
di; ama, ne yazık ki, bugüne kadar yapılan tüm değişiklikler gibi, bu paket de, kendi irademiz ve 
kendi kararımızla demokratik ve çağdaş bir anayasa yapma anlayışı sonucu getirilmiş bir teklif ol
mayıp, Avrupa Birliğinin talepleri sonucu hazırlanmış bir tekliftir; tıpkı daha öncekiler gibi ve bun
dan sonra tarafınızdan getirilecekler gibi. Bu nedenledir ki, Avrupa Birliğine göre henüz sırası gel
mediği için -sırası gelince ne yapacaksınız, o da merak konusu- hiçbir Avrupa ülkesinde olmayan 
ve bir kişisel imtiyaz sağlayan milletvekili dokunulmazlıkları konusunda daha önce söz vermiş ol
manıza rağmen hiçbir girişimde bulunmuyorsunuz; ama, bunun yanında, yolsuzluklarla mücadele 
ettiğinizi de açıkça söylüyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, siz. ne kadar "yolsuzluklarla mücadele ediyoruz" derseniz deyin, ne 
kadar "çağdaş düzenlemeler yapıyoruz" derseniz deyin, ilkönce, bahsettiğim düzenlemeleri getir
meden, yani milletvekili dokunulmazlığını sınırlandırmadan, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun oluşumunu olumlu olarak değiştirmeden inandırıcı olamazsınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Kaya, 1 dakikalık eksürenizi başlatıyorum. 
Buyurun. 
YILMAZ KAYA (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; temel hak ve hürriyetlerin 

kullanılmasıyla ilgili olan bir madde üzerinde konuştuğum için, Irak'taki son insan hakları ihlalleri 
için de birkaç cümle söylemek istiyorum. Hak ve hukuk bir yana, hiçbir değer ölçüsüne uymayan, 
insanlıkdışı uygulamaları ve yapılan işkenceleri büyük bir acı ve üzüntüyle izledim. Bu uy
gulamaları kınıyor ve bir daha olmaması için ilgili devlet ve kuruluşların gerekli önlemleri almasını 
talep ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dokunulmazlıkla ilgili, özellikle, verdiğimiz çekinceler 
baki kalmak kaydıyla, tüm olumsuzlukları da arkadaşlarım konuştular veya konuşacaklar; buna rağ
men, bu maddede yapılan değişikliği olumlu buluyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak 
desteklediğimizi söylüyor ve saygılar sunuyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
Şahsı adına, Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün; buyurun. 
Sayın Akgün, süreniz 5 dakikadır. 
MEVLÜT AKGÜN (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: ölüm cezası, kanunlar

da hangi suçlar için öngörülmüş olursa olsun, şiddet içeren bir ceza olduğuna göre, toplumu şiddet
ten korumayı amaç edinmiş demokratik bir hukuk düzeninin bu cezayı içinde barındırması, bir 
çelişki olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahkûm hayatının belirli bir şekilde sona erdirilmesi suretiy
le infaz edilen bir ceza olan ölüm cezası, bir insanın hayatını sona erdirecek bir işlemin uygulan
masını gerektirdiğinden, modern ceza hukukunda insanî bir değer olarak kabul edilmemektedir. 

Ölüm cezasını, Avrupa'da, Portekiz 1867 yılında, Hollanda 1870 yılında kaldırmıştır. Bugün, 
ölüm cezasını kaldıran ve uygulayan ülkelerden 78'i tüm suçlar için bu cezayı kaldırmış, 15 ülke 
sadece olağan suçlar için kaldırmış, geri kalan 78 ülke ise halen ölüm cezasını uygulamaktadır. 

4.4.2000 tarihinden sonra ölüm cezasının barış döneminde kaldırılmasını öngören 6 sayılı 
Protokolü 41 Avrupa Konseyi üyesi arasında imzalamayan tek ülke Türkiye'dir. Zaman içerisinde, 
Türk Ceza Yasasında, 13, Askerî Ceza Yasasında 26, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda 
1, Orman Yasasında 1 maddede olmak üzere, toplam 41 maddede ölüm cezası öngörülmesine kar
şın, 25 Ekim 1984 tarihinden bu yana infaz yapılmamaktadır. Ülkemizde 14 Nisan 1926'dan 1984 
yılına kadar toplam 423 infaz gerçekleştirilmiş olup, en son infaz edilen idam cezaları ise 25 Ekim 
1984'te uygulanmıştır. 

1984'ten bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bulunan 26 kişiye ait 
idam dosyalan halen Meclis gündeminde bekletilmektedir. Bu dosyalardan 19'unu adî suçlar. 2'sini 
bölücülük suçu, 3' ünü vatana ihanet, geriye kalanını ise siyasî suçlar oluşturmaktadır. 

Avrupa Birliğine sunulan Ulusal Programda "Türk ceza hukukunda ölüm cezasının kaldırıl
ması hususu, şekil ve kapsam itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından orta vadede ele 
alınacaktır" denilmesi, Türk Ceza Yasası öntasarısında da, ölüm cezası yerine, ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezası öngörülmesi, olumlu bir gelişmenin işareti olarak ifade edilebilir. 

1991 yılında çıkarılan kanunla, yaklaşık 500 civarındaki idam cezası on yıl ağır hapse dönüş
türülmüştür. Gelişmiş ülkelerde kaldırılmaya başlanmış olan ölüm cezasının, Türkiye'de de alanı ol
dukça daraltılmıştır. Önce, Anayasa, 4709 sayılı Kanunla değiştirilmiş, sonra da 4771 sayılı Kanunun 
1 inci maddesiyle, savaş halinde ve çok yakın savaş tehdidinde işlenen suçlar için öngörülmüş olan
ları hariç, Askerî Ceza Kanunundakiler de hariç tutulmak kaydıyla ölüm cezası ilga edilmiştir. 

Kişisel ve Siyasal Haklar Milletlerarası Sözleşmesine Ek ölüm cezasının kaldırılmasını amaç
layan 2 nci Seçmeli Protokolün 1 inci maddesi, taraf devletlerin egemenlik alanları içerisinde kim-

- 1 0 7 -



T.B.M.M. B : 83 4 . 5 . 2004 O : 1 

senin idam edilmemesini ve taraf devletlerin, ölüm cezasını kaldırmak için gereken her türlü ted
biri almalarını öngörmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı Protokolünün 1 inci mad
desi uyarınca, ölüm cezası kaldırılmıştır; hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez. Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10 devletçe taraf olunmadığı için daha yürürlüğe girmemiş olan 
13 üncü Protokolü ise, bütün suçlar açısından ölüm cezasını kaldırmaktadır. Bir bütün olarak insan
lığı ilgilendiren ve insanlığın gördüğü en ağır suçlan yargılamak üzere kurulan Uluslararası Ceza 
Mahkemesinin Roma Statüsünde, ölüm cezasına yer verilmemiştir. 

Suçluların Geri Verilmesine Dair Avrupa Antlaşmasının 11 inci maddesince, ancak talep eden 
taraf, ölüm cezasının infaz edilmeyeceğine dair, talep edilen tarafa kâfi teminat verdiği takdirde, 

v iadeye cevaz verilmektedir. 
1984'ten bu yana uygulanmayan bu cezanın kaldırılması bir zorunluluktur. 
Yine, Avrupa Konseyi üyesi 41 ülke arasında idam cezası olan tek ülke olarak, Avrupa Bir

liğine adaylığın üyeliğe dönüşmesinde en büyük engel olan idam cezasının bir an önce Anayasadan 
da kaldırılması isabetli olmuştur. 

İdam cezası, bütün dünya ülkelerinde varken, elli yıldır, kaldırılması yönünde yoğun tartış
malara konu olmuş ve Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında kaldırılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akgün, 1 dakikalık eksürenizi başlatıyorum; lütfen konuşmanızı tamamlar 

mısınız. 
Buyurun. 
MEVLÜT AKGÜN (Devamla) - İdam cezasının kaldırılması konusundaki tartışmalar, hukukî, 

bilimsel ve ilke düzeyinde olmaktan ziyade, örnek olaylara ve örnek kişilere indirgenerek tartışıl
makta ve kamuoyu duygusal ve siyasal etki altına alınmaktadır. 

İbreti âlem için meydanlarda yapılan infaz, bugün, artık, gizlice, sabaha doğru güneş doğ
madan yapılmaktadır. İdam cezasının gizlice yapılması dahi. amacının ortadan kalktığını göster
mektedir. 

Diğer yandan, yaşanan idam infazları, toplumda kamu düzenini sağlayacağına, aksine, toplum
sal huzuru bozmakta ve ciddî toplumsal yıkıntıya neden olmaktadır. Adnan Menderes ve arkadaş
larının idamı, halen halkımızın vicdanını yaralamaya devam etmektedir. 

Yukarıdan beri saydığım gelişmeler dikkate alınmak suretiyle, ölüm cezasının Anayasadan kal
dırılmasının demokratik hukuk devleti açısından bir gereklilik olduğuna inanıyor, bu adımı atan 
hükümete buradan teşekkürlerimi ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akgün. 
Sayın milletvekilleri. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin gizli oylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı : 501 
Kabul : 485 
Ret : 12 
Çekimser : 2 
Boş : 2 
Bilgilerinize arz olunur. 
Şahsı adına ikinci konuşma, Çorum Milletvekili Sayın Feridun Ayvazoğlu'na aittir. 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
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FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
Anayasamızın bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin teklifin 2 nci maddesiyle ilgili olarak şah
sım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Türk toplumunun çağdaşlaşması adına bir anayasa değişikliğiyle karşı karşıyayız. 
Değerli milletvekilleri, ceza hukuku, kamu hukukunun, dolayısıyla, anayasa hukukunun en 

temel, vazgeçilmez bir parçasıdır. Ceza hukukunda, cezaların, hepimizin bildiği gibi, idam cezası, 
hapis cezası ve para cezası şeklinde yer aldığını da, yine, yasalarımızda görmekteyiz. 

Doğaldır ki, cezalar, herhangi bir suç işlendiğinde, suçluya uygulanan yaptırımlardır. Bu 
cezaların arasında, irdelenmekte olan ve değişikliğe temel olan idam cezasının niteliği ise, kısaca. 
insanın yaşamına bir güç tarafından son verilmesidir. Bu gücün adı ise devlettir. İşte, bir devletin. 
bu gücü kullanması, insanların, vatandaşlarının yaşam hakkını ortadan kaldırması, çağdaş hukuk 
sisteminde, artık, kabul edilebilir değildir. 

Elbette, bir suç işlendiğinde verilecek cezalar caydırıcı olmalıdır, verilecek cezalar etkin ol
malıdır. Cezaların caydırıcı olabilmesi için de, etkin olabilmesi için de, bunların, mutlaka, olmazsa 
olmaz kuralı vardır. Ancak, burada, caydırıcı ve etkin olabilmek için herhangi bir insanın yaşamına 
son veren idam cezası bulunmalı mıdır; elbette ki, hayır; çünkü, caydırıcılık ve etkinlik canlı insan
laradır. Yoksa, asılan insanların, ne caymalarının ne de etkilenmelerinin söz konusu olamayacağı, 
herkesin çok kolayca anlayabileceği, çok basit bir mantık gereğidir. 

Değerli milletvekilleri, eğer, bu gerçekleri hep birlikte kabul ediyorsak, bizlere düşen en önem
li görevlerden birinin de, bu gerçekleri toplumumuza anlatabilmek, toplumumuzun gerekli yerlerin
de savunmak olduğunu unutmayalım. 

Değerli milletvekilleri, bu çerçevede ve bu yönde, insanların, en kutsal değeri olan özgür
lüğünü hapis yoluyla kısıtlamak yerine, ceza etkin olsun diye, yaşamlarına devlet tarafından son 
verilmesinin; 1960 ihtilali sürecindeki idamların, 1973'teki idamların ve en acısı, 1980 sürecinde. 
sadece idam cezası verebilmek için, 17 yaşındaki bir gencin, yaşının 18'e çıkarılarak asılmasının. 
belki devlet vicdanında değil; ama, toplum vicdanında kabul edilemeyecek, derin ve acı gerçekler 
olarak tarihteki yerini aldığını da, yine, hiçbirimiz unutmayalım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızda yapılan bu değişiklikleri benimsediğimizi 
bir kez daha belirtiyor, ama, yeterli olmadığını, yargı bağımsızlığına siyasetin gölgesi olarak düşen, 
yargıçların tepesinde Demokles'in kılıcı gibi duran 159 uncu maddenin mutlaka kaldırılması gerek
tiğini; yine, dokunulmazlıkların, antidemokratik bazı hükümlerin yer aldığı maddeler ile 12 Eylül 
zihniyetini taşıyan hükümlerin yer aldığı maddelerin de, toplumsal tartışmaya açılarak, bir an önce 
değiştirilmesi için, inançlı ve art niyetsiz çalışmalara da destek vereceğimizi bildiriyor: bu duygu ve 
düşüncelerle. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayvazoğlu. 
Sayın milletvekilleri. 2 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in 

yerine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın 
yerine Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in yerine Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün yerine 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün yerine Dev
let Bakanı Beşir Atalay, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun yerine Millî Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın yerine Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
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Hilmi Güler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım oy kul
lanacaklardır. 

Bilgilerinize sunulur. 
(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, oy verme işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 3 üncü maddesini okutuyorum: 
MADDE 3.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının başın

da geçen "Mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali ile" ibaresi metinden 
çıkarılmıştır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 3 üncü madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına. Afyon Milletvekili Sayın Halil Ünlütepe söz istemişlerdir. 

Sayın Ünlütepe, şahsınız adına da söz talebiniz var, süreyi birleştirerek mi kullanacaksınız? 
HALİL ÜNLÜTEPE (Afyon) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA HALİL ÜNLÜTEPE (Afyon) - Sayın Başkan, Parlamentonun değerli 

üyeleri: 430 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifinin 3 üncü maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi, şahsım ve Grubumuz adına saygıyla selamlıyorum. 

1982 yılından bu yana 9 uncu defa anayasa değişikliğine gidiyoruz. Görüştüğümüz 3 üncü 
madde> le, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında değişikliğe 
gidilmektedir. Bu değişiklik, ölüm cezasının tamamen kaldırılmasını düzenleyen 15 inci maddedeki 
değişikliğe paralel olarak düzenlenmektedir. 

Anayasamızın 15 inci maddesinde yapılan değişiklik sonucu, yine Anayasamızın 17 nci mad
desi dışında. 38 ve 87 nci maddelerinde de değişiklik gerekmektedir. Anayasamızın 17 nci maddesi 
"Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı" başlığını taşımaktadır. Maddenin son fıkrasın
da yer alan "mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali ile" tümcesi, bu değişik
likle metinden çıkarılmaktadır. Ölüm cezasının tamamen kaldırılması amacıyla yapılan değişikliğe 
paralel olarak, bu maddede de gerekli değişiklik yapılmaktadır. 

Avrupa Birliğine uyum çalışmaları dahilinde hazırlanan bu anayasa değişikliği teklifi, aslında, 
Türkiye'nin hukuk devleti olma ve demokratikleşmesi yönünde bir aşamadır. Bir anlamda, bu 10 
maddelik değişiklik paketine, yıl sonunda Avrupa Birliğinden müzakere tarihi alınabilmesi yolun
da önümüze herhangi bir engel çıkmaması için yapılması gereken değişiklikler olarak da bakmak 
gerekiyor. Avrupa Birliği Komisyonunun, Türkiye hakkındaki ilerleme raporunu haziran ayında 
yazmaya başlayacağı düşünüldüğünde, bu paketin Avrupa Birliği tam üyelik müzakerelerinin baş
latılması için tarih verilmesi bakımından önem taşıdığı dile getirilmektedir. Keşke, ülke olarak bu 
değişiklikleri, başka bir etken olmadan, sırf kendi insanımızın daha demokratik ve daha doğru iş
leyen bir hukuk devleti yapısı içerisinde yaşaması için yapıyor olsaydık. Avrupa Birliğinden tarih 
alabilmek için. ödevini eksik yapmış öğrenci konumundan ivedilikle kendimizi kurtarmamız gerek
tiği kanaatindeyim. Tabiî, sonuçta, geç kalınmış da olsa. eksikliklerine rağmen, doğru gerekçelere 
dayanması sevindirici bir gelişmedir. Eksiklikler derken, bu paketin içerisinde milletvekili dokunul
mazlıklarının sınırlandırılması, yargı bağımsızlığı açısından, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
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üyeliklerinden Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarının çıkarılması gibi değişikliklerin de 
olması gerektiğini belirtmeden geçemeyeceğim. Bu konuda gereken değişikliklerin de, önümüzdeki 
zaman diliminde yapılacağını umut ediyorum. 

Hukukun üstünlüğünü savunmak, çağdaş bir devlet olmanın gereğidir. Hukuk devletini yarat
malıyız; yani, hukuku üstün tutan devleti. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ölüm cezası, mahkûmun hayatının sona erdirilmesi suretiyle 
infaz edilen bir cezadır. Bedensel bir cezadır; çünkü, insanın vücudu üzerinde uygulanmaktadır; an
cak, başlangıçtan idam sürecine kadar, mahkûm üzerinde, bir anlamda işkence diyebileceğimiz, 
manevî bir zorlamaya da sebep olmaktadır. Bedensel bir ceza olduğundan ve bir insanın hayatını 
sona erdirecek bir işlemin uygulanmasını gerektirdiğinden, infaz usulü ne olursa olsun şiddet içerir 
ve bu nedenle insanî değildir. 

Hukukta cezanın işlevi, suçluyu ıslah etmek, suçların işlenmesini önlemek ve suçlunun yap
tığının kendisine ödettirilmesi şeklinde ifade edilebilir; fakat, ölüm cezasının, bu işlevlerden ıslah 
etme amacını taşımadığı ortadadır ve bir gerçektir. Bu cezanın caydırıcılığı da, yapılan anketlerde 
doğrulanmamıştır; yani, bu ceza, toplum hukuku ve sağlığı açısından zorunlu, olmazsa olmaz bir 
ceza değildir. 

Toplumu korumak için zorunlu olmayan bu ceza, geçmişte örneklerini gördüğümüz gibi, bazen 
öç alma veya siyasî ihtiras uğruna kullanılma olasılığını da beraberinde getirmektedir. Örneğin, 
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan hakkındaki yargı kararı -o günkü koşullarda, tamamen 
siyasî olarak, siyasî ihtiraslar uğruna- bundan otuziki yıl önce 6 Mayıs günü -ölüm cezaları- infaz 
edilmişti. Bu kararın infazında, siyasî ihtirasını yenemeyenleri vicdanlarıyla başbaşa bırakıyorum. 

Ölüm cezası, artık, uygar dünyadan silinmeye yüz tutmuş bir cezalandırma biçimidir. Dünya 
devletlerinin yarıdan fazlası, ölüm cezasını, hukuken ve fiilen kaldırmış bulunmaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti de, son yıllarda, çeşitli anayasa değişiklikleriyle, ölüm cezasının uygulanma alanını ol
dukça daraltmayı başarmıştır; zaten, ülkemizde, 1984 yılından bu yana, fiilen de uygulanmamak
tadır. Bu doğrultuda, bu düşünceyi teyit eder mahiyette, Anayasamızda ve daha sonra 4771 sayılı 
Yasanın 1 inci maddesiyle, ölüm cezaları zaten kaldırılmıştır. 

21 inci Yüzyılda, ölüm cezasını savunmanın bir anlamı kalmamıştır. Çağdaş ceza hukukuna 
göre cezalar, insan onuruyla bağdaşmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı Protokolünün 1 inci 
maddesi uyarınca ölüm cezası kaldırılmıştır. Aynı Protokolün 2 nci maddesiyle, taraf devletlerin 
kanunlarında, savaş zamanında veya çok yakın savaş tehdidi durumunda işlenmiş olan fiiller için 
ölüm cezası öngörülebileceği hükme bağlanmıştır. Türkiye, bu Protokole henüz taraf olmamıştır. 

İdam cezasının, tüm dünyada uygulanma oranına baktığımızda, yine, çoğunlukla, bu cezanın 
hukuken kaldırıldığını, fiilen uygulanmadığını görüyoruz. İdam cezasının, daha ziyade, geri kalmış, 
pozitif hukuk kurallarının pek uygulanmadığı ülkelerde yürürlükte olduğunu da belirtmek isterim; 
örneğin, Afganistan, Kongo Cumhuriyeti, Bahreyn gibi. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Cumhuriyet Halk Partisi olarak, idamın kaldırılması görüşünü 
otuz yılı aşkın bir süredir Türkiye'nin gündeminde tutmaya çalıştık. Zaten, programımızda açıkça 
ve net olarak denilmiştir ki "ölüm cezası, çağın gerçeklerinin gerisinde kalmıştır ve kaldırılmalıdır." 
Bunun, bugün gerçekleşmiş olmasını mutlulukla karşılıyoruz. Bunun gerçekleştirilmesi halinde, 
Türkiye, uygarlık, demokratikleşme, insan hakları, hukuk devleti olma ve uygarlık yönünde önem
li bir adım atmış olacaktır. 

Bu düşüncelerle "mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali ile" şeklindeki 
metnin Anayasamızın 17 nci maddesinin son fıkrasından çıkarılması yönündeki talebi doğru bul
duğumuzu, olumlu oy vereceğimizi bildirir, hepinize şahsım ve Grubumuz adına saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Ünlütepe, teşekkür ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekilleri, 3 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin gizli oylama sonucunu 
arz ediyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 501 
Kabul : 491 
Ret : 6 
Çekimser : 1 
Boş : 3 
Bilgilerinize arz olunur. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Ulaştırma 

Bakanı Binali Yıldırım, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in yerine Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın yerine Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek, Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in yerine Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Murat Başesgioğlu. Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün yerine Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün yerine Devlet Bakanı 
Beşir Atalay. Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun yerine Devlet Bakanı Güldal Akşit, 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın yerine Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler. 
Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in yerine Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik. Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun'un yerine İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu oy kullanacaklardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifinin 4 üncü maddesini okutuyorum: 
MADDE 4. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"Madde 30. - Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile 

basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten 
alıkonulamaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Şimdi, maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 3 üncü maddesinin gizli oylama sonucunu açıklıyorum: 
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Kullanılan oy sayısı : 467 
Kabul : 456 
Ret : 3 
Boş : 8 
Bilgilerinize arz olunur. 
(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır. Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 5 inci maddesini okutuyorum: 
MADDE 5.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 38 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası madde 

metninden çıkartılmış, onuncu fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez." 
"Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere 

vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez." 
BAŞKAN - 5 inci madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Şimdi, 5 inci maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin gizli oylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı : 451 
Kabul : 448 
Ret : 3 
Bilgilerinize arz olunur. 
(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
5 inci maddenin oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 5 inci maddesinin gizli oylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Ret 
Boş 

435 
429 

4 

2 

Bilgilerinize arz olunur. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, saat 20.10'da toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.23 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

430 sıra sayılı kanun teklifinin müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz, 

Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve Hatay Milletvekili 
Sadullah Ergin ile 193 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/278) (S. Sayısı: 430) 
(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Teklifin 6 ncı maddesini okutuyorum: 
MADDE 6. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 87 nci maddesinde yer alan ", mahkemeler

ce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 
BAŞKAN - 6 ncı madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili 

Orhan Eraslan: buyurun. (Alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; bugün. Meclisimiz, çok önemli bir ayıbı daha sona erdirmektedir. Ölüm cezalarının yerine 
getirilmesi, Anayasamızın 87 nci maddesine göre, Meclisimizin görevleri arasında sayılmıştır. 

Şu garip tecelliye bakın ki, bir mayıs akşamında, bir mayıs sabahına karşı üç genci astığımız
dan otuziki yıl sonra, Başbakanı astığımızdan kırküç yıl sonra ölüm cezalarının ayıbını temizlemek 
için buradayız. 

Şimdi, ölüm cezası nedir, ne gibi etkileri olmuştur, ne gibi özellikleri vardır; bir ceza mıdır 
değil midir; izin verirseniz, bunları biraz irdeleyelim; çünkü, bu noktaya gelinmesi çok kolay ol
mamıştır. Biz. bu noktaya "asmayalım da besleyelim mi"lerden geldik. Bunları unutmamak gerekir 
ve tarih düşmek gerekir. Bu noktaya gelinmesinde yüzlerce aydının emekleri vardır, yüzlerce in
sanın çabaları vardır, yüzlerce insan haksızlığa uğramıştır. 

Ne acıdır ki, 17 yaşında bir çocuğun, sırf asabilmek için, önce yaşı büyütülmüş, sonra cezası 
infaz edilmiştir. İşte, tarihimizde bunlar da vardır. 

Bu konuyu görüşürken, gerek rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamını önlemek 
için insanüstü gayret gösteren ve gerekse Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını önlemek için in
sanüstü gayret gösteren İsmet Paşayı rahmetle anmamak mümkün müdür. 

Tarih düşmek için söylüyorum. Diyebilirsiniz ki: "Yahu, idam cezası kalkıyor işte, gidiyor, 
uzatmayın; şunu bitirelim, evlerimize gidelim." Hayır arkadaşlar, tarih düşeceğiz; bir tarih 
düşüyoruz. Bir insanın hakkını yemek doğru değil. 

Benim de hocam olan, yıllarca idam cezasına karşı mücadele veren rahmetli Faruk Erem'in 
adını anmamak mümkün müdür?! Beşeriyetin gelişmesinde önemli katkıları olan ve daha 18 inci 
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Yüzyılda idam cezasının ceza olmadığını söyleyen İtalyan ceza hukukçusu Beccaria'nın adını an
mamak mümkün müdür idam cezasının kaldırılmasıyla ilgili konuda ve Voltaire'i anmamak müm
kün müdür. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, İtalyan ceza hukukçusu Sanminiatelli'nin deyimiyle, ölüm 
cezasını kaldırmış olmamak bir suçtur. Bugün, biz, bu suçu işlemeyi reddediyoruz, ölüm cezasını 
Anayasamızdan tamamen çıkarak. Bu açıdan, umuyorum, 22 nci Dönem Parlamentosu, herhalde, 
başka şeyde geçmese de, bu açıdan tarihe geçmeye layıktır. Victor Hugo "ölüm cezası, barbarlığın 
ezeli ve mahsus alametidir; nerede ölüm cezası yaygınsa, orada barbarlık tahakküm sürüyor; nerede 
ölüm cezası kaldırılmış ise, orada medeniyet hüküm sürüyor" demektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar, geçen yüzyılın düşünürleri. Bu konuyu bugüne kadar sürdürmüş 
olmaktan üzüntü duyuyorum. Daha da üzüntü duyduğum bir mesele var. "Avrupa Birliğine 
gireceğiz, 6 nolu Protokol var, 13 nolu Protokol var" savıyla, konuyu kavramayan arkadaşlarımızın 
olabileceği düşüncesiyle, bu konunun ehemmiyetinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Artık, 
ölüm cezası, uygarlığın önünde, geri çekilmektedir. İnsanlık ilerledikçe ve geliştikçe, toplumlar, 
ölüm cezasının gayrimeşru olduğunu bir bir ilan etmekte ve tarih huzurunda katil olmayı kabul et
memektedir; hukukî katilliği reddetmektedirler. 

Ülkemizde, şimdiye kadar, siyasî maksatlar, fikrî peşin hükümler, hissî sebeplerle, ne yazık ki, 
ölüm cezası savunulagelmiştir. Temenni ediyorum ki, bugün, bir devri, bir anlayışı kapatabilelim; 
Anayasamızdan, ölüm cezasının Meclisimizce onaylanması maddesini çıkararak, hukukî katil ol
mayı reddedelim. Zaten, bu Yüce Meclis, 1984'ten bu tarafa, böyle bir infazı da kabul etmemişti. 
Bunu, hakkı teslim etmek adına söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ölüm cezası, zayıf bir devletin kuvvet gösterisidir; devlet, öldürme dışın
da suçu önleyemediğini her infazda itiraf ediyor anlamını taşır. 

Ölüm cezasının bir ceza olup olmadığına da kısaca değinmek istiyorum, değerli arkadaşlarım. 
Konu kapsamlı, çok ayrıntılı, hazırlığımız da var; ama, korkum şuydu ki, bu kadar kısa sürede bunu 
işleyemeyiz. 

Ölüm cezası, suçluları cemiyetten kati surette atarak ıslahı imkânsız suçluyu yok ediyor kav
ramı yanlıştır; ıslahı imkânsız suçlu da yoktur; sadece bulunamamış ıslah yöntemi vardır, ıslah yön
temleri yetersizdir. Bunu bilmemiz gerekir. 

Ölüm cezası, nedamet için geçmesi gereken zaruri zamanı ortadan kaldırmaktadır. 
Suçlu yakalanamayacağı ümidiyle suç işler; ölüm cezası, suçluyu, belli bir noktadan sonra geri 

dönüş imkânını vermeyecek, nedamet duymayacak noktaya getirir. 
Bir diğer nokta da şudur: Esasen, ölmüş bulunan maktulü kurtarmak için, faili öldürmek ne 

kadar makul bir davranıştır, takdirinize sunuyorum. 
Ölüm cezasının vatandaşları korkutacağı tezi de yanlıştır. Hani bizde derler ya "Taksim'de üç 

adam sallandır gör bak bakalım ne olur" diye, o tez de yanlıştır; çünkü, devlet, halkının ölümden 
fazla korkmasını isteyemez; öyle an gelir ki, halkından bunu ister, vatan müdafaası gibi noktalarda. 
Ayrıca, ölümden korkutmak terördür, hukukdışıdır; devlet, bunu da isteyemez. 

Herkes ölümden de korkmaz. Bakın, intihar ölümdür; ama, ölüm cezasının yerine getirilmesi 
sayısıyla intihar sayısını mukayese ettiğinizde intihar sayısının ölüm cezasından daha fazla ol
duğunu görürüz. 

Ölüm cezası bir ibret mi; hayır, ibret değildir. Yıllardır, trafik kazalarında, Sakarya Savaşında 
şehit olanlardan fazla kayıp veriyoruz; ama, süratli araba kullanmaktan, dikkatsiz araba kullanmak
tan vazgeçmiyoruz. 

Maçlarda ölenlerin sayısı, ölüm cezasında Ölenlerin sayısından daha fazladır; ama, maça git
mekten de vazgeçmiyoruz. Demek ki, ibret teorisi de yanlıştır. 
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Kaldı ki, ölüm cezasının alenen infaz edilmesi de, bir yerde, halkın, sehpanın başına, bayrama 
gider gibi toplanmasını sağlamış, bu teşhirler, yığın ruhunda zalim bir zevk sevkı ve kan insiyakı oluş
turmuştur;. bu yüzden gizli yapılmasına karar verilmiştir. Gizli yapılan şeyler de ibret verici değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, şahsınız adına da söz talebiniz var, ikisini birleştiriyorum; şu anda 

5 dakikalık sürenizi kullanabilirsiniz. 
Buyurun. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ölüm cezası bir terördür, terör de hukuka aykırıdır; yani, korkuyu hedefleyen şey terördür. 
Ölüm cezalarında hatanın düzeltilme şansı yoktur. Beşerî adaletin isabetinde daima şüphe var

dır. Size şöyle bir hikâye anlatmak istiyorum: Vaktiyle Fransa'da hata yapan bir ağır ceza mah
kemesi, geri alamadığı bir ölüm cezası nedeniyle, yüz yıl süreyle siyah elbiselerle duruşmalara çık
mıştır. Bu, ölüm cezası yerine getirilen failin hayatını geri getirmeye yetmemektedir. 

Ölüm cezası, gayrimuayyen bir cezadır; neden gayrimuayyen bir cezadır; diğer cezalarla kıyas
lama olanağı yoktur. 

Ölüm cezasıyla, insanların kanunu ilahî kanunun önüne geçmektedir. Kimin ne vakit öleceğini 
ölüm cezası tayin etmektedir. 

Ölüm cezalarında eşitsizlik vardır. Hâkim, kimi zaman -heyetten heyete değişir- hata yapma 
korkusuyla, takdirî indirim sebeplerini kullanıp ölüm cezasını vermeyebilir; ama, kimi heyetler de, 
takdirî indirim sebeplerini kullanmaz, belki, daha az ağırlıkta suç işleyen ölüm cezasına, daha ağır 
bir suç işleyen de daha az bir cezaya çarptırılabilir. 

Ölüm cezasında, hakikî korku suçlularda değil, adalet organlarındadır; hata yapma korkusudur. 
Ölüm cezasında, halk tepkisi ve halkın terbiyesi üzerindeki etkiler de vardır. Cezanın infazı, 

toplumda bazı kişileri tatmin etse bile, cemiyetin en iyi fertlerinin vicdanını zedeler. 
Size bir örnek vermek istiyorum. Cellat bulmada bir zorluk vardır. Celladın suçu nedir; cellat 

ölüm cezasını vermez, ölüm cezasını başka organlar verir; ama, cellat bunu yerine getirir. Hiç kim
se, bir yakınının cellat olmasını istemez. Bu nedendir; halkın ölüm cezasına duyduğu tiksintidendir, 
ölüm cezasına duyduğu tepkidendir. Hiç kimse, müebbet hapis gardiyanını hor görmez; ama, her
kes celladı hor görür. Ölüm cezası, niteliği itibariyle, böyle bir cezadır. 

Ölüm cezasında, suçun kötülüğü ile suçlunun hayatı arasında adil bir nispet hiçbir zaman yok
tur. Devlet, ıslah edici olabilir; ıslah eden devlet anlaşılır, yardım eden devlet anlaşılır, suçu önleyen 
devlet anlaşılır; ama, cellat devlet nasıl bir kavramdır, bunu nasıl hukuka sığdırabiliriz: bunun 
üzerinde de düşünmenizi istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî suçlarda ölüm cezası daha da ağır neticeler doğurur. Demokrasiler, 
şiddet politikalarını benimsemezler. Siyasî suçlarda ölüm cezası, halkın bir bölümü için doğru, bir 
bölümü için korkunç yanlıştır. Bunun için uzağa gitmeye gerek yoktur, yakın tarihimize baktığımız
da çok açık şekilde görürüz. Siyasî suçların ahlaksızlığı çok açık değildir. Bunun için, kamu vic
danında tahribatı daha yüksek olabilmektedir. Siyasî suçlarda verilen ölüm cezasında, iktidarın 
aradığı şey adalet değil, kendi emniyetidir. Siyasî suçlarda ölüm cezasının bir tek müdafii vardır, o 
da korkudur. 

Bugün, hep birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu, bir
likte. ölüm cezasını, inşallah, bir daha geri dönmemek üzere, hiçbir yasamızda yer almamak üzere, 
uğuriuyoruz; bunun kıvancını yaşıyoruz. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 6 ncı madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Ulaştırma Bakanı 

Binali Yıldırım, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in yerine Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın yerine Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın yerine Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Dışiş
leri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün yerine Devlet Bakanı Beşir Atalay, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in yerine Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen, 
Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in yerine Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun'un yerine İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu'nun yerine Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe oy kullanacaklardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Sayın milletvekilleri, 6 ncı madde üzerindeki oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN - 7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 inci maddesinin son fıkrasına aşağıdaki 

cümle eklenmiştir. 
"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalar ile 
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda millet
lerarası andlaşma hükümleri esas alınır." 

BAŞKAN - 7 nci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili 
Sayın Sezai Önder; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Önder, şahsınız adına da söz talebiniz var; ikisini birleştiriyorum. 
İLYAS SEZAİ ÖNDER (Samsun) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
CHP GRUBU ADrNA İLYAS SEZAİ ÖNDER (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifinin 7 nci maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu maddeyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 inci maddesinin 
son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmektedir: 

"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaş
malarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır." 

Burada getirilmek istenen düzenlemeyle, yürürlüğe konulmuş insan haklarına ilişkin millet
lerarası sözleşmeler ile kanun hükümlerinin çelişmesi halinde ortaya çıkacak bir uyuşmazlığın hal
linde hangisine öncelik verileceği konusundaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. 
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Anayasanın halen yürürlükte olan 90 inci maddesine göre, anayasa hukukunda, teoride ve uy
gulamada, uluslararası sözleşmelerin, kanunlarımız ve Anayasamız karşısındaki konumu fevkalade 
tartışmalıdır. Anayasa Mahkememiz, bu konuda birbirinden değişik, tamamen farklı kararlar ver
miştir; örneğin, bir kanun uluslararası sözleşmeye aykırı olsa bile, bunun yanında Anayasaya ay
kırılığını da aramıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştay, bazı kararların gerekçelerinin yazılmasında 
uluslararası hukuk kurallarına başvurmuş, ancak, uluslararası kurallar iptal nedeni değil, açıklayıcı 
ya da destekleyici gerekçe olarak kullanılmıştır. Yine, Danıştay, bir başka kararında, Avrupa Güven
lik ve İşbirliği Teşkilatına, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesine, ILO Sözleşmesine ve diğer sözleş
melere atıfta bulunmaktadır. Danıştay 5. Dairesi bir kararında ise, hadisenin içhukukun bir parçası 
olduğunu, bireyin uluslararası hukukun öznesi düzeyine yükseltildiğini, devletin yükümlülük altına 
girdiğini, uluslararası sözleşmelerin yasalardan önce uygulanacağını, yasanın Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesini değiştiremeyeceğini, zira, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yasalarüstü olduğunu 
belirtmiştir. Yargıtay kararlarında, uluslararası hukuk kurallarına uygun düşüncelere rastlanılmak
tadır. Sonuç olarak, yüksek yargı kararlan arasında bir birliktelik olmadığı gibi, her yüksek mah
kemenin aynı konuda farklı kararlar verdiğini, yorumlar yaptığını söyleyebiliriz. 

Diğer yandan, uluslararası sözleşme ile kanun aynı konuda çatıştığı zaman, hangisinin öncelik 
taşıdığı konusunda, gerçekten belirleyici bir hükme ihtiyaç vardır. Avrupa'nın birçok ülkesine bak
tığımız zaman, kanun ile uluslararası sözleşmenin çatışması halinde, uluslararası sözleşmeye ön
celik verildiği görülmektedir. Ayrıca, böyle bir kaidenin getirilmesi, acaba hangisi özel düzenleme 
getirir, hangisi yeni, hangisi eski gibi bir tartışmayı da ortadan kaldırmaktadır. Gördüğümüz 
kadarıyla, Yüce Meclisin huzuruna getirilen bu hüküm, böyle bir amaca yöneliktir. 

Anayasa, yine, kanunların üzerinde duruyor; ama, sözleşme ile kanun çatıştığı zaman, aynı 
konudaki bir düzenleme bakımından, sözleşmeye öncelik veriliyor. Yalnız, burada dikkat edilmesi 
gereken husus, her sözleşme değil, temel hak ve özgürlüklere ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler 
bu statüye sokuluyor. Yalnız, bu niteliği taşıyan ve daha önce yapılmış yüzlerce sözleşme olduğu 
bilinmektedir. Uygulamada karmaşıklığa meydan verilmemesi için, hangi uluslararası kuruluşlarla 
yapılan sözleşmelerin bu tarife gireceğini belirlemekte yarar var diye düşünüyoruz. 

Grubuma mensup arkadaşlarımızın bu konuda bir önergesi olduğunu biliyorum. Önerge sahip
leri adına yapılacak konuşmada gerekçe açıklanacaktır. Yüce Heyetinizden, bu önergenin destek
lenmesini arz ediyoruz. 

Ayrıca, komisyon görüşmeleri sırasında ifade edildiği gibi, uluslararası sözleşmeler, onaylan
dıktan ve sözleşmeye dönüştükten sonra Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir; ama, 
sözleşmenin onaylanmasını uygun bulan kanunlar, tıpkı diğer kanunlar gibi, Anayasa Mah
kemesinin denetimine tabidir. Bu sıkıntıyı gidermek için, sözleşme Meclisten geçtikten sonra, Res
mî Gazetede yayımlanmadan önce, Anayasa Mahkemesinin bir öndenetiminden geçirsek ve 
dolayısıyla, uluslararası sözleşmeyi onaylamayan kuruluşların da Anayasaya aykırılık iddiasını 
peşinen önlesek diye düşünüyoruz. Bu düzenleme bugün yapılmasa bile, Anayasanın 148 inci mad
desi değiştirilerek, bu hususun Yüksek Mahkemeye bir görev olarak verilmesinin değerlendiril
mesini dikkatlerinize arz ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çağdaş hukuk normlarına entegre olmaya çalıştığımız 
Avrupa Birliği hukukuna ilişkin uyum yasalarını, anayasa değişikliklerini hep birlikte gerçekleş
tiriyoruz, çağdaş dünyanın değerlerinin kabulü yönünde hep birlikte önemli adımlar atıyoruz; an
cak. üzüldüğümüz bir nokta var. Tüm değişiklikleri, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin talebi 
doğrultusunda ve kısa bir zaman dilimi içinde yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta, hoş olmayan bir 
görüntü doğuyor. Sanki, biz, bu değişikleri, bizim insanımızın ihtiyacı için değil de Avrupa Birliği 
istediği için gerçekleştiriyoruz... Oysa, bunlar, bizim insanımızın ihtiyacıdır. Bu görüntüyü ortadan 
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kaldırmak için, gelin, hep birlikte hareket edelim. Dokunulmazlık, yargı bağımsızlığı dahil ve ön
celikli olmak üzere, Anayasamızın çağdaş hukuk normlarına uygun bir hale gelmesi için çalışalım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, ilkesel bazda, diğer maddelerde olduğu gibi, bu mad
deye de olumlu bakıyoruz; ancak, Grubumuz tarafından maddeyle ilgili verilen önergenin kabulü 
halinde konunun daha olumlu bir çözüme kavuşacağını düşünüyoruz. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyor, değişikliğin ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Önder, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, maddeyle ilgili 1 önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
430 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Türkân Miçooğulları 

İzmir 
Oya Arash 

Ankara 
N. Gaye Erbatur 

Adana 
Muharrem Doğan 

Mardin 
Ali Cumhur Yaka 

Muğla 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 

Özlem Çerçioğlu 
Aydın 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Birgen Keleş 
İstanbul 

Mehmet Ali Özpolat 
İstanbul 

Mevlüt Coşkuner 
İsparta 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Güldal Okuducu 
İstanbul 

Salih Gün 
Kocaeli 

Bihlun Tamaylıgil 
İstanbul 

Sıdıka Sarıbekir 
İstanbul 

Mustafa Özyurt 
Bursa 

Mesut Değer 
Diyarbakır 

Madde 7.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 inci maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cüm
le eklenmiştir. 

"Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, 
Uluslararası Çalışma Örgütü çerçevesinde yapılarak usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Sayın Başkanım, bu öner

gede sayma yolunu, anayasa tekniği bakımından doğru bulmuyorum. Tabiî, burada, belki bazı kaygılar 
var; ama "usulüne göre yürürlüğe konulmuş" denildiğine göre, bunun nasıl olacağı belli Anayasamız
da. O bakımdan, mevcut metni doğru buluyorum. Netice itibariyle katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, bu değişiklik önergesi komis

yonda da gündeme geldi. Aslında, benim anladığım kadarıyla, 7 nci madde de, temel hak ve özgür
lükleri düzenleyen uluslararası antlaşmaları içhukukta kanuna nazaran öncelikle uygulamayı temin 
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eden, hak ve özgürlükler lehine bir düzenlemedir. Şayet biz, sadece burada yazılan kuruluşlarla il
gili sözleşmeleri esas alırsak, burada zikredilmeyen başka uluslararası sözleşmelerde de temel hak 
ve özgürlüklerle ilgili hükümler olabilir ya da bu anayasa maddesi yürürlüğe girdikten sonra bir 
yeni uluslararası sözleşme imzalandığında, o takdirde daraltıcı bir şekilde bu hak ve özgürlükleri ül
kede uygulamış oluruz, yeniden bir anayasa değişikliğine ihtiyaç olur; o sebeple, mevcut metnin 
daha doğru olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Önerge sahipleri, önerge üzerinde konuşacak mısınız, yoksa gerekçeyi mi okutayım? 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Aynı konuda farklı hükümler taşıyan ve bu nedenle çıkacak uyuşmazlıklarda hükümleri esas 

alınacak temel hak ve özgürlüklere ilişkin ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş antlaş
maların hangi kaynaklardan gelen antlaşmalar olduğuna ilişkin bir belirlemenin söz konusu madde 
metninde yer almasının, uygulamada ortaya çıkabilecek farklı yorumları önlemek bakımından 
yararlı olacağı düşünülerek bu öneride bulunulmuştur. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin 6 ncı maddesinin gizli oylama sonucunu arz ediyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 449 
Kabul : 440 
Ret : 4 
Çekimser : 1 
Boş : 3 
Geçersiz : 1 
Saygıdeğer milletvekilleri, 7 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Ulaştırma Bakanı 

Binali Yıldırım, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in yerine Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın yerine Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Güldal Akşit'in yerine Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün yerine Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah Gül'ün yerine Devlet Bakanı Beşir Atalay, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi Güler'in yerine Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ali Coşkun'un yerine İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun yerine Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe oy kullanacaklardır. 

(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
7 nci madde üzerindeki oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN - 8 inci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 8. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelikleri, 
seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hiz
met yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaş
kanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Yakup 
Kepenek; buyurun. (Alkışlar) 

Sayın Kepenek, şahsınız adına da söz talebiniz olduğundan, süreniz 15 dakika. 
CHP GRUBU ADINA YAKUP KEPENEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

anayasa değişikliği teklifinin 8 inci maddesi üzerinde, CHP Grubu ve şahsım adına, söz almış 
bulunuyorum; hepinize saygılar, sevgiler sunarım. 

Çok değerli arkadaşlar, bu akşam, burada, anayasa değişiklikleri konuşulurken, çok isterdim ki, 
gerçekten çok isterdim ki, Türkiye'nin özerk üniversitelerinin güçlendirilmesi için Yüce Meclis 
neler yapabilir bunu tartışalım, bunu konuşalım; öyle olmuyor, üniversite özerkliğini konuş
muyoruz, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerdeki durumumuzu konuşmuyoruz, üniversite 
nasıl güçlendirilir bunu konuşmuyoruz; Anayasanın bir maddesinde yer alan YÖK Genel Kuruluna 
Genelkurmay Başkanlığınca gönderilen üyeyle ilgili hükmü kaldırıyoruz; hayırlı olsun. O konuya 
biraz sonra değineceğim. 

Değerli arkadaşlar, ancak, OECD'nin geçen eylülde yayımladığı Yüksek Öğretimin Yönetimi 
raporunda, küreselleşmenin, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin, esas olarak üniversite kay
naklı olduğu vurgulanıyor ve 21 inci Yüzyılda üniversitelerin nasıl yönetilmesi gerektiği üzerinde 
duruluyor. Biz, üzülerek belirteyim, toplum olarak da, üniversite olarak da -nedenlerine biraz son
ra geleceğim- Meclis olarak da, bu tartışmaların, bu çalışmaların tümüyle dışında kalıyoruz. 

Şimdi, önemli olan şudur: Eğer bir toplum bilgi toplumuna geçecekse, eğer bir toplum dünyaya 
beyniyle katkılarda bulunacaksa, eğer bir toplum bilimsel üretimini planlayacak, eğitimini, öğretimini, 
yaşam boyu öğrenimini buna bağlayacaksa, yapması gereken, üniversitelerini güçlendirmektir. 

Türkiye üniversiteleri, OECD raporuna göre, özerklikten uzaktır. Bakın, OECD, üniversite 
özerkliğini 8 konuda sınıflandırıyor: Araç-gereç ve bina sahipliği, borçlanma olanağı, bütçe, para 
kullanımı, akademik atamalar, kadroların yapılanması, ücret saptama ve alacağı öğrenci sayısını 
saptama. Değerli arkadaşlar, Türkiye üniversiteleri, bu 8 ölçüye göre, 3'ünden de 0,5'er olmak 
üzere, 8 üzerinden 1,5 notuyla, OECD ülkeleri arasında en az özerkliğe sahip olan üniversitelere 
sahip bir durumdadır, en son sıradadır. Türkiye üniversiteleri, hiçbir şeyi kendisi saptamıyor; yal
nızca, lisans ve doktora düzeyinde alacağı öğrencileri kendileri saptıyor; bu, özerklik sayılıyor; oy
sa, yapılması gereken, o alandaki öğrenci saptama yetkisinden öte, asıl kendi kapasitelerini en iyi 
şekilde kullanmak için her düzeyde öğretim üyesi, öğrenci ve diğer kadrolarını belirleme olanağı 
olmalıdır. OECD'nin dünya ölçülerine göre özerkliği olmayan bir üniversite yapısından çok şey 
beklenemeyeceği açıktır. Bu mantık, bu anlayış, bu gidiş hiç de iyi değil. Günümüzde üniver
siteler, hükümetlerden paralarını toptan alıyorlar ve bunu istedikleri gibi harcıyorlar; üniversite 
harcamalarına hükümetler karışmıyor; oysa, Sayın Başbakan Erdoğan, geçenlerde "parasını ben 
veriyorum, istediğim gibi yönetirim" diyordu. Bu mantık, bu anlayış çağdaş üniversite anlayışıyla 
bağdaşamayacak kadar ilkeldir, yönetim ilkelerinden uzaktır ve çağdışıdır. Böyle üniversitecilik 
olmaz. 

Değerli arkadaşlar, bakın, ne oldu; Hükümetimiz, İktidarımız, üzülerek belirteyim ki, üniver
siteyle ilgili hesaplaşmasında yalnızca YÖK ile uğraşmıyor; bakın, birkaç konuda somut örnekler 
vereceğim. 
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Değerli arkadaşlar, şunlar yapıldı: Önce, bu yılın başında - Sayın Maliye Bakanı burada mı bil
miyorum- üniversitelerin 130 trilyon dönersermaye gelirine el konuldu, fiilen bu para alındı, büt
çeye gelir kaydedildi. Bu, üniversitenin araştırma olanaklarını kesmekti. Daha sonra yapılan açık
lamalarda bu paranın bir bölümünün geri verileceği söylendi; ama, bu, bugüne kadar yapılmadı. 

Değerli arkadaşlar, başka bir ilginç ya da trajikomik bir durum yaşanıyor bu ülkede. Üniver
sitelerin elinden burs dağıtma yetkileri alındı. Tek elde toplandı sözüm ona; merkezîleştirildi. Hani, 
yönetimimiz, hükümetimiz, yerelleştirmekten yana idi?! Öğrenciye burs verme işine gelince, bu 
yetki Yurtkura verildi ve merkezîleştirildi. 

Şimdi, burada etkinlik sağlanmıyor, ucuzlama sağlanmıyor, verimlilik sağlanmıyor, daha az 
öğrenci burs alıyor; çünkü, bu paranın yüzde 16'sı Yurtkurun bürokratik harcamalarına gidiyor. Kal
dı ki, üniversiteler, öğrenciyi daha yakından tanıyarak, bilerek, kimin hak ettiğini gözlemleyerek ve 
başarıya göre bunu sıralayarak burs verebilirlerdi. Türkiye o kadar komik yönetiliyor ki -izninizle 
söyleyeyim- üniversiteleri burs veremiyor; ama, belediyeleri burs veriyor! 

Şimdi, değerli arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde, 189 ülkesinin -her ne kadarsa- hiçbirinde 
bu kadar büyük bir terslik yaşanmaz; üniversite burs veremiyor, belediye burs veriyor! Bundan daha 
büyük yanlış olamaz. 

Değerli arkadaşlar, hükümetimiz, bunlarla yetinmedi, başka büyük işler yaptı... Ne kadar 
büyük olduğuna bakın; hükümetler, son üç yıl boyunca, 53 devlet üniversitesine, her yıl 4 250 araş
tırma görevlisi kadrosu veriyordu. Bu hükümet döneminde, bakın ne oldu; geçen yıl bu sayı 3 200'e 
indirildi. Yalnız, bu 3 200 sayısına, yalnız araştırma görevlileri değil, idarî personel, öğretim görev
lileri, okutmanlar, uzmanlar hepsi dahil. Bunun sonucunda, üniversitelerdeki araştırma görevlisi 
kadrosu daraltıldı. Öğretim üyesi fidanlığı kurutuluyor ve bugün, üniversitelerde kadro daraltılması 
yüzünden öğretim üyesi açığının 8 000'den 10 000'e çıktığı, araştırmalarla kanıtlanmış bulunuyor. 

Değerli arkadaşlar, burada önemli bir noktanın altını çizeyim. Son yıllarda, işsizlik çok yaygın. 
Üniversite mezunlarının, üniversiteyi bitirenlerin çok büyük bir bölümü üniversiteyi bitirdiklerinde 
dışarıda iş arar -yurt içinde yurt dışında- daha çok para kazanır, daha çok gelir elde eder. Genelde 
kural böyleydi. İşsizliğin yoğun olduğu son dönemlerde, dışarıda iş bulamayan; ama, bölümlerini 
birincilikle bitiren gençlerimiz, kendi üniversitelerinde öğretim görevlisi olmak için başvuruyorlar; 
her yerde, ayırımsız söylüyorum bunu. Bölümlerini birincilikle bitirenlere, bölümler, hükümetler 
kadro tahsis etmediği için, asistanlık ya da araştırma görevi veremiyor. Altı ay, sekiz ay, bu şekil
de, üniversite kapısında kadro almak için bekleyen yüzlerce, binlerce gencimiz var. Bunu yapmaya 
hakkımız yok. Bu. beyin göçüne teşviktir; bu "burayı terk et, nereye gidersen git" demektir. Bir 
üniversite, bölümü birincilikle bitiren öğrencisini yok edemez, feda edemez; ama, üzülerek belir
teyim, üniversitelerimizde yaşanan durum budur. 

Bunun gibi, doktorasını yurt dışında tamamlayıp gelen ve üç ay, dört ay kadro için bekleyen 
akademik personel adayları vardır. Bunu yapmaya hakkımız yoktur. Üniversiteler, maalesef bu 
durumdadır ve bunların düzeltilmesi gerekir. 

Üniversitelerle ilgili bütün bunlar olurken, başka bir şey daha oldu. Bugünkü tarihle Yüce 
Meclise yeni bir YÖK yasa tasarısı getirildi. Değerli arkadaşlar, birbuçuk yıldır, hükümet, YÖK 
yasa tasarısını, şu veya bu şekilde düzeltmek için değişik kurullarla çalıştı, kurumlarla çalıştı, 
Üniversitelerarası Kurulla çalıştı, YÖK'le çalıştı, ayrı komisyonlar kuruldu, tekrar komisyonlar 
kuruldu, bozuldu, çizildi: ama, üzülerek belirteyim; buraya, bütün bu kurulların, katılımcı anlayışın. 
Üniversitelerarası Kurulun ve YÖK'ün, neredeyse haberlerinin olmadığı bir yasa tasarısı getirdik; 
bu da hiç doğru bir davranış değil. 

Biz, burada ne yapacağız; biz, burada şunu yapacağız: Anayasa değişikliğiyle Genelkurmay 
Başkanlığının YÖK'teki temsilcisini çıkaracağız; çok güzel, sivilleştirmiş olacağız. 
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Değerli arkadaşlar, iyi de, bu, tamamen biçimsel bir durumdur. Genelkurmay Başkanlığı tem
silcisinin, bilimsel gelişmelerden, eğitimden, araştırmadan anlamadığını peşinen varsaymanın bir 
mantığı var mı? 

Hadi, bunu geçtik; burada, biz, biçime bakıyoruz. Hani, eskiler derlerdi ya "zarfa bakma, maz
rufa bak" diye; biz, bu tutumumuzla şekle bakıyoruz, zarfa bakıyoruz; içeriğe, işin içine bak
mıyoruz. Burada yanılıyoruz, yanılıyor olabiliriz. 

Değerli arkadaşlar, oysa, bu ülkede, Millî Savunma Bakanlığına, Genelkurmay Başkanlığına 
bağlı harp okulları var, akademiler var, tıp fakülteleri var, hemşirelik okulları var. 

Pekala bu düzenleme şöyle olabilirdi: Hükümetin YÖK'e vereceği 5 temsilciden 1 ini, Millî 
Savunma Bakanlığı -o da hükümetin bir parçası- sağlayabilirdi ve o tür bir düzenleme, uyumlu, 
düzgün, kimseyi kırmadan, dökmeden yapılabilirdi. Böyle bir düzenlemeye gidilmesi için hâlâ 
olanağımız var. 

Önümüzdeki hafta görüşeceğimiz YÖK Yasa Tasarısında -Sayın Komisyon Başkanı dikkatle 
dinliyor- umarım, böyle bir düzenlemeye gidilir ve kurumsal yapılar zedelenmeden, elbirliğiyle 
düzgün bir çözüme ulaşılır; ama, hiç kuşkusuz, ulaşacağımız çözüm ne olursa olsun, bu dar çer
çevede, bu yamalı bohça gibi düzenlemelerle, bu yapay, başı sonu belli olmayan gidişle, iki şeyi 
yapamayız; birincisi, ülkemizin ihtiyacı olan 12 Eylül Anayasasının yerine, gerçekten, kökten 
değiştirilmiş, demokratik, çağdaş bir anayasayı koyamayız. Bu yöntem, o anlamda, bütünüyle yan
lıştır. Bir başka şeyi daha yapamayız; bu anlayışla, bu tutumla, Türkiye'yi Avrupa'ya -hayır, yanlış 
söyledim- çağdaş uygarlığın ötesine taşıyacak beyin gücünü harekete geçirecek, gerçek üretken, 
araştırmacı, bilimsel yeterliliği üst düzeyde üniversiteyi yaratamayız; çünkü, bunun için "özerk 
üniversite" anlayışına sahip olmamız lazım. Bu özerklik, yalnız, bilimsel, akademik özerklik değil, 
yönetimsel özerkliği de, parasal özerkliği de içermelidir diye düşünüyorum. 

O günlerin, hızla, kısa zamanda geleceği umuduyla, hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kepenek. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifinin 7 nci maddesinin gizli oylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı: 453 
Kabul : 435 
Ret : 10 
Çekimser : 1 
Boş : 6 
Geçersiz : 1 
Bilgilerinize arz olunur. 
Sayın milletvekilleri, 8 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu yerine Sanayi ve 

Ticaret Bakanı Ali Coşkun oy kullanacaktır. 
(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Sayın milletvekilleri, 8 inci madde üzerindeki oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
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Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN - 9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - 9 uncu madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili 

Atilla Kart söz istemiştir. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kart, şahsınız adına da söz talebiniz var; ikisini birleştirerek 15 dakika süre veriyorum. 
Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül

mekte olan anayasa değişikliği teklifinin 9 uncu maddesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına söz almış bulunmaktayım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1961 Anayasasında başlangıçta devlet güvenlik mahkemeleri veya ben
zeri mahkemeler yoktu. Ülkemiz, on yıl kadar devlet güvenlik mahkemeleri olmadan yönetildi. 
1960'lı yılların sonuna doğru ise ülkemizde bu konuda birtakım tartışmalar başladı. Demokratik bir 
anayasayla ülkeyi yönetemeyeceklerini ve toplumsal muhalefeti susturamayacaklarını görenler, 
anayasa elbisesinin Türkiye için bol geldiğini, lüks olduğunu ileri sürerek, halkın demokratik hak
larını ve taleplerini kısıtlamakla işe başladılar. 

1971-1973 yılları arasında Anayasa tam 35 defa değiştirildi değerli arkadaşlarım. Bu değişik
liklerin 32'si rejimle ilgiliydi. Yapılan bu değişikliklerle, 30 uncu maddeyle gözaltı süresi uzatıldı, 
136 ncı maddeyle de devlet güvenlik mahkemeleri anayasal bir kurum olarak düzenlendi. Tür
kiye'de, artık, devlet güvenlik mahkemeleri konusunda yeni bir dönem başlamış oldu. Birinci 
derece mahkemeler demokratik ülkelerde kural olarak yasalarla kurulurken, sözünü ettiğim bu 
değişikliklerle birinci derece mahkeme olan devlet güvenlik mahkemeleri, Türkiye'de anayasayla 
kurulmuş ve anayasal bir kurum niteliğini kazanmıştı. Yasa için gerekli olan her şey artık hazırdı. 
komisyonlar hemen çalıştı ve Anayasanın emri gereği, 26 Haziran 1973 tarihinde Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. Bu yasa, Anayasa 
Mahkemesi tarafından. 1975 yılında, hukuka aykırı birtakım temel özellikler içerdiğinden bahisle 
iptal edildi. 

1980 darbesine kadar, devlet güvenlik mahkemeleri ülkemizin gündeminden çıkmıştı; ancak, 
1982 Anayasasının 143 üncü maddesiyle 1961 Anayasasının değişik 136 ncı maddesi aynen yürür
lüğe konuldu. Bunda da. zaman içinde ve konjonktüre bağlı olarak muhtelif değişiklikler yapıldı. 
1982 Anayasasında, 8 ayrı paketle değişiklik yapıldığını dikkatinize sunuyorum. Bu süreci neden 
anlattığımı, biraz sonra gerekçeleriyle açıklayacağım değerli arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, bu mahkemelerin kuruluşunda hep şu gerekçeler ileri sürüldü: Gelişmiş 
demokratik ülkelerde de benzer mahkemeler vardır. Suçluların kovuşturulması ve yargılanmaları 
için yeni usuller gereklidir. Devlete, ülke ve millet bütünlüğüne, düzene ve cumhuriyete yönelik 
suçları yargılayacak ayrı mahkemeler gereklidir. Cezanın etkinliği artırılmalıdır. Hızlı yargılama 
sağlanmalıdır. İhtisas mahkemeleri bir ihtiyaçtır. Devlet güvenlik mahkemeleri sayesinde 
sıkıyönetim mahkemelerine ihtiyaç kalmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, oysa, bu mahkemelerin, siyasî mahkemeler olduğu, doğal yargıç ve 
doğal muhakeme ilkesine aykırı olduğu, savunma hakkını ortadan kaldırdığı, bağımsız mahkemeler 
niteliğinde olmadığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine açıkça aykırı olduğu belliydi. Bu mah
kemeler, 12 Eylülün, demokrasi, hukuk devleti ve düşünen ve sorgulayan insanı yok etme an
layışına uygun bir siyasal sistemi gerçekleştirmek için yaratılan mahkemelerdi, özel mahkemelerdi. 
1982 anayasal sisteminin tümü için söz konusu olan yargı bağımlılığı, devlet güvenlik mahkemeleri 
için fazlasıyla mevcuttu. 
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Sayın milletvekilleri, temel başlıklarıyla açıkladığım bu gerekçelerle, devlet güvenlik mah
kemelerinin, artık, yürürlükten kaldırılması, demokrasi adına önemli ve olumlu bir gelişme olmuş
tur. Gelinen aşamada, devlet güvenlik mahkemesi ve benzeri yapıda olan, benzeri sorunları bün
yesinde barındıran kurumlan ve uygulamaları tartışmamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. 

Bu aşamada, hemen, şu uyarımı da yapma gereğini duyuyorum; bu değişikliklerle birlikte, 
şunu da yapmamız gerekiyor değerli arkadaşlarım: Gerçek anlamda ihtisas mahkemesi niteliğinde 
olan, örgütlü suçların sorgu ve yargılamasını yapabilecek, ülke genelinde irtibatlı olan suçları yar
gılayacak bir yargılama mekanizmasının hemen gerçekleştirilmesi ve uygulamaya konulması 
gerekir; bu konularda zafiyete yol açmamak gerekir; bu teknik düzenlemenin yapılması gerekir; 
mevcut dosyaların yargılamasında, herhangi bir boşluğa yol açmamak gerekir. 

Biraz evvel söylediğim soruya tekrar dönüyorum değerli arkadaşlarım. Türkiye'de, devlet 
güvenlik mahkemelerini kaldırıyoruz; ama, devlet güvenlik mahkemesi benzeri yapılanma ve 
kurumlan ve uygulamaları halen koruyoruz değerli arkadaşlarım. 

Anayasa değişikliği, biliyoruz ki, artık, toplumsal bir ihtiyaç halini almıştır. 22 nci Dönem 
Meclisinde, bu değişiklik için tarihî bir fırsat doğmuştur. İkili parlamento yapısı içerisinde, kurucu 
meclis gibi, Anayasanın onlarca maddesini değiştirme imkân ve şartları doğmuştur değerli arkadaş
larım. Bu imkân ve şartların, beraberinde çok ağır bir sorumluluğu getirdiği de ayrı bir gerçek. Bu 
sorumluluk ise, kabul etmek gerekir ki, aritmetik yapı sebebiyle, Adalet ve Kalkınma Partisinin 
inisiyatifinde olan bir sorumluluktur değerli arkadaşlarım. Onsekiz aylık süreç içinde neyi 
görüyoruz; bu sorumluluğun gereğinin yapılmadığını üzülerek ve endişeyle görüyoruz. 

Anayasa değişiklikleri için, Avrupa Birliği normlarıyla bağlı kalmadan değerlendirme yapmak 
ve hukuk devleti yapılanmasının temel ve öncelikli ayağı olan yargı bağımsızlığı ve yargıç 
teminatından işe başlamak gerekir. Yapılacak değişikliklerde bu konulara ağırlık vererek ve elbet
te, dokunulmazlıkların sınırlandırılmasını da gözardı etmeyerek bir bütünlük içinde bu değişiklik
leri yapmak gerekir. Anayasanın bu anlayış içinde değiştirilmesi gereken onlarca maddesi vardır. 
Bu değişikliklerin olması için birtakım baskı ve taleplerin olması gerekmez. Önemli olan, dayat
malara maruz kalmadan, dayatmalara yol açmadan, demokratik bir anlayışla ve toplumsal uzlaş
mayla bunu yürürlüğe koymaktır. Hemen bu aşamada şu söyleniyor: "Efendim, diğer kamu görev
lilerinin de dokunulmazlığı ve ayrıcalığı var." 

Değerli arkadaşlarım, hükümet, maalesef, bu konuda kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor ve yan
lış yönlendiriyor. Anayasamızda, milletvekilleri dışında, hiçbir meslek grubuyla ilgili dokunulmaz
lık söz konusu değildir. Kamu görevlilerinin tamamı, soruşturma izni prosedürü içinde yargılan
maktadır. Bu aşamada şu söylenebilir: Bu soruşturma izni prosedürünün uygulamaya geçmesini 
sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması... Siyasî iktidar, bugüne kadar, bu noktada herhangi bir 
düzenleme yaptı mı değerli arkadaşlarım? Bu düzenleme yapıldığı takdirde, biz, o anlamda da. 
demokratikleşme anlamında da, bu desteğimizi her zaman vermeye hazırız; ama. bakıyoruz, on
sekiz aylık süre içerisinde, bu konuda hiçbir adımın atılmadığını görüyoruz. Bu anlamda, 
Anayasanın 129 uncu maddesinde. Adalet Bakanının veya hükümetin zaman zaman ifade ettiği 
gibi, kamu görevlilerinin yargılanması açısından anayasal bir engelin olmadığını da bir defa ifade 
etmek istiyorum. Bu sebeple, kamu görevlilerine yönelik olarak, Anayasada bu anlamda bir ay
rıcalığın bulunmadığını bir defa daha ifade etmek istiyorum. 

Gelinen aşamada şunu görüyoruz: Üzülerek ifade ediyorum, kimliksiz ve programsız bir çalış
mayla, tamamen dış dayatmayla ve hep sınırlı bir takvime sıkıştırılmış değişiklik taleplerini ve uy
gulamalarını görüyoruz. 

Yapılmak istenilen bu uygulamada da, görüşülmekte olan bu uygulamada da, demokratikleşme 
ve hukuk devleti yapılanması için gerekli olan öncelikler bir tarafa bırakılarak, sınırlı olan birtakım 
değişiklikler ve günü kurtarmak adına yapılan birtakım değişiklikler söz konusudur. 
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Hukuk devleti ve demokratikleşme konusunda samimî, tutarlı ve dürüst olan bir siyasî iktidarın 
yapması gereken şeyler çok açık. Nedir bunlar -Anayasanın 83 ve 100 üncü maddelerinden söz et
miyorum değerli arkadaşlarım; ama, onların dışında- Anayasanın 138, 140, 144, 159 uncu mad
deleri öncelikle değiştirilmelidir. Soruyorum size, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu içinde 
Adalet Bakanı ve Müsteşarın ne işi var değerli arkadaşlarım?! Adalet Bakanının siyasî kimliği or
tada; Müsteşar da, teşkilat yasasına göre, ilgili maddeye göre Adalet Bakanının emrinde görev 
yapan bir kişi. Bu değişikliği yapmadığımız takdirde yargının, yargıcın bürokratlaşmasını nasıl ön
leyeceğiz? Bunu önlememiz mümkün mü? 1982 Anayasasının yaptığı en büyük tahribat, yargı ve 
yargıcın bürokratlaşmasıdır değerli arkadaşlarım. Bu değişikliği yapmadıktan sonra bunları aş
mamız mümkün değil. Bugün, Personel Genel Müdürlüğünü Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruluna neden bağlamıyoruz?.. Teftiş Kurulunu neden bağlamıyoruz; Adalet Bakanının emrinden 
çıkarıp Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna neden bağlamıyoruz?.. Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun idarî ve malî özerkliğini neden sağlamıyoruz?.. 

Değerli arkadaşlarım, bunları bir yıldır Sayın Adalet Bakanına soru önergeleriyle soruyoruz; 
verilen cevap nedir biliyor musunuz; verilen cevap "bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir." 

Değerli arkadaşlarım, bunun pratikteki anlamı şudur: "Biz, bu işleri yapmak istemiyoruz, sav
saklayacağız." Bunun başka bir açıklaması yoktur. Bakıyoruz, adlî kolluk yapılanması için de hiç
bir faaliyeti göremiyoruz; idarî ve adlî aşamada, delil toplama sürecine müdahale anlamına gelen 
birtakım değişiklikleri görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Birliği süreci içinde hep şunu tartışıyoruz: Mevzuat değişiklik
lerini yapıyoruz, ondan sonra da diyoruz ki, önemli olan uygulamadır. Aynı şeyi, biliyorsunuz, 
burada, Avrupa Komisyonu Başkanı Prodi de ifade etti. Evet, gerçekten önemli olan uygulamadır 
ve hükümet yetkilileri, siyasî iktidar yetkilileri bunu ifade ederken de, bakıyoruz, sık sık, idarî 
mekanizmaya ve yargı organlarına atıfta bulunarak bu eleştiriyi yapıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, kabul etmek gerekir ki, bu iş, siyasî iktidardan başlar. Uygulama, o uy
gulamanın etkin ve tutarlı olması adına, öncelikle siyasî iktidardan başlar. Siyasî iktidarın, bir taraf
tan, Bilgi Edinme Yasasını çıkardığını görüyoruz; bir taraftan da, o siyasî iktidarın, yasama 
denetimini fiilen engellediğini görüyoruz değerli arkadaşlarım. 

Soru önergelerine geç cevap verilmesinden söz etmeyeceğim; kritik ve önemli soru öner
gelerine hiç cevap verilmemesinden söz ediyorum değerli arkadaşlarım. Birkaç örnekle bunu açık
lamak istiyorum. Sayın Başbakana, altıncı, yedinci defa soruyoruz "Sayın Başbakan, uluslararası bir 
holdingin başkanı Vekselberg'le ne görüştünüz, bu görüşmenizin içeriği nedir" diyoruz. "Bu görüş
menin, devlet sırrı niteliği teşkil eden bir yönü var mıdır Sayın Başbakan" diyoruz; Sayın Başbakan
dan cevap alamıyoruz değerli arkadaşlarım. Böylesine takibe rağmen bir soru önergesine cevap 
verilmiyorsa, orada sorgulanacak çok şey var demektir değerli arkadaşlarım. Sayın Başbakan, siyasî 
etiğe aykırı olarak ve Avrupa Birliği normlarını umursamadan ticaret yapmaya, gizli reklam yap
maya devam ediyorsa, orada, Avrupa Birliği normlarının özümsenmesi ve demokratikleşme adına 
değil, konjonktürel sebeplerle yapılmak istenilen birtakım değişiklikler söz konusudur. İş talebinde 
bulunan vatandaşlara yönelik olarak Edirne'de polislerin yaptığı insanlıkdışı davranışlar yetkili 
amirler tarafından tevil ediliyor ve siyasî iktidar bu noktada tavrını koymuyorsa, işkence yaparak 
adam öldüren polislere, uyum paketi kapsamında yapılan değişikliklere rağmen yıllar boyunca teb
ligat yapılamıyorsa ve siyasî sorumlular bu skandala rağmen yetkililer hakkında yasal işlem yap
mıyorlarsa... 

Sayın Kapusuz. bunlar son derece ciddî konular, son derece ciddî!.. 
Emniyet yapılanmasında kadrolaşmayı aşan ve kurumun içini boşaltan... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

- 1 2 6 -



T.B.M.M. B : 83 4 . 5 . 2004 O : 2 

BAŞKAN- Sayın Kart, 1 dakikalık ek süre vereceğim size. Bu süre içinde lütfen konuşmanızı 
tamamlayınız. 

Buyurun. 
ATİLLA KART (Devamla)- Hemen toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Sistemin içini boşaltan yapılanmalar söz konusuysa, yasadaki şeklî hükümlerden istifadeyle ve 

kamu yetkisi kötüye kullanılarak grev ertelemesi 4 defa yapılabiliyorsa, yolsuzluğa karşı onay
ladığımız özel hukuk antlaşmasının gereği yapılmıyorsa, üniversitelerin dönersermayelerinden 
oluşan araştırma fonlarına el konuluyorsa, orada uygulama adına sorgulayacağımız çok şey var 
değerli arkadaşlarım. 

Bütün bu süreç, bu siyasî iktidarın da, devlet güvenlik mahkemelerini 1970'li yıllarda ve 
1983'lü yıllarda Anayasaya koyan siyasî iktidarların sosyal anlayış ve fiilî uygulamasını büyük öl
çüde sürdürdüğünü gösteriyor değerli arkadaşlarım. Bu sebeple, diyoruz ki, siyasî iktidarı bu yan
lış uygulamalarından vazgeçmeye ve uygulamalarında tutarlı olmaya bir defa daha davet ediyor, 
yapılan anayasa değişikliklerinin demokratik gelişmeye katkı sağlayacağına olan inancımı ifade 
ediyor, Genel Kurulu bir defa daha saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Kart. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek

lifinin 8 inci maddesinin gizli oylama sonucunu arz ediyorum: 
Kullanılan oy sayısı : 460 
Kabul : 454 
Ret 1 
Çekimser : 1 
Boş : 3 
Geçersiz : 1 
Bilgilerinize arz olunur. 
Sayın milletvekilleri, 9 uncu madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oylar toplanıldı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Sayın milletvekilleri, 9 uncu madde üzerindeki oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifinin 10 uncu maddesini okutuyorum: 
MADDE 10. - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 160 inci maddesinin son fıkrası yürürlük

ten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - 10 uncu madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Millet

vekili Sayın Tuncay Ercenk; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ercenk, şahsınız adına da söz talebiniz var; ikisini birleştiriyorum ve 15 dakikalık 

sürenizi başlatıyorum. 
CHP GRUBU ADINA TUNCAY ERCENK (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Öncelikle, önemli bir uyum paketini görüştüğümüzü belirtmek istiyorum. Şimdi, 10 uncu madde 
okundu: "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 160 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmış
tır." Anayasanın 160 inci maddesinin son fıkrasında ne deniliyor: "Silahlı Kuvvetler elinde bulunan 
Devlet mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesi usulleri, Millî Savunma hizmet
lerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir." Bu teklif, bu fıkrayı yürürlük
ten kaldırıyor. Gerekçe olarak da, "Avrupa Birliği 2002 İlerleme Raporunda şeffaflık ve etkin 
yönetimin sağlanmasının önemi vurgulandığından, devlet harcamalarının denetlenmesinde şeffaflığın 
sağlanması amacıyla 160 inci maddenin son fıkrası madde metninden çıkartılmaktadır" deniliyor. 

Bizce, gerçekten, Silahlı Kuvvetlerin elinde bulunan devlet mallarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından denetlenmesi uygundur ve doğru bir tespittir. Şimdi, bu olumlu değişikliği belirt
tikten ve gerekçelerini açıkladıktan sonra, acaba şeffaflığı ve etkin yönetimi, dürüst yönetim an
layışını gündeme getirebilecek olan yeni bir düzenleme var mıdır yok mudur, ona bakmak lazım. 

Değerli arkadaşlarım, bu, yolsuzlukların önlenmesi açısından da önemlidir. Yani, biz, 160 inci 
maddenin son fıkrasını, şeffaflık ve etkin yönetim anlayışı açısından... 

BAŞKAN - Sayın Ercenk, müsaade eder misiniz... 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım. Genel Kurulda yüksek derecede bir uğultu var ve hatibin 

konuşması anlaşılmıyor. Sizlerden, daha özen göstermenizi istirham ediyorum 
Buyurun Sayın Ercenk. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Etkin bir yönetimde, şeffaflık anlayışının yolsuzlukla yakından ilgili olduğunu özellikle belirt

mek istiyorum. Şimdi, Avrupa Birliğinin özü, hukuk devleti ve demokratikleşmedir. Çağdaş bir 
yönetim, ancak hukuk devleti anlayışının yerleştirilmesinden geçer. Eğer Avrupa Birliği standart
larına uyum sağlayacaksak, o anlamda, o oranda, demokratik hukuk devleti ilkelerini hayata geçir
mek zorundayız. 

Şimdi, bunun da yolu, yargı bağımsızlığının sağlanmasından geçer. Bu, gerek bilimsel olarak 
gerek uygulamada, somut, tespit edilmiş bir gerçektir. Eğer yargı bağımsızlığı yok ise, hukuk dev
letinden söz etme imkânı da yoktur. Bu yargı bağımsızlığının önündeki engeller kaldırılmadıkça 
demokratik, şeffaf ve etkin yönetimi sağlama olanağınız da ortadan kalkar. 

Şeffaf ve etkin yönetimin temel amacı nedir; yolsuzluğun önlenmesidir. Eğer siz, yolsuzluğu 
önlemek istiyorsanız, bu tür değişimleri hayata geçirmek durumundasınız. Eğer buna niyetiniz yok
sa, bu teklif eksik kalır diye düşünüyorum. Neresi eksik kalır?.. Komisyonda konu görüşülürken, 
Sayın Bakan, yolsuzluğun üç ayağının olduğunu söyledi; ki, doğrudur, katılıyorum; siyaset, bürok
rat ve işadamı. Bu üçlünün oluşturduğu bir anlayış, bir uygulama, bir davranış biçimi, yolsuzluk 
denilen kurumu bu ülkenin başına dert etmiş. 

Şimdi, bu üçlü varken, siyasetçiyi tek başına alıp sorgulamak, onun hakkında olumsuz birtakım 
duyumları, birtakım anlayışları gündeme getirmek, siyasete ve siyasetçiye aykırı; onun anlayışına, 
siyaset kavramına çok uygun düşmez deniliyor; doğrudur, elbette düşmez; ancak, diğer iki ayağı, 
işadamı ve bürokrat ayağını ortaya çıkarma düşüncesindeyseniz, bunun yolu, siyasetçinin dokunul
mazlığının kaldırılmasından geçecek. Eğer siz, milletvekilinin veya bakanın ifadesini alamıyor-
sanız, onu, yargı önünde ifade verme imkânından alıkoyuyorsanız, o yolsuzluk kurumunun iki 
ayağının ortaya çıkması da fiilen mümkün değildir. Dolayısıyla, bu hususun özellikle gündeme alın
ması ve getirilen bu paketlerin içinde milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılmasının yer alması 
da kaçınılmaz bir gerçekti diye düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, siyasetin toplum gözünde olumsuz gösterilmesi, gerçekten, siyaset 
kurumuna zarar vermektedir; doğrudur; ama, şu veya bu nedenle, siyasetçinin de bir suç işlediği 
vakıadır, gerçektir, gönül istemez ama, bu, doğrudur, vardır, bunu inkâr etmek de mümkün değildir. 
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Şimdi, bu ifadeden şöyle bir anlam çıkıyor: Efendim, suç işlemeyen bir siyasetçinin suçlanması 
fiilen mümkün değildir; yani, zaten, siyasetçi suç işlemişse hakkında bir soruşturma vardır; ama, hiç 
suç işlememiş ve suçlanıyor demek, bu, dokunulmazlığın sınırlandırılması kavramına çok uygun 
düşmez diye düşünüyorum. 

Şimdi, sahte faturadan yargılanacaksınız, zimmet suçundan yargılanacaksınız, ihaleye fesat 
karıştırma suçundan yargılanacaksınız, 1 trilyon liralık Hazine yardımını usulsüz harcayacaksınız 
ve bundan yargılanacaksınız ve bu yargılananlardan birisi şu anda mahkûm olacak, bu karar Yar-
gıtayda kesinleşecek ve onunla birlikte yargılanan 2 bakan da hükümet koltuğunda oturacak! Şim
di, bu tablo içinde baktığınız zaman, elbette, vatandaşın, siyasetçiye ve siyaset kurumuna güveni 
sarsılacaktır. Bunu düzeltmenin yolu, yine siyasetçinin kendi davranışından, kendi kararından 
geçecektir. Onun da tek yolu, dokunulmazlığın sınırlandırılmasıdır. Yoksa, sadece Silahlı Kuvvet
lerin kullandığı devlet mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetlemesine tabi kılmakla bu 
tür gizliliği, bu tür anlayışı, dürüstlük, temiz siyaset, etkin yönetim anlayışını gerçekleştirme 
olanağınız yoktur diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, girmeye çalıştığımız Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi birisinde, 
siyaset yapanlar hakkında, bizim ülkemizde meydana gelen, siyasetçiyle ilgili, herhangi bir id
dianın binde l'i -şaibe olarak da- çıkmış olsa, inanın, bu siyasetçiler -izliyoruz, görüyoruz- ya istifa 
ediyorlar ya intihar ediyorlar. Onda l'ini, binde l'ini yapan -en azından şaibe anlamında ortaya 
çıkan- bir siyasetçi, iki şey yapıyor -tabiî Allah göstermesin- ya istifa ediyor yada intihar ediyor. 

Şimdi, bu gerçek ortada iken, biz Avrupa Birliğine girmeye çalışıyoruz. Bu tablo içinde, Av
rupa Birliğine girme konusunda elbette üstümüze düşeni yapacağız; ama, bunun yolu, hukuk dev
leti olmaktan geçer, hukukun üstünlüğünü savunmaktan geçer, siyasetçiye saygınlık kazandırmak
tan geçer, sadece Silahlı Kuvvetlerle ilgili devlet mallarının denetlenmesinden değil. Bunu iyice 
kavrayıp, ona göre önümüzdeki günlerde çok ciddî adımlar atmamız lazım diye düşünüyorum. 

Tabiî, şunu söylemek de mümkün. Bu, bir hükümet teklifi. Efendim, Tuncay Ercenk, sen böy
le diyorsun da, Avrupa Birliği, bizden, şu dokunulmazlıkları sınırlandır diye bir şey istemiyor ki de 
diyebilirsiniz. Yani, zaten, biz ne yapıyorsak, Avrupa Birliği istediği için yapıyoruz, Avrupa Birliği 
üyeleri istediği için yapıyoruz; toplumun beklentileri ve kararlan yönünde ve onun, gerçekten 
dürüst bir siyaset anlayışında yaşaması gerektiğinden değil. Birisi bize dayatıyor, biz de onun 
üzerine, yapıyoruz. Halbuki, biz, bu tür anlayışları, bu tür değişimleri, yıllardan beri -komisyonda 
da söyledim- savunageldik. Şimdi, kabul etmeye çalıştığımız hususların tümünü idamından tutun, 
insan haklarına kadar, toplantı, gösteri yürüyüşüne kadar, dürüst siyaset anlayışına kadar, biz 
savunageldik, söyledik, hepsini anlattık; ama, kimimiz coplandı, kimimiz zindanlara düştü, kimimiz 
de darağacına çekildi. Biz, o zamanlar bunu söylüyorduk ve değişimden yanaydık; ama, şimdi, yir
mi yıl sonra, otuz yıl sonra, Avrupa Birliği istiyor diye bizim bu değişimi yapmamız, Türk Ulusu 
adına, çok iyi bir davranış değildir diye düşünüyorum. Bu değişimler, toplumun demokratik talep
leri çerçevesinde yapılsaydı, öyle sanıyorum ki daha çok saygınlık kazanırdık. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Milletinin çok önemli bir özelliği var: Türk Milleti, 
söz verme konusunda hassastır. Söz verme konusunda hassastır. Sözünü verdin mi, tutacaksın. Kay
tarmak yok. 70 000 000 kişinin önünde sözünü verdin mi, dokunulmazlığı kaldıracağım kardeşim 
dedin mi, yapacaksın. Eğer bunu yapmıyorsan, Türk Milleti yakana yapışır. Yiğitlik, verdiğin sözü 
tutmakla olur. Yiğitlik, verdiğin sözü tutmakla olur... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Bırak şimdi, akşam akşam!.. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Ağzını topla!.. Ağzını topla!.. Ağzını topla, saygısızlık yapma! 
BAŞKAN - Sayın Ercenk, lütfen, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Lütfen ikaz edin Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Siz, Genel Kurula hitap edin. 

- 1 2 9 -



T.B.M.M. B:83 4 . 5 . 2 0 0 4 0 : 2 

TUNCAY ERCENK (Devamla) - Aynen iade ediyorum sana onu, aynen iade ediyorum! Ter
biyesiz!.. 

BAŞKAN - Sayın Ercenk... 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Ama, Sayın Başkanım, söylediğini duydunuz mu? 
BAŞKAN - Onun söylediklerini duymadık; ama, sizin ifadeniz de yerinde değil. O ifadenizi 

lütfen tashih eder misiniz. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Hangi ifademi?.. 
BAŞKAN - Sön kullandığınız kelimeyi tashih eder misiniz. Son olarak "T"yle başlayan bir 

kelime kullandınız; lütfen... 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Efendim, o gereğini yapsın, ben de gereğini yapayım. 
BAŞKAN - Sayın Ercenk, o kelimeyi lütfen geri alır mısınız. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Efendim, niye geri alayım ben o kelimeyi?! 
BAŞKAN - O kelimeyi niçin kullanıyorsunuz?! 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - İlkönce ona söyleyin Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Ben, oradan ne konuşuldu, duymadım; ama, sizin konuştuğunuzu net olarak 

duydum. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Ben buradan duydum. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Ayıp denen bir şey var!... Tuncay, ne söylediğini söylesene... 
BAŞKAN - O kelime yakışmadı. Lütfen tashih edin. Bir sürçülisan olduğunu söyler misiniz. 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - Efendim, sürçülisan değil. 
BAŞKAN - Yani, bilerek mi kullandınız Sayın Ercenk?! 
TUNCAY ERCENK (Devamla) - O, tepkiye karşı söylenmiş bir söz, hedef alınarak söylenmiş 

bir şey değil Sayın Başkanım. 
Bu konuda, inanıyorum ki, Türk Milletinin bu hassasiyeti, önümüzdeki dönemde dikkate alınır 

ve siyasete ve siyasetçiye saygınlığın kazandırılması, dokunulmazlığın kaldırılmasıyla mümkün 
hale gelir ve böyle bir kuruma saygınlık kazandırılmasında başlıca görev de, hükümet üyelerine ve 
İktidar Partisine aittir. Biz hazırız. Biz, her zaman da söylüyoruz, dokunulmazlıkların kaldırılması 
gereklidir diyoruz. 

Dolayısıyla, eğer, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde yer alacaksak ve gerçekten siyasetçiye ve 
siyasete saygınlık kazandıracaksak, halka verdiğimiz sözü tutmak zorundayız. 

İnanıyorum ve güveniyorum ki, bu sözü, başta İktidar Partisi tutacaktır ve gerçekten, Türk 
Ulusunun hak ettiği siyasetçi kavramını, siyasetçi tipini bu ülkeye kazandıracaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifinin 9 uncu maddesinin gizli oylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı : 451 
Kabu : 445 
Ret : 2 
Boş : 2 
Geçersiz : 2 
Bilgilerinize arz olunur. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, 10 uncu madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oylar toplanıldı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN - 11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halin

de tümüyle oylanır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
11 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, maddenin gizli oylamasına Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 10 uncu maddesinin gizli oylama sonucunu arz ediyorum: 
455 
444 

3 
1 
6 
1 

11 inci maddeyle ilgili oyunu kullanmayan sayın üye var mı?Yok. 
Sayın milletvekilleri, 11 inci madde üzerindeki oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 11 inci maddesinin gizli oylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Ret 
Çekimser 
Boş 
Geçersiz 

Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Ret 
Boş 
Geçersiz 

:445 
: 441 

1 
2 
1 

Bilgilerinize arz olunur. 
Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini 

sırasıyla görüşmek için, 5 Mayıs 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.13 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, pişmanlık kanunlarından yararlananlara ilişkin 

sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/628) 
* Ek cevap 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanımız tarafından yazılı olarak açıklanmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mesut DEĞI 
CHP Diyarbakır Milletvekili 

10 Temmuz 1987 tarihli 285 No'lu KHK uyarınca kurulan ve 30 Kasım 2002 tarihinde 
sona eren Olağanüstü Hal'in yürürlükte kaldığı dönem boyunca OHAL Valiliğinin yetki alam 
kapsamında olan yerleşim birimlerinde; 

11.06.1995 tarihinden başlayarak TBMM de çıkarılan 3216,3419,3618,3853 ve 4085 
sayılı bazı suç failleri hakkında uygulanacak hükümlere dair kamınlarda( kamuoyundaki 
tanımıyla pişmanlık yasaları) 

a) Terör Örgütü mensuplarından kaç kişi bu yasadan yararlanmak için başvuru 
yapmıştır? 

b) Bu yasadan kaç kişi yararlanmıştır? 
c) Yararlananların Cezaevi dışında barınma durumları nedir? 
d) Herhangi bir olanak sağlanmış mıdır?(Kimlik değiştirme, yüz estetiği olma vs.) 

sağlanmışsa bu sayı kaçtır? 
e) Bu yasadan yararlanmak isteyen başka kişi var mıdır? 
t) Bu yasadan yararlanırken tekrar terör örgütüne kaçanların sayısı nedir? 
g) Adi suç işleme oranı nedir? Veya suç işlemişler midir? 

<*) 23.7.2003 tarih ve 110'uncu Birleşime Ek cevaptır. 

- 1 3 2 -



T.B.M.M. B : 8 3 4 . 5 . 2004 0 : 2 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

ANKARA 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 2/6/2003 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/628-1915/7603 sayılı yazınız. 

b) 6/6/2003 tarihli ve 439 sayılı yazımız. 
c) 22/7/2003 tarihli ve 584 saydı yazımız. 
d) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne hitaben 22/7/2003 

tarihli ve 585 saydı yazımız. 

Ügi (a) yazınız ekinde alınan Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazdı olarak cevaplandırılması istenilen 7/628-1915 Esas 
No.lu soru önergesiyle ilgili olarak ilgi (b) yazımızla,, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fikrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi 
istenilmiş olup, ilgi (c) yazımızla, soru önergesine kısmî cevap verilmiştir. 

Söz konusu soru önergesindeki diğer hususları kapsayan cevap örneği iki nüsha 
hâlinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan 

Sayın 
Mesut D E Ğ E R 
Diyarbakır Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/628-
1915 Esas No.lu soru önergesine 22/7/2003 tarihli ve 584 sayılı yazımızla kısmî 
cevap verilmiş olup, daha sonra intikal eden bilgilere göre; 

11/6/1985 tarihli ve 3216 saydı, 25/31988 tarihli ve 3419 sayılı, 
21/3/1990 tarihli ve 3618 sayılı, 26/11/1992 tarihli ve 3853 sayılı, 28/2/1995 
tarihli ve 4085 sayılı, 29/8/1999 tarihli ve 4450 sayılı, 24/2/2000 tarihli ve 4537 
saydı olmak üzere çdcanlan yedi kanundan yararlanmak üzere bugüne kadar; 

Bingöl İlinde başvuranlardan 26 kişinin faydalandırıldığı; bu kişilerden 
bir kısmının nüfusa kayıtlı oldukları yer dışında, bir kısmının nüfusa kayıtlı 
oldukları illerde ikamet ettikleri; şahsî güvenlikleri ile ilgili herhangi bir talepte 
bulunmaddcları, kimlik değiştirme yüz estetiği gibi herhangi bir işlem 
uygulanmadığı, anılan kanunlardan yararlandıktan sonra terör örgütlerine tekrar 
katılana ya da sonradan âdi suç işleyenlere rastlanılmadığı Bingöl Cumhuriyet 
Başsavcılığının 3/7/2003 tarihli ve 2003/13 BS sayılı yazısından; 

Bitlis İlinde başvuranlardan 54 kişinin faydalandırıldı ğı; bu kişilerin 
cezaevi dışında bar ınma durumlarının ve daha sonradan âdi suç işleyip 
işlemediklerinin bilinmediği; anılan kanunlardan yararlandığı hâlde tekrar terör 
örgütüne 1 kişinin katıldığı Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının 25/6/2003 tarihli 
ve 2003/1260 saydı yazısından; 
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Diyarbakır İlinde başvuranlardan 1214 kişinin faydalandınldığı;, soru 
önergesinde belirtilen diğer hususlara ilişkin ise herhangi bir başvurunun 
bulunmadığı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 30/7/2003 tarihli ve 
2003/159-2 sayılı yazısından; 

Elazığ İlinde başvuranlardan 7 kişinin faydalandınldığı; bu kişilerden 
daha sonra âdi suç işleyip cezaevine girenin bulunmadığı; anılan kanunlardan 
yararlanmak amacıyla mevcut başvurunun olmadığı Elazığ Cumhuriyet 
Başsavcılığının 11/9/2003 tarihli ve 2/1055 sayılı yazısından; 

Mardin İlinde başvuranlardan 2 kişinin faydalandınldığı; Mardin 
Cumhuriyet Başsavcılığının 26/6/2003 tarihli ve B- 2003/1826 sayılı yazısından; 

Midyat İlçesinde başvuruda bulunanların şartlan oluşmadığı için anılan 
kanunlardan faydalandırılmadığı Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının 12/6/2003 
tarihli ve B.03.CBS.4.47.50.00. 2003/1203 sayılı yazılarından; 

Muş İlinde başvuranlardan 11 kişinin faydalandınldığı; bu kişilerin 
ailelerinin yanında ikamet ettikleri, daha sonra âdi suç işlemedikleri ve terör 
örgütüne tekrar katılanın bulunmadığı Muş Cumhuriyet Başsavcılığının 
27/06/2003 tarihli ve B.03.4.CBS.4.49.00.2003/1100 sayılı yazısından; 

Siirt İlinde başvuranlardan 177 kişinin faydalandınldığı Siirt Cumhuriyet 
Başsavcılığının 14/7/2003 tarihli ve 2003/1241 sayılı yazısından; 

Tunceli İlinde başvuranlardan 26 kişinin faydalandınldığı; anılan 
kanunlardan yararlananların bir kısmının adreslerinin bilinmediği, bir kısnumn 
ise büyük şehirlerde yakınlarının yanında barındıktan; daha sonra âdi suç 
işleyen bulunmamakla birlikte, 1 kişinin tekrar örgüte katıldığı, 1 kişinin ise 
örgütle irtibatım devam ettirdiği Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 23/6/2003 
tarihli ve 2/467-2003 BM sayılı yazısından; 

Van İlinde başvurulardan 2 kişinin faydalandınldığı, anılan kanunlardan 
yararlananların hâlen ailelerinin yanında ikamet ettikleri; bunlann herhangi bir 
âdi suç işlemedikleri Van Cumhuriyet Başsavcılığının 24/6/2003 tarihli ve 
2003/2-1373 sayılı yazısından; Van Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığına başvuranlardan ise 102 kişinin faydalandınldığı; anılan 
kanunlardan yararlandıktan sonra yeniden örgüte katılan ya da suç işleyen 
olmadığı Van Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 
26/6/2003 tarihli ve 2003/1-304 sayılı yazısından; 

Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığına başvuranlardan 284 
kişinin faydalandınldığı, Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığının 17/6/2003 tarihli ve 2003/220 B. Muh. sayılı yazısı ve ekinden; 

Anlaşılmıştır. 
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2. - Mersin Milletvekili Mustafa Ozyürek'in, Gelir Vergisi beyannameleriyle ilgili bir tamime 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakam Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2199) 

TBMM BAŞKANLIĞIM 

Aşağıdaki sorularımın Maliv» Bakm tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
takdirlerinize sunar"-

TüstaferoZYURl 
Mersin Milletvekili 

Çeşitli Defterdarlıklann çıkardığı genelgelerde, vergi dairelerine verilen gelir vergisi 
beyannamelerinde zarar gösterildiği veya düşük gelir bildirildiği takdirde 
beyannamelerin kabul edilmemesi istendiği anlaşılmaktadır. 

istanbul Defterdarlığının vergi dairelerine gönderilen Tamim 2004/9 sayılı yazısında 
"düşük kazanç veya zarar beyan edilmesinin inceleme gerekçesi oluşturacağının 
hatırlatılması" "bu görüşmelerin en az şef düzenindeki yetkililer tarafından yapılması", 
"ısrar eden mükelleflerin beyannamelerinin alınması, daha sonra mükelleflerin 
muhasebecisi ile görüşülerek bu hususlann bir kez de kendisine anlatılması, bu 
görüşmede incelemede bulunacak farklardan kendisinin de sorumlu olacağının 
bildirilmesi" istenmektedir. 

1) Mevzuata uygun olarak hazırlanan gelir vergisi beyannamelerinin 
kabul edilmemesi yasalara aykırı değil midir? 

2) Maliye istediği zaman vergi beyannamelerini inceleme hakkına 
sahipken, herhangi bir inceleme yapmadan " keyfi olarak" ek kazanç 
beyan edilmesinin istenmesi Anayasa'ya ve vergi yasalarına aykırı 
değil midir? 

3) Kanuni defter ve belgelere göre tespit ve beyan edilen kazançların 
düşük olduğunu vergi dairesi yetkilileri inceleme yapmadan nasıl 
anlamaktadırlar? 

4) Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin hangi 
durumlarda sorumlu olacağı yasalarda belirlenmesine rağmen "tehdit" 
niteliğinde sorumluluk uyarısı yasadışı bir baskı değil midir? 

5) Şu anda yürürlükte olmayan hayat standardı esasının mükelleflere 
"fiilen ve cebren" uygulandığı görülüyor. Niçin yasal düzenleme yoluna 
gitmeyerek "keyfi uyguluma" yapıyorsunuz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLİĞİ 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL.0.82/8211-296 
KONU: Soru önergesi 0 3,05. Q 4 * 0 1 9 4 0 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 29.03.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-4949 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Mustafa ÖZYÜREK' in tarafıma tevcih ettiği 7/2199-
1630 esas no.lu yazılı soru önergesinde belirlenen hususlarla ilgili Bakanlığımız 
görüşü aşağıda açıklanmıştır. 

Beyan esasına dayanan vergi sistemimizde, mükelleflerce düzenlenen Gelir 
Vergisi beyannamelerinin kabul edilmemesi şeklinde bir uygulama yapılması söz 
konusu değildir. Bu kapsamda mükelleflerimiz beyanlarının artırılması yönünde 
zorlanmamakta ve kurallara uygun olarak doldurulmuş beyannameler vergi 
dairelerimizce kabul edilmektedir, ö t e yandan beyannamelerin mükelleflerce posta 
yoluyla gönderilmesi her zaman mümkün bulunduğundan, beyannamelerin vergi 
dairelerince kabul edilmemesinin pratikte herhangi bir geçerliliği de bulunmamaktadır. 

01-03 Mart 2004 tarihleri arasında bütün defterdarlarımızın katılımıyla 
Ankara'da yapılan toplantılarda bu yönde gerekli uyarılar yapılmıştır. Gelirler Genel 
Müdürlüğünün bütün defterdarlıklara gönderdiği 8/3/2004 tarihli yazıda da, 2003 yılı 
kazançlarına ilişkin beyan döneminde yapılması gereken bilgilendirme çalışmaları 
konusunda gerekli açıklamalar yer almıştır.. 

Diğer yandan "Performans Derecelendirme Bildirimi" verme zorunluluğu 329 
sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2003 yılı gelirlerinin beyanından 
başlamak üzere; ticari ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen 
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için getirilmiştir 

Uygulama, mükelleflerimizin performanslarını dönemler ve sektörler itibariyle 
takip etmek ve bu performansları dikkate alarak inceleyeceğimiz mükellefleri 
belirlemek amacıyla başlatılmıştır. Bildirimin, otomatik tarhiyat yapılması, kaldırılan 
hayat standardı esasının yerine geçmesi yada mükelleflerin beyanlarının zorla 
artırılması gibi bir amacı yoktur. 

Teşkilatımıza yaptığımız duyurularda da performans bildirimi uygulaması ve bu 
sistemin ne şekilde işleyeceği konusunda hem mükelleflerimizin hem de mali 
müşavirlerimizin bilgilendirilmesi talep edilmiştir. Çünkü, performans derecelendirme 
bildirimlerinin değerlendirilmesi sonucu sektör ortalamalarının altında kalanlar ve 
bunun için makul bir açıklaması olmayanlar Mayıs ayının başından itibaren 
incelemeye alınacaktır. Bu durumun herkesçe önceden bilinmesinde fayda vardır. 

Sonuç olarak; 2003 yılı beyanlarının kabulü sırasında yapılan ve mükellefleTİn 
cezai müeyyidelerle karşılaşmalarını şimdiden önlemeye yönelik olarak bilgilendirme. 
programlarının, hayat standardı esasının mükelleflere fiilen ve cebren uygulaması 
veya beyanların zorla arttırılması şeklinde değerlendirilmemelidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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3. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2220) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.03.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

30 Ekim 2003 tarihinde Kars'ta halka hitaben yaptığınız konuşmanızda, "Hortumlann 
kesilmeye başladığından bahsederken, aynı tarihli "Ulusa Sesleniş" konuşmanızda da, 
"Milletimizin sırtından geçinenleri, banka hortumculanm ve asalakları birer birer ortaya 
çıkardık" ifadesini kullandınız. 

Yaptığınız bu konuşma üzerine, kesilen hortumlann boyutunu öğrenebilmek amacıyla, 
31.10.2003 tarihinde tarafınızca cevaplandınlması istemiyle verdiğim ancak, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener tarafından verilen ve soru önergemin 
karşılığını bulamadığım cevapta: "Hortum kavramı kamu kaynaklannın üçüncü kişilere 
usulsüz, haksız ve yersiz bir şekilde aktanlmasım ifade etmektedir. Bu meyanda 'hortumlann 
kesilmesi' kavramı, kamu kaynaklannın haksız, yersiz ve usulsüz şekilde aktanlmasının 
önünün kesilmesi yönünde önlemler alınması anlamına gelmektedir" ifadesi yer almış ve 
sorumu teşkil eden "kesilen hortumlar" listesi verilmemiştir. 

Buna mukabil, 22 Mart 2004 tarihinde katıldığınız özel bir televizyon programında 
ise, "Hortum tam olarak kesilmiş değil. Kesilmeye başlandı, tek tek kesiyoruz" şeklinde 
bundan evvel ki konuşmalannızla tenakuza düşecek bir ifade de bulundunuz. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim. 

Sorular: 

1 - Televizyon konuşmanızda bahsettiğiniz, 17 aylık iktidannızca ortaya 
çıkanlan "küçük çaplı hortumlar" hangileridir? Bu "hortumlann" tam ve 
eksiksiz listesi nedir? 

2- Bugüne kadar kesilen hortumlann, ekonomiye katkısı ne kadar olmuştur? 
3- TBMM Yolsuzluklan Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı Raporun, 138 

ila 148 sayfalan arasında yer alan "Öneriler" kısmı uygulamaya konulmuş 
mudur? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/01- U S ^ ^5 / ^ /2004 
KONU : 7/2220-5057 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a)29.03.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2220-5057 /17436 sayılı yazınız. 
b)Başbakanhğın 31.03.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-342-3/1465 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in Sayın Başbakana tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan 7/2220-5057 
sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup önergede yer alan sorulara ilişkin açıklamalar 
aşağıdaki gibidir: 

Daha önceki cevabımızda da belirtildiği üzere hortum kavramı; kamu kaynaklarının 
üçüncü kişilere usulsüz, haksız ve yersiz bir şekilde aktarılmasını ifade etmek üzere 
kullanılmaktadır. Bu meyanda "hortumların kesilmesi" kavramı; kamu kaynaklarının haksız, 
yersiz ve usulsüz şekilde aktarılmasının önünün kesilmesi yönünde önlemler alınması anlamına 
gelmektedir. Bu konudaki hedeflerimizi ve yapılan çalışmalara ilişkin açıklamaları, 
www.dDt.qov.tr adresinde digital ortamda yayımlanan Acil Eylem Planı, www.tbmm.Qov.tr 
adresinde digital ortamda yayımlanan ve konuya ilişkin olarak tarafımdan değişik tarihlerde 
yapılmış açıklamaları ve yasama çalışmalarını da içeren Meclis Tutanakları ile 
www.akparti.org.tr adresinde digital ortamda da yer alan Hükümet Programı ve İktidarın Bir Yılı 
adlı çalışmada bulmak mümkündür. 

Yapılmış her türlü yolsuzlukla ilgili mücadeleye en etkin şekilde devam edilmekte olup 
bundan sonra da devam edilecektir. Yolsuzlukla mücadele belli bir süreyle veya olayla sınırlı 
değildir. Ancak unutulmaması gereken, yolsuzluklar yapıldıktan sonra tespit ve 
cezalandırılmasından çok, yolsuzluk üreten sistemin, kamu yönetim felsefesinin 
değiştirilmesidir. Hükümetimiz tarafından yapılmakta olan da budur. Bu yapılanlar sonucunda 
"kesilen hortumları" her idari kademede, her ihalede, her işlemde görmek mümkün olduğundan 
soru önergesinde belirtildiği türden bir listeme yapılması ve döküm yapılması daha önceki 
cevabımızda da belirtildiği üzere söz konusu değildir. 

TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı Rapor ve Raporda yer alan 
tüm öneriler ilgili birimlerce hassasiyetle değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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4. - İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, meslek hastalıklarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı (7/2242) 

22-03-2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıdaki sorulanının Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Gürsoy EROL 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR: 

Sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi sonucunda meslek hastalıkları Ülkemizde de 
problem olmaya başlamıştır. 

1 Meslek hastalıkları kaç gruba ayrılmakta ve Bakanlığınız bu konuda nasıl 
çalışmalar yapmaktadır? 

2 Son iki yıl içinde tespit edilen meslek hastalıklarının cins ve -sayısı ne 
kadardır?,ölen veya tedavi sonucunda sağlığına kavuşamayanlar var mıdır? 

3 Uyanlara rağmen gerekli düzenlemeleri yapmadığı için kapatılan işyeri(son iki yıl 
içerisinde) var mıdır,var ise sayısı ne kadardır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama veKoordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/32O- \l\Uc 
KONU : Yazılı Soru önergesi * 3 M A Y I S 20K 

. i t § 3 4 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.04.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2242-5085/17662 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'a ait 7/2242 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

1) Meslek Hastalıkları; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 135/A Maddesine 
istinaden yürütülmekte olan Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü'nün 7 nci Bölüm 
Madde 64'e göre beş grupta toplanmıştır. 

A) Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, 
B) Mesleki cilt hastalıkları, 
C) Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları, 
D) Mesleki bulaşıcı hastalıklar, 
E) Fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları, 

Bilindiği gibi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun II. Bölümünde; İş Kazası ve 
Meslek Hastalıkları Sigortası ile ilgili hükümler yer almıştır. Bu Bölümde, jş Kazası ve 
Meslek Hastalıklarının ve Sağlık Yardımlarının tanımı yapılmış, İşverene, İşçiye ve 
Kuruma düşen yükümlülükler belirtilmiştir. 

Bakanlığımız İlgili Kuruluşu olan Sosyal Sigortalar Kurumu bu konuda üzerine 
düşen görevleri yerine getirdiği gibi, Bakanlığımız iş Müfettişleri (Teknik) vasıtasıyla da İş 
Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile ilgili bildirimler üzerine gerekli incelemeler yapılmakta 
ve önlemler alınmaktadır. 
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Diğer taraftan, Meslek Hastalığına maruz kalan sigortalılarımızda Ankara, İstanbul 
ve Zonguldak Meslek Hastalıkları Hastanelerinde tedavi edilmektedir. 

2) Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara, İstanbul ve Zonguldak JVJeelek Hastalıkları 
Hastanelerince 2002 yılında 601 meslek hastalığı vakası tespit edilmiştir. Bunların 
çoğunluğunu mesleki akciğer hastalıkları oluşturmaktadır. Ayrıca nöroloji, hematoloji, 
KBB ve benzeri dallarda sayıca daha az olmak üzere meslek hastalığı vakaları 
mevcuttur. Meslek hastalığı ve sürekli işgöremezlik derecesi tespit edilen sigortalı sayısı 
267 olup, toplam geçici işgöremezlik gün sayısı 11.564 gündür. 2002 yılı istatistik 
verilerine göre meslek hastalığı sonucu 6 ölüm vakası intikal etmiştir. 

506 sayılı Kanun'un 109 uncu maddesi uyarınca, itirazlar Sosyal Sigorta Yüksek 
Sağlık Kuruluna intikal ettirildiğinden,, istatistiki veriler geç teşekkül etmektedir. Bu 
nedenle, 2003 yılı istatistik bilgileri henüz sonuçlandırılmamıştır. 

3) 4857 sayılı İş Kanunu'nun 77 nci maddesine göre "İşverenler, işyerlerinde iş 
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç vj? 
gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler" ibaresi ile yine aynı maddede 
"İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek 
hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek 
zorundadır" ibaresi yer almaktadır. 

İş Kanunu'nun yukarıda belirtilen işverene verdiği tüm bu yükümlülüklerine 
rağmen, bilindiği üzere, Bakanlığımız İş Müfettişleri, her yıl hazırlanarak Bakan Onayı ile 
uygulamaya konulan aylık teftiş programları gereğince çeşitli sektörlerden işyerleri, 
çalışma hayatı ile ilgili Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre, yukarıdaki 
etmenlerde dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliği ile işin yürütümü yönlerinden 
denetlenmektedir. 

Türkiye genelinde iş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden yapılan tüm bu programlı 
denetimlerde amaç, zaten işyerlerinde olabilecek meslek hastalığı ve iş kazalarının 
oluşumunu önlemeye yöneliktir. 

Programlı teftişler dışında, meslek hastalığı da dahil olmak üzere İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'na bildirilen iş kazası, kurma izni, işletme belgesi ve diğer bireysel şikayet 
konuları da mevcut müfettiş kadrosu ile incelenmektedir. 

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Ankara ve İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğinden, meslek hastalığına 
yakalanan sigortalıların listesi her ay Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığına 
bildirilmekte olup, ihbar kabul edilen bu bildirimler öncelikle evrak olarak 
değerlendirilmekte ve söz konusu işyerlerinin denetimleri ilgili Grup Başkanlığı İş 
Müfettişlerince hemen o ay içinde yapılmaktadır. Yapılan bu denetimlerde de amaç, 
meslek hastalığı teşhisi konmuş sigortalının, çalıştığı işyerinde başka maruziyetlerin 
oluşumunu önlemeye yöneliktir. Bu bağlamda, Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'nca hazırlanan 2002 ve 2003 yılına ait İş Teftiş Genel Raporunda da 
belirtildiği üzere, Türkiye genelinde rutin teftişler dışında İş Teftiş Kurulu Başkanlığına 
bildirimi yapılan Meslek Hastalığı incelemelerinin dağılımları 2002 yılı için 74, 2003 yılı 
için 149 dur. 

4857 sayılı İş Kanunu'nda yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
ve yapılan denetimlerdeki uyarılara rağmen gerekli düzenlemeleri yapmayan işveren 
veya işveren vekillerine mevzuatımızla belirlenen kurallar çerçevesinde, idari para 
cezası, işin durdurulması ve işyerinin kapatılması müeyyideleri uygulanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MURAT BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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5. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, deprem ihtimaline karşı alınan tedbirlere ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen'in cevabı (7/2243) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

Geçtiğimiz günlerde Erzurum ve çevresinde meydana gelen ve bazı 
vatandaşlanmızın ölümüne, bazı vatandaşlarımızın da yaralanmasına yol açan Rıchter 
ölçeğine göre 5.1 ve 5.3 şiddetindeki deprem nedeniyle bölgeye yaptığınız ziyaret 
sırasında, "...vatandaş kendi kıymetini bilmeli. Gezip gördüğümüz binalarda 
oturulamaz. Benim şahsen oturmam mümkün değildir." gibi ifadeleriniz 31 Mart 2004 
tarihli bazı basın organlarında yer almıştır. 

1- Depreme dayanıksız olması nedeniyle, kendinizin oturamayacağını ifade 
ettiğiniz binalarda, vatandaşların oturmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda 
vatandaşlara önerileriniz nelerdir? 

2- Deprem bölgesindeki binaların depreme dayanıksız olduğunu bizzat tespit 
ettiğinize göre, vatandaşın güvenliği bakımından hangi tedbirleri aldınız? 

3- Erzurum'da daha büyük bir deprem yaşanacağı söylentileri üzerine endişeye 
kapılan birçok kamu görevlisi eş ve çocuklarını şehir dışına gönderdi, 4.000 üniversite 
öğrencisi ise, memleketlerine gitti şeklindeki haberler aynı tarihli-başın organlarında yer 
almıştır. Bu haberler doğru mudur? Doğru ise, bundan ' sonra'aynı" gerekçelerle 
yaşanacak olan göçleri nasıl önleyeceksiniz? Panik nedeniyle üniversiteden ayrılan 
öğrenciler eğitimlerini nasıl ve ne şekilde sürdürecekler? Bu konuda öğrencilere bir 
kolaylık sağlanacak mıdır? 

4- Türkiye genelinde Doğal Afet zararlarının azaltılması konusunda bu güne 
kadar merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör ve halkın görev, yetki ve 
sorumlukları arasında rasyonel dengeler oluşturulamamıştır. Bu dengelerin 
oluşturulması için iktidarmızca herhangi bir tedbir alınmış mıdır? Alınmış ise, bu 
tedbirleriniz nelerdir? 

5- Yürürlükteki imar yasasının bu günkü durumu ve mevcut olan fenni mesuliyet 
sistemi ile ciddi bir yapı denetimi sağlamak mümkün müdür? 

6- Türkiye'de yerleşme ve yapılaşmaları etkili bir biçimde denetleyecek yapı 
sigortası, meslek sigortası, sertifikalı mühendislik gibi çağdaş uygulamalara ne zaman 
geçilecektir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI : B.09.0 .APK.0.21.00.00.17/665 î\u 4Viwvv 
K O N U rlgdır Milletvekili M « İ İVtAV , o ^ 

Prof.Dr. Dursun AKDEMİR' in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 06.04.2004 tarih ve KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS.0. 
10.000.02-5078 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, İğdır Milletvekili Prof.Dr.Dursun AKDEMİR'in, deprem 
ihtimaline karşı alınan tedbirler hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/2243 
Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

İĞDIR MİLLETVEKİLİ 
SAYIN PROF.DR. DURSUN AKDEMİR'İN 

T.B.M.M. 7/2243 ESAS SAYILI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE 

DAİR SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

Geçtiğimiz günlerde Erzurum ve çevresinde meydana gelen ve bazı vatandaşlarımızın 
ölümüne, bazı vatandaşlarımızın da yaralanmasına yol açan Rıchter ölçeğine göre 5.1 ve 5.3 
şiddetindeki deprem nedeniyle bölgeye yaptığınız ziyaret sırasında, "...vatandaş kendi 
kıymetini bilmeli. Gezip gördüğümüz binalarda oturulamaz. Benim şahsen oturmam 
mümkün değildir." Gibi ifadeleriniz 31 Mart 2004 tarihli bazı basın organlarında yer almıştır. 

1- Depreme dayanıksız olması nedeniyle, kendinizin oturamayacağını ifade ettiğiniz 
binalarda, vatandaşların oturmasını nasıl değerlendiriyor sunuz? Bu konuda vatandaşlara 
önerileriniz nelerdir? 

2- Deprem bölgesindeki binaların depreme dayanıksız olduğunu bizzat tespit ettiğinize 
göre, vatandaşın güvenliği bakımından hangi tedbirleri aldınız? 

3- Erzurum'da daha büyük bir deprem yaşanacağı söylentileri üzerine endişeye 
kapılan birçok kamu görevlisi eş ve çocuklarını şehir dışına gönderdi, 4.000 üniversite 
öğrencisi ise, memleketlerine gitti şeklindeki haberler aynı tarihli basın organlarında yer 
almıştır. Bu haberler doğru mudur? Doğru ise, bundan sonra aynı gerekçelerle yaşanacak 
olan göçleri nasıl önleyeceksiniz? Panik nedeniyle üniversiteden ayrılan öğrenciler 
eğitimlerini nasıl ve ne şekilde sürdürecekler? Bu konuda öğrencilere bir kolaylık sağlanacak 
mıdır? 
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4- Türkiye genelinde Doğal Afet zararlarının azaltılması konusunda bu güne kadar 
merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör ve halkın görev, yetki ve sorumlukları arasında 
rasyonel dengeler oluşturulamamıştır. Bu dengelerin oluşturulması için iktidannızca herhangi 
bir tedbir alınmış mıdır? Alınmış ise bu tedbirleriniz nelerdir? 

5- Yürürlükteki imar yasasının bu günkü durumu ve mevcut olan fenni mesuliyet 
sistemi ile ciddi bir yapı denetimi sağlamak mümkün müdür? 

6- Türkiye'de yerleşme ve yapılaşmaları etkili bir biçimde denetleyecek yapı sigortası, 
meslek sigortası, sertifikalı mühendislik gibi çağdaş uygulamalara ne zaman geçilecektir. 

C E V A P : 

- Ülkemizde yıllardır devam eden çarpık kentleşme ve yerleşim olgusu, kentlerimizi 
ve insanlarımızı meydana gelen depremlerde çeşitli tehlikelere maruz bırakmaktadır. 

Ülkemiz insanını doğal afetlere (depremlere) karşı korumak ancak v e ancakJfeilinçli 
toplum hareketi ile mümkün olabilecektir. 

Bunun için;22.07.2003 tarih ve 25176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4927 Sayılı 
Kanun kapsamında teşkil olunan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şurası öncelikli olarak 
belirlediği "deprem" konusunda Ülkemizin afetlere hazırlanması amacıyla; Afet Master Planı 
ve uzun vadeli çalışmaları hedefleyen Deprem Şurası çalışmaları komisyonları oluşturularak, 
kurulan komisyonlardan konusunda uzman, yerli ve yabancı öğretim görevlileri ve 
Bakanlığım yetkilileri katılım ile üç günlük toplantı düzenlenmiş, Ülkemizin Doğal Afetler 
konusunda yapacağı çalışmalar irdelenmiştir. 

Ülkemizde arazi kullanımına yönelik imar planlarının altlığını oluşturacak şekilde 
Afet Tehlike Haritası, Üniversitelerimiz de katkısı ile başlatılmıştır. 

Yine Ülkemizde 1945-2004 yıllan arasında meydana gelmiş tüm afetleri kapsayan 
"Türkiye Afet Bilgi Ağı" projesi ile afet bilgilerinin internet ve interanet ortamında 
bilgilenilmesi ve sorgulanabilmesi, Afat Tehlike Haritaları için altlık oluşturmak amacı ile 
çalışma başlatılmıştır. Bu proje kapsamında "Afet Bilgi Sistemi" ni oluşturabilmek için veri 
tabanı tasannu yapılmıştır. Bu veri tabanı hem sorgulama, analizlere hem de Coğrafi Bilgi 
Sistemi ortamına geçilmeye uygun hale getirilmiştir. 

Çeşitli depremlerde yıkılan yapılann hemen hemen tümü, depreme karşı herhangi bir 
önlem alınmadan, yönetmeliklere ve standartlara uyulmadan yapıldığı için yıkılmaktadır. 

Yakın tarihimizdeki depremlerden; 1992 Erzincan, bunu izleyen 1995 Dinar, 1998 
Ceyhan ve 17 Ağustos 1999 Marmara, 12 Kasım 1999 Düzce, 2 Şubat 2002 Afyon, 25-28 
Mart Erzurum ve en son olarak da 1 Mayıs 2003 Bingöl depremleri, kentsel yapıların 
depreme dayanıklılık açısından son derece yetersiz olduğunu göstermiştir. 

Bu nedenle, Türkiye'de deprem öncesinde ve sonrasında güçlendirilmesi ve 
onarılması gereken çok sayıda yapı mevcuttur. Ülkemizdeki mevcut yapı stokunun 
depremlere dayanıklılıklarını belirlemek ise daha uzun zaman alacağı gibi, bu konuda 
yetişmiş uzman mühendis ve yeni donanım ihtiyacını gerektirdiği de ayrı bir gerçektir. 

Mevcut binalann değerlendirilmesi, Onarım ve Güçlendirme ile ilgili uygulamada 
görülen aksaklıklar ve bilgi eksiklikleri önemli bir problem olarak görülmektedir. Bu 
nedenle, Bakanlığımızca Ülkemiz için çok önemli olan bir adım atılarak 1998 tarihli "Afet 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" de "Yapılann Değerlendirilmesi, 
Onanm ve Güçlendirilmesi" bölümünün esaslarının belirlenmesi, hazırlanması ve 
oluşturulması ile yönetmeliğin diğer bölümlerinde de gerekli değişiklikleri ve çalışmaları 
yapmak üzere 7 Temmuz 2003 tarih ve 8925 sayılı Makam onayı ile bir komisyon 
kurulmuştur. Bakanlığımız uzmanlanyla birlikte, değişik üniversitelerimizden bilim 
adamlarının da yer aldığı bu komisyon çalışmalarına devam etmekte olup, 2004 yılı sonuna 
kadar yeni yönetmelik taslağı hazırlanacaktır. 
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Tamamına yakını aktif deprem kuşaklarında bulunan Ülkemizde 17 Ağustos 12 Kasım 
1999 tarihlerinde yaşanan depremler sonucu oluşan maddi ve manevi kayıplar ile yaşanan 
acıların tekrarlanmaması için daha etkin yapı denetimi ile fen, sanat ve sağlık kurallarına 
uygun, yaşam kalitesini artıran güvenli ve çağdaş yapılann inşasını temin etmek amacıyla 
595 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çıkartılmış ve 27 il'de 
uygulanmaya başlanılmıştır. 

Ancak, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi 
sonucunda, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun yürürlüğe konulmuş ve 
halihazırda 19 il'de uygulamalar devam etmektedir. 

Zaman zaman uygulamada karşılaşılan sorunları gidermek ve sisteme işlerlik 
kazandırmak amacıyla, mevcut yasa ve uygulama yönetmeliğine istinaden genelgeler 
çıkarılmıştır. Sistemde daha radikal çözümler üretmek için Kentsel Dönüşüm ve Yapıya 
İlişkin Düzenlenmeleri de içinde barındıran İmar ve Şehircilik Kanun Tasarısı Taslağı 
hazırlanmıştır. Bu çalışmalar; ilgili kurum, kuruluş, odalar ve sivil toplum örgütlerinin 
görüşüne sunularak, gelen öneriler doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. 

Bugün itibariyle, pilot bölge seçilen 19 il dışında kalan 62 il'de yürürlükteki 3194 
Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri kapsamında fenni mesuliyet uygulaması 
sürdürülmektedir. 

Söz konusu Kanunda fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun güvenli ve çağdaş 
yapıların inşasının temini amacıyla getirilen fenni mesuliyet hizmeti yeterlidir. Ancak, 
uygulanması sürecinde, görev ve sorumlulukların paylaşımında bazı sorunlar ile zorluklar ve 
aksaklıklar yaşanabilmektedir. 

Bu sorunların, zorlukların ve aksaklıkların giderilmesi için fenni mesuliyet oluşumu 
daha da kapsamlı hale getirilerek, 4708 Sayılı yapı Denetimi Hakkındaki Kanunun 
kapsamının genişletilmesiyle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

Yasa ve ilgili yönetmeliğin amacına ulaşabilmesi için yapı ilgililerinin, yapı sahibi, 
yüklenici, denetim sorumluluğunu üstlenen kişi kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler hatta 
sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşların başta deprem olmak üzere, diğer doğal afetlere 
karşı etkin biçimde bilgilendirilmesi ve görev alanlarında eğitilmeleri gibi konularda Deprem 
Şurası ile ele alınmaya başlanmıştır. 

Halen 19 ilde uygulanmakta olan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ve 
İlgili yönetmeliğinin uygulanması sürecinde yaşanabilen sorunlar, zorluklar ve aksaklıklara 
ve bunların çözümüne ilişkin olarak; yerel yönetimler, ilgili meslek odaları, yapı denetim 
kuruluşları, yapı sahipleri hatta taraf olmayan vatandaşların Bakanlığımıza intikal eden görüş 
ve önerileri dikkate alınarak, anılan Kanun üzerinde değişiklik çalışmaları sürdürülmektedir. 

Yerleşme ve yapılaşmaların etkili biçimde denetlenebilmesi için, gerekli olan yapı 
sigortası ve meslek sigortası vb. hizmetlere ilişkin esaslar, 4708 Sayılı Yapı Denetimi 
Hakkındaki Kanun ve 3194 Sayılı İmar Kanunu üzerindeki değişiklik çalışmalarında dikkate 
alınmaktadır. 
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6. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Federasyon Başkanlığına seçilme kriterlerine iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2251) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından 
yazılı olarak cevaplandın İması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Federasyon Başkanı adaylarında aranan şartlar arasında yüksek öğretim 
mezunu olma şartı aranırken, iki dönemdir bu görevi sürdüren Sayın Haluk 
Ulusoy lise mezunu olmasına rağmen Futbol Federasyonu Başkanlığına ilk 
seferde nasıl seçilmiştir? 

Federasyon Başkanların Seçim Yönetmeliği 5. madde (ı) bendine göre, 
Olimpiyat şampiyonu olanlar ile daha önce federasyon başkanlığı yapmış 
olanlarda yüksek öğrenim yapmış olma şartının aranmamasında güdülen amaç 
nedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 2 . ^ ° "S 
Konu : 

3&./k./2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başk.nın, 08.04.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5125 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/2251 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Al/ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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TÜRKİYE FUTBOL F E D E R A S Y O N 
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 124 Balgat 06520 ANKARA - TÜRKİYE 

Konaklar Mahallesi Ihlamurtu Sokak No: 9 4. Levent 34330 İSTANBUL - TÜRKİYE 
web site; http://www.tff.org e-maU: tffOtff.org.tr 

ÜNİTESİ : Genel Sekreterlik ? j kı~.n , s 
SAYI -.01-04/ A 6- l û - U ' l " ' 0 l K 

Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

S a y ı n A y g ü n D E N L İ 
Ö z e l K a l e m M ü d ü r ü 

İLGİ : 12.04.2004 tarih ve B.O2.0.OO2/2085 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOGLU'nun yazılı, soru önergesine ilişkin 
cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

3 8 1 3 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 
7 nci maddesi gereğince Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylannda tahsil şartı 
aranmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

M Aydın TORUNOĞLU 
Genel Sekreter 

7. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, amatör kulüp müsabakalarında sağlık görevlisi 
bulundurulmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in 
cevabı (7/2253) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Ülkemizde eğitim sistemimiz içinde sporu tam olarak destekleyen bir anlayış 
hakim değildir. Okullarda çocukların spor yapması beden eğitimi dersleriyle kısıtlı 
olmaktadır. Bununla birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlar sponsorluk yoluyla spor 
faaliyetlerini desteklemekte ve yaygınlaştırılması yönünde çaba harcamaktadır. 

Amatör düzeyde yapılan spor müsabakalarının desteklenmesi; hem 
çocukianmızın ve gençlerimizin spora olan ilgilerinin artınimasında, hem de sağlıklı bir 
nesil oluşturulmasında büyük önem taşımaktadır. 

Amatör düzeyde yürütülen spor çalışmalarımızda eksiklikler olmaktadır. Ancak 
amacımız bu eksikliklerin giderilmesi ve gençlerimizin daha iyi koşullarda ve daha 
sağlıklı spor yapmalarının sağlanması olmalıdır. 
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Amatör klüpler müsabakalannda sağlık görevlisi bulunmaması büyük bir 
eksiklik ve risk olarak dikkat çekmektedir. Hükümet tarafından bu yönde herhangi bir 
çalışma ya da bir zorunluluk getirilmesi yönünde bir çalışma yapılmamaktadır. 
Geçtiğimiz yıl içerisinde de amatör klüp müsabakaları sırasında hayatini kaybeden 
çocuklarımız olmuştur. Bu çocuklanmıza ve gençlerimize yerinde ilk müdahale 
yapılmış olsaydı belki halen yaşıyor olacaklardır. Küçük bir aynnt hayatla ölüm 
arasında sınır taşı olabilmektedir. 

1. Amatör klüp müsabakalan sırasında ortaya çıkan sağlık sorunlarını nasıl 
çözüyorsunuz? 

2. Amatör klüp müsabakalan sırasında sahada neden bir sağlık görevlisi 
bulundurulmuyor? 

3. Amatör klüp müsabakalarında, gerektiği durumlarda ilk müdahaleyi yapacak 
bir sağlık görevlisinin bulundurulması yönünde planlarınız var mıdır? 

4. Amatör klüp müsabakalannda sağlık görevlisi bulundurulması zorunluluğu 
getirme yönünde çalışmalarınız var mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ZV* *o ^ 
Konu : 

3&.^./2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başk.nm, 08.04.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5125 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/2253 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

â 
Mehmet Al/şAHİN 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in Bakanlığıma tevcih ettiği 
7/2253 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

SORU . i - Amatör kulüp müsabakaları sırasında ortaya çıkan sağlık 
sorunlarını nasıl çözüyorsunuz? 

2-Amatör kulüp müsabakaları sırasında sahada neden bir sağlık 
görevlisi bulundurulmuyor? 

3-Amatör kulüp müsabakalarında, gerektiği durumlarda ilk 
müdahaleyi yapacak bir sağlık görevlisinin bulundurulması yönünde 
planlarınız var mıdır? 

4-Amatör kulüp müsabakalarında sağlık görevlisi bulundurulması 
zorunluluğu getirme yönünde çalışmalarınız var mıdır? 

CEVAP : 1.2.3.4. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2 inci maddesinin (g) fıkrasında 
belirtilen "Sporcu Sağlığı İle İlgili Tedbirleri Almak" hükmü 
doğrultusunda yapılan işlemler Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetler arasında 
yer almakta olup; aynca, herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun 
sağlık yardımından faydalanamayan, Amatör Sporcuların 
tedavilerinin sağlanmasına yönelik olarak,Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında bir protokol imzalanmış 
olup.bu protokolün uygulanmasına yönelik belirlenen esas ve usuller 
doğrultusunda bu konudaki hizmetler yürütülmektedir. 
Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve 
taşra teşkilatlarınca düzenlenen resmi-özel programlı gençlik ve spor 
faaliyetleri, 14/12/1998 ve tarih ve 185 sayı ile yürürlüğe giren 
"Gençlik ve Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" 
in 19 uncu maddesinin (a) fıkrasında belirtildiği üzere, "Faaliyetin 
Yapılacağı Tesiste ve Barınma Yerlerinde Görev Yapacak Yeterfi 
Sayıda Doktor, Sağlık Görevlileri ve Ambujans Hazır 
Bulundurulmasını Sağlamak" hükmü yer almakta olup; yürütülen tüm 
hizmet ve faaliyetler yönetmelik hükümleri doğrultusunda 
sürdürülmektedir. 

- 1 4 8 -



T.B.M.M. B:83 4 . 5 . 2 0 0 4 0 : 2 

8. - İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol'un, bazı terör örgütleriyle ilişkilerinden dolayı tutuk
lanan kamu görevlilerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2257) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın sayın İçişleri Bakanı tarafından YAZILI olarak 
cevaplandırılması için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 01.04.2004 

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

CHP Grup Başkanvekili 

TBMM Başkanlığı 'na, sayın Başbakan tarafından cevaplanması istemiyle verdiğim 
(7/1611) numaralı soru önergeme Başbakan adına B.05.1.EGM.0.12.04.01-1613-65319 sayılı 
yazıyla vermiş olduğunuz cevapta; "58. ve 59. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde Hizbullah 
ve ÎBDA-C gibi terör örgütleriyle ilişkilerinden dolayı 7 kamu görevlisinin tutuklandığını" 
açıkladınız. 

1) Bu yedi kamu görevlisinin isimleri ve tutuklandıkları dönemdeki görevleri nelerdir? 

2) Bu yedi kişi hangi terör örgütüyle bağlantılı faaliyetlerinden ve hangi eylemlerinden 
dolayı tutuklanmıştır? 

3) Söz konusu yedi kişi hangi tarihlerde ve kimler tarafından kamu görevine 
başlatılmıştır? 

TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 -T-^K ^-_ g & S ^ 
Konu:Yazılı Soru Önergesi 3<?.../04/2004 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 08.04.2004 tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02 - 5125- 7/2257 sayılı yazınız. 

izmir Milletvekili Kemal ANADOL tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen, (7/2257) nolu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

- Hasan-Müdrike oğlu 1970 doğumlu Diyarbakır ili merkez nüfusuna kayıtlı Seyfettin AY isimli 
şahsın, 1996 yılı Eylül ayında İstanbul Esenler'de bulunan Atatürk İlköğretim Okulunda öğretmen olarak 
göreve başladığı, 25.04.2003 tarihinde Hizbullah terör örgütü üyesi olmak, 

-Ferhan-Mehtiye oğlu 1969 doğumlu Batman ili Gercüş ilçesi nüfusuna kayıtlı Salih GÜLTEKİN 
isimli şahsın, 1991 yılında Batman ili Gercüş İlçesi Aydınca Köyünde imam olarak göreve başladığı, 
05.03.2003 tarihinde Hizbullah terör örgütü üyesi olmak, 

- Şehmus- Naime oğlu 1972 doğumlu Batman ili Gercüş ilçesi nüfusuna kayıtlı Sadık İNANÇ isimli 
şahsın, 1990 yılında Batman ilinde bulunan 4 Nolu Sağlık Ocağında anastezi teknisyeni olarak göreve 
başladığı, 18.04.2003 tarihinde Hizbullah terör örgütü üyesi olmak, 

- Mehmet-Güli oğlu 1974 doğumlu Diyarbakır ili Dicle ilçesi nüfusuna kayıtlı Murat TUNCAY 
isimli şahsın, 2001 yılında İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Okmeydanı SSK Hastanesinde memur olarak 
göreve başladığı, 20.02.2003 tarihinde Hizbullah terör örgütü üyesi olmak, 
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- Halil -Emine oğlu 1974 doğumlu İçel ili Tarsus ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim KARA isimli 
şahsın, 2000 yılında Kastamonu ili Tosya ilçesi Akbük İlköğretim Okulunda branş öğretmeni olarak göreve 
başladığı, 11.06.2003 tarihinde Hizb-ut Tahrir örgütü üyesi olmak, 

- Doğan- Fatma oğlu 1973 doğumlu Kayseri ili Felahiye ilçesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin YUŞAN 
isimli şahsın, 1998 yılında Niğde ili Hacı Abdullah kasabasında bulunan Şehit Mehmet Kayahan İlköğretim 
Okulunda Matematik öğretmeni olarak göreve başladığı, 12.05.2003 tarihinde Hizb-ut Tahrir örgütü üyesi 
olmak, 

- Süleyman- Emine oğlu 1965 doğumhı Samsun ili Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı Levent DÜLGER 
isimli şahsın, 1988 yılında Konya ili Beyşehir ilçesi Yenidoğan Sağlık Ocağında doktor olarak göreve 
başladığı, 25.12.2002 tarihinde İBDA/C terör örgütü üyesi olmak, suçlarından haklannda işlem yapıldığı 
anlaşılmıştır. 

Yukarıda isimleri belirtilen şahıslar 58 ve 59. hükümetler döneminde göreve başlamamışlardır. r 

Bilgilerinize arz ederim. ^s^"*^"^ 

/ Abdülkadir AKSU 
/yr İçişleri Bakanı 

9. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa-Eşkel Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/2259) 

31.03.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Mudanya Bursa ilinin turizm ağsından gözde ilçelerinden birisidir. Eşkel Köyü 
de Mudanya ilçesinde bulunan, yaz aylarında deniziyle büyük turist potansiyeli olan 
bir yerdir. 

Mevcut nüfus itibariyle sayının düşük olması aldatıcı olabilmektedir. Bununla 
birlikte özellikle yaz aylarında bulunan nüfus sayısında büyük bir artış yaşanmaktadır. 

1. Eşkel köyü sağlık ocağı ihtiyacı bulunan bir yerleşim yeri olarak görülmektedir. 
Bununla ilgili görüşünüz nedir? 

2. Geçtiğimiz yıl Eşkel köyünde Sağlık Ocağı açılacağı yönünde çalışmalar 
başlatılmış, ancak bununla ilgili bir gelişme yaşanmamıştır. Mudanya ilçesi 
Eşkel köyü sağlık ocağı ne zaman açılacaktır? 

3. Eşkel Köyüne sağlık ocağı açılmasının hızlandınlması konusunda neler 
planlıyorsunuz? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLİĞİ 

Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 

SAYI ' : B100TSH0130001 
KONU : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

2-2. . OL,. 2-OOL, / 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 08.04.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5125 sayılı yazıları. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından. Bursa İli Mudanya ilçesi Eşke 
Köyüne sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Sağlık Bakanı 
Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in Bursa İli Mudanya ilçesi Eşkel Köyü Sağlnc 
Ocağı İhtiyacına İlişkin Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

SORULAR 

1. Eşkel Köyü sağlık ocağı ihtiyacı olan bir yerleşim yeri olarak görülmektedir. Bununla 
ilgili görüşünüz nedir? 

2. Geçtiğimiz yıl Eşkel köyünde sağlık ocağı açılacağı yönünde çalışmalar başlatılmış, 
ancak bununla ilgili gelişme yaşanmamıştır. Mudanya İlçesi, Eşkel Köyü sağlık ocağı 
ne zaman açılacaktır? 

3. Eşkel köyüne sağlık ocağı açılmasının hızlandırılması konusunda neler 
planlıyorsunuz? 

CEVAPLAR : 

1- Eşkel Köyü resmi kayıtlarda Esence Köyü olarak geçen, denize yaklaşık 3 km 
mesafede 1172 yerleşik nüfuslu, çevresindeki 7 köyle birlikte toplam 3283 nüfusludur 
ve sağlık ocağı ihtiyacı vardır. Halen bölgede sözleşmeli olarak atanan bir ebe görev 
yapmaktadır. 

2- Esence Sağlık Ocağı; Hazineye ait, Esence Köyü, Çakırçeşme mevki i ,H.21.a l4c 
pafta 2014 parseldeki 900 m2 lik alanda planlanmış olup, köy muhtarlığı ile yapılan 
protokole istinaden su basman seviyesine kadar muhtarlık tarafından inşaatın 
gerçekleştirilmesi ve akabinde İl Özel İdare Müdürlüğü tarafindan tamamlanması 
hedeflenmektedir. 20O4 yılı İl Özel İdaresi yatırım programına alınmış olup, halen köy 
muhtarlığının su basman seviyesi inşaatı devam etmektedir. Söz konusu kısmın inşaatı 
tamamlandığında ihale çalışmalarına başlanacaktır. 

3- Bakanlığımızın 24.06.20O3 tarih ve 89556 (20O3/74) sayılı Genelgesi uyarınca 
"Turistik bölgelerimizin nüfus yoğunluğu ve buna bağlı hasta potansiyelinin artması" 
nedeniyle gerekli yerlere personel ve ekipman takviyesi yapılmaktadır^ Ayrıca 
06 06.2OO3 tarih ve 2600/5159 sayılı Makam Onayı ile sağlık hizmetlerinde artan 
ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile sağlık ocaklarına bağlı sağlık birimleri 
açılabilmesine imkan sağlamıştır. Bu uygulamanın sezon içerisinde Esence bölgesi 
için gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Esence köyüne planlanan sağlık ocağı hizmet 
binası inşaatı İl Özel İdaresi 2004 yılı yatırım programına alınmış olup, inşaat 
tamamlanana kadar da" sağlık birimi " olarak turistik sezonda, sözleşmeli olarak 
atanan ebe ile de kış sezonunda hizmet vermeye devam edecektir. 

Gösterilen ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda basanlar dilerim. 
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10. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, TMO Yeniceoba-Cihanbeyli tesislerinin özelleştiril
mesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/2263) 

TBMM Başkanlığına 
—Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn.Sami Güçlü 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milleto£kili : HP Konya Milleto? 

J 
—Yeniceoba-Cihanbeyli Toprak Mahsûlleri Ajans Müdürlüğü'ne ait 

lojmanların satış işlemlerinin ve ilan sürecinin başlatıldığı yolunda haricen bilgi 
alınmıştır. Bölge ekonomisini olumsuz yönde etkileyecek, tarım üreticisini, köylüyü 
ve yöre esnafını telafisi mümkün olmayacak ölçüde mağdur edecek olan böyle bir 
uygulamadan dolayı aşağıdaki soruların ivedi olarak cevaplandırılmasını talep 
etmek gereği doğmuştur; 

yapılacağı ilan edilen satış işlemlerinin dayanağı nedir? Hangi 
özelleştirme kararına dayanılarak bu işlem tesis edilmiştir? 

—Bölge ekonomisine ciddi katkılar sağlayan ve köylüye doğrudan 
hizmet vermekte olan bu tesisin özelleştirilmesini haklı gösterecek ne gibi gerekçeler 
vardır? Özelleştirme kararında hangi ölçüler esas alınmıştır? Özelleştirme kararı ve 
dayanaktan nedir? 

—Başlatılan özelleştirme işlemleri, TMO Yeniceoba Ajans 
Müdürlüğü'nün hangi birimlerini kapsamaktadır? Özelleştirme takvimi nedir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.2.01/ " 1 3 ^ 2>Ç.704/2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

£ 0 NISAN &QL 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 08.04.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02/17685 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan Konya Milletvekili Atilla KART'a ait 7/2263-5092 esas 

nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GUÇLU 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Atilla KART 
Konya Milletvekili 

Esas No : 7/2263-5092 

SORU) Yeniceoba-Cihanbeyli Toprak Mahsulleri Ajans Müdürlüğü'ne ait lojmanların 
satış işlemlerinin ve ilan sürecinin başlatıldığı yolunda haricen bilgi alınmıştır. Bölge 
ekonomisini olumsuz yönde etkileyecek, tanm üreticisini, köylüyü ve yöre esnafını telafisi 
mümkün olmayacak ölçüde mağdur edecek olan böyle bir uygulamadan dolayı aşağıdaki 
soruların ivedi olarak cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

-Yapılacağı ilan edilen satış işlemlerinin dayanağı nedir? Hangi özelleştirme kararına 
dayanılarak bu işlem tesis edilmiştir? 

-Bölge ekonomisine ciddi katkılar sağlayan ve köylüye doğrudan hizmet vermekte olan 
bu tesisin özelleştirilmesini haklı gösterecek ne gibi gerekçeler vardır? Özelleştirme karannda 
hangi ölçüler esas alınmıştır? Özelleştirme karan ve dayanaklan nedir? 

-Başlatılan özelleştirme işlemleri, TMO Yeniceoba Ajans Müdürlüğü'nün hangi 
birimlerini kapsamaktadır? Özelleştirme takvimi nedir? 

CEVAP ) Türkiye II. Ulusal Program da Ekonomik Kriterler başlığı altında yer alan 
hükme göre; Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'nın ve tanmsal nitelikteki KİT'lerin yeniden 
yapılandınlması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığımız ilgili kuruluşlanndan Toprak 
Mahsulleri Ofisinin (TMO) küçültülerek piyasayı düzenleyecek şekilde yapılandınlması ve 
TMO dışındaki tanmsal KİT'lerin gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra özelleştirilmesi 
öngörülmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımız ilgili kuruluşlanndan TMO ile ilgili bir 
özelleştirme söz konusu değildir. 

Aynı hüküm çerçevesinde TMO'nun yeniden yapılanma çalışmalan devam etmekte olup, 
atıl durumda kalan işyerlerinin çeşitli vesilelerle KİT Komisyon raporlannda da belirtildiği üzere 
ülke ekonomisine kazandınlması bakımından ihale yoluyla değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Bu itibarla Toprak Mahsûlleri Ofisi Konya Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet 
gösteren Cihanbeyli ve Yeniceoba işyerlerinin özelleştirilmesi veya kapatılması söz konusu 
değildir. Yeniden yapılanma çerçevesinde daha önce faaliyetlerini Şube Müdürlüğü olarak 
sürdüren Cihanbeyli İşyeri bundan böyle faaliyetlerini Ajans Amirliği olarak, faaliyetlerini Ajans 
Amirliği olarak sürdüren Yeniceoba İşyeri ise bundan böyle faaliyetlerini Tesisli Ekip Şefliği 
olarak sürdürecektir. Bu işyerlerinde yapılan hizmetler üreticilerimizin mağduriyetine yol 
açmayacak şekilde devam edecektir. 
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11. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, özelleştirmeyle ilgili bazı uygulamalara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/2281) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Prof. Dr. Haluk Koç 
Samsun Milletvekili 
CHP Grup Başkanvekili 

1/528 Esas Numaralı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Bakanlar Kurulu tarafından 5.2.2003 tarihinde 

TBMM'ye gönderilmesi kararlaştmlmıştı. Adı geçen kanun tasarısının genel gerekçesinde 

Anayasanın 2, 5 ve 49. maddelerine atıfta bulunulmuş ve özelleştirmenin sosyal etkilerini 

ortadan kaldırmak amacıyla özelleştirilen kurumlarda işçi statüsünde çalışan personelin kamu 

kuruluşlarında memur statüsünde atanmalarının amaçlandığı belirtilmiştir. 

1. Yukarıda adı geçen kanunun tasarısının gerekçesinde belirtilen Anayasal ilkeler 

değişmediğine göre, bu kanunun tasarısını TBMM'den geri çekme gerekçeleriniz 

nedir? 

2. Özelleştirilen kurumlardaki işçilerin sınavsız olarak boş kadrolara, atanabilmelerine 

olanak veren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Tebliği şeklinde 17.6.2000 

tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi 

Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava 

Girecekler ile Eğitim Düzeyi İtibariyle Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların 

İşe Yerleştirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar" başlıklı mevzuata dayalı olarak, AKP 

Hükümetleri döneminde hangi özelleştirilen kurumdan kaç işçi kamu kurum ve 

kuruluşlarında işe başlatılmıştır? 

3. Özelleştirme ihalesi tamamlanan ve nihai kararın verilmesi için Özelleştirme Yüksek 

Kurulunun onayına sunulan Samsun Gübre Sanayi A.Ş'de görev yapan işçileri 

özelleştirmenin sosyal etkilerinden korumak amacıyla, yukarıda belirtilen mevzuat 

çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 3 9 9 5 3 (KNS 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Samsun Milletvekili Sayın Prof. Dr. Haluk KOÇ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/2281 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

1/528 Esas Numaralı özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun 
Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Bakanlar Kurulu tarafından 5.2.2003 tarihinde 
TBMM'ye gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Adı geçen Kanun tasarısının genel gerekçesinde 
Anayasanın 2, 5 ve 49. Maddelerine atıfta bulunulmuş ve özelleştirmenin sosyal etkilerini 
ortadan kaldırmak amacıyla özelleştirilen kurumlarda işçi statüsünde çalışan personelin kamu 
kuruluşlarında memur statüsünde atamalarının amaçlandığı belirtilmiştir. 

SORU 1- Yukarıda adı geçen kanunun tasarısının gerekçesinde belirtilen Anayasal 
ilkeler değişmediğine göre, bu kanunun tasarısını TBMM'den geri çekme gerekçeleriniz 
nedir? 

CEVAP 1- Özelleştirme sonrası işini kaybedenlerin Bakanlar Kurulu Kararı ile 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 (c) maddesi uyarınca istihdam edilebilmeleri hususunda yeni bir 
çalışma yapılması düşünüldüğünden, bahse konu tasarı Başbakanlıkça geri çekilmiştir. 

SORU 2- özelleştirilen kurumlardaki işçilerin sınavsız olarak boş kadrolara 
atanabilmelerine olanak veren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Tebliği şeklinde 
17.06.2000 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi 
Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile 
Eğitim Düzeyi İtibariyle Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmesine 
ilişkin Usul ve Esaslar" başlıklı mevzuata dayalı olarak, AKP Hükümetleri döneminde hangi 
özelleştirilen kurumdan kaç işçi kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlatılmıştır? 

CEVAP 2- "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin 
Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler İle Eğitim Düzeyi İtibariyle Merkezi Sınav Dışında 
Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"m uygulaması Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bu konuda Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 
herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Konu ile ilgili bilginin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığından alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
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SORU 3- Özelleştirme ihalesi tamamlanan ve nihai kararın verilmesi için özelleştirme 
Yüksek Kurulunun onayına sunulan Samsun Gübre Sanayi A.S. 'de görev yapan işçileri 
özelleştirmenin sosyal etkilerinden korumak amacıyla, yukarıda belirtilen mevzuat 
çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 3- 4046 sayılı Kanunun 21'inci maddesi gereğince, özelleştirme nedeniyle işini 
kaybeden işçilere kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan haklar dışında 
ilave olarak sekiz (8) ay süreyle iş kaybı tazminatı ödenmektedir. Ayrıca bunlara T. İş Kurumu 
tarafından verilecek yeni iş bulma, meslek edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetlerinin 
Özelleştirme Fonundan destekleneceği ve finanse edileceği hususu, aynı madde ile hüküm altına 
alınmıştır. 

Özelleştirme sonrası işten çıkarılanlarla ilgili Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile 
müştereken yürütülen çalışma sonucu 657 sayılı DMK'nun 4/c maddesi uyarınca istihdam 
sağlanması durumunda, Samsun Gübre Sanayii A.Ş.'de görev yapıp ayrılan işçiler de aynı 
kapsamda değerlendirilecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

12. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Çiftlik İlçesinin hükümet konağı inşaatının 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/2286) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

Niğde îli Çiftlik İlçesinde Hükümet Konağı inşaatı devam etmekte olup, 
hizmetlerin daha iyi yürütülmesi bakımından söz konusu inşaatın bir an önce 
bitirilmesinde yarar bulunmaktadır. 

S O R U : Çiftlik İlçesi Hükümet Konağı inşaatı 2003 yılı içerisinde 
tamamlanacak mıdır? İnşaat bu yıl tamamlanmayacak ise hangi program 
dahilinde bitirilecektir? 

ıal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B050APK0080000.3.71-1// OK} .30/04/2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 12/04/2004 tarih ve KAN.KAR.MD. 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/1728 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden Niğde Milletvekili Sayın Orhan 
ERASLAN'ın yazılı soru önergesinde yer alan hususlar ilgisi nedeniyle Maliye Bakanlığı 
Milli Emlak Genel Müdürlüğüne iletilmiş olup, alınan cevabi yazıda; 

Niğde Çiftlik Hükümet Konağı yapım işinin geçici kabulünün 2003 yılında yapıldığı 
ve inşaatın tamamlandığı, söz konusu inşaatın kesin hesap çalışmaları sonucunda 
çıkabilecek bakiyelerin karşılanabilmesi amacıyla, 2004 Yılı Yatırım Programında Maliye 
Bakanlığına ait 1985K010190 no.lu toplu proje içerisinde anılan projeye 30 Milyar TL. 
ödenek tahsis edildiği bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ibdülkadir AKSU 
Bakan 

13. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, serbest bölgelerde uygulanan istisnalara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kür şad Tüzmen'in cevabı (7/2295) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖI'NA 
A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n B a ş b a k a n Sayın Recep T a y y i p 

ERDOĞAN ta ra f ından yazı l ı o la rak yan ı t l anmas ın ı t a lep e d e r i m . 

Saygı la r ım la j\\ \ r W -
A h m e t ERSİN 
İzmi r M i l l e tvek i l i 

6 Ş u b a t 2004 t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e g i ren 5084 sayı l ı yasa i le , 
3218 sayı l ı Se rbes t Bö lge le r Yasas ına , geç ic i 3. m a d d e ek lenmiş t i r . 

Bu geç i c i m a d d e y e gö re , Serbes t Bö lge le rde ha len 
u y g u l a n m a k t a o lan ve s e r b e s t bö lge le rde e lde ed i l en kazanç la r ın 
ge l i r ve k u r u m l a r v e r g i s i n d e n muaf iye t i ve d i ğe r is t isna lar , 
ş i r ke t le r in ruhsa t l a r ında be l i r t i l en süre le r le k ıs ı t l anmış ve pe rsone l 
üc re t le r in in ge l i r v e r g i s i n d e n mua f i ye t i i s t i sna la r ı da 31.12.2008 
ta r i h i nde son land ı r ı lmak tad ı r . Ay r ı ca , y ine yasa ge reğ i yen i 
ku ru lacak Se rbes t B ö l g e Ş i rke t le r i de h içb i r mua f i ye t ve i s t i snadan 
ya ra r lanamayacak la rd ı r . 
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1- Bu durum, birçok Serbest Bölge Yatırımcısının, Türkiye'de 
yatırım yapmaktan vazgeçmesi ve yatırımlarını başka ülkelere 
kaydırmaları sonucunu getirmez mi? Yatırımcıları caydıracak bu 
geçici maddede değişiklik yapmayı düşünüyormusunuz? 

2- İhracat yoluyla, Türkiye'ye her yıl milyarlarca dolar döviz 
kazandıran ve çok geniş istihdam yaratan Serbest Bölge 
İşleticilerine, sigorta primi işveren payında teşvik ve enerji desteği 
sağlayarak yeni yatırımları özendirmeyi düşünüyormusunuz? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 

04.05.04* 24 3âv 
SAYI :B.O2.1.DTM.0.O6.03.0O/M-17 / ^ {O ** * ° * *» 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzmir Milletvekili Sn. Ahmet ERSÎN'in Başbakanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'a 
tevcih ettiği yazılı soru önergesindeki sorulara ilişkin yanıtlar aşağıda sunulmaktadır. 

I) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda, 06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5084 sayılı "Yatırımların ve İstihdamın Teşviki 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile vergisel teşvikler açısından yeni 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Söz konusu değişiklik çerçevesinde ; 

A) Anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce serbest bölgede faaliyet ruhsatı almış 
olan gerçek ya da tüzel kişiler; 

a) Faaliyet ruhsatı süreleriyle sınırlı olmak üzere, gelir veya kurumlar vergisi istisna ve 
muafiyetlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir. 

b) Çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden 2009 yılına kadar gelir vergisi 
ödemeyeceklerdir. 

c) Bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemler nedeniyle 
doğan her türlü vergi, resim ve harçtan 2009 yılına kadar muaf tutulacaktır. 

B) 06.02.2004 tarihinde ve bu tarihten sonra serbest bölge kullanıcısı olan gerçek ya da tüzel 
kişilerden sadece üretim ruhsatı ile faaliyet gösterenlerin imal ettikleri ürünlerin satışından 
elde ettikleri kazançları ise, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi 
sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden muaf olacaktır. 

Söz konusu değişiklik bir bütün olarak incelendiğinde esasında serbest bölge kullanıcılarının* 
kazanılmış haklarının önemli ölçüde korunmakta olduğu görülmektedir. 

Her ne kadar, bu yeni düzenlemenin yatırımcıları yatırım yapma kararlarından vazgeçireceği 
düşünülse de yapılan değişiklik çerçevesinde üretim amaçlı faaliyetlerin desteklenmeye c'evam 
edildiği ortadır. Bu sebeple, üreticilerin yatırım yapma kararlarından vazgeçmeleri söz konusu 
olmayacaktır. Diğer taraftan, bu öngörünün sonuçlan, 2003 yılının ikici yarısında hız kazanan 
faaliyet ruhsatı başvurularının 2004 yılında da devam etmesinde ve bu başvurularda artık daha çok 
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firmanın yurt dışına satışa yöneldiği ve vergi teşviklerinden çok serbest bölgelerin sağladığı diğer 
avantajları kullanmak konusunda istekli oldukları gözlemiyle de doğrulanmaktadır. 

2) 5084 Sayılı Kanun ile getirilen sigorta primi işveren payında ve enerji desteği şeklindeki 
teşviklerden serbest bölge firmalarının da yararlandın İmalan hususundaki çalışmalanmız devam 
etmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

14. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bir şahsa yeşil kart verilmesine ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakam Recep Akdağ'ın cevabı (7/2298) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafında yazılı 
cevaplandırılmasını arz ederim. _ / ^ 7 

Ulusal Basında Emine Alioğlu Bayanın 2003 yılı Haziran ayında "Ekim İnşaat Güzel 
Sanatlar Turizm Pazarlama ve İthalat İhracat Ticaret Limitet Şirketi" kurduğu. Bu şirketle 
T.C.D.D. Yolları Genel Müdürlüğü ihalesine girdiği, üst üste on ihale aldığı yazılmaktadır. 

Emine ALİOĞLU'NUN ve ailesinin yeşil kart sahibi olduğu, Hükümette bulunan partinin 
Kadın Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olduğu belirtilmektedir. 

1- Emine ALİOĞLU ve Ailesi ( eşi ve dört çocuğunun) Çankırı İlimiz Mecitözü 
İlçesinde yeşil kart almış mı dır? 

2- Almışsa hangi ölçüler gözetilerek verilmiştir. 

3- Mecitözü ilçesinde yazılanlara göre ikamet etmeyen bu şahsa yeşil kart verilmesi 
doğrumudur? Doğru değilse bu işlemi yapanlar hakkında ne gibi işlem yapılmıştır, 
yada ne gibi işlemler yapmayı düşünüyorsunuz? 

4- Bakanlığınız döneminde yanlış ve yalan beyanla kaç yeşil kart iptal edilmiş. 
Sorumluları hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 
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T.C 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

SAYI :B100THG0740007 . l l l f l l l « « o A 
KONU :Soru Önergesi ÜİÜ3LÖ4* 7 * t > » 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 19.04.2004 tarih ve 5157 sayılı yazınız, 

Ankara Milletvekili Sn. İsmail DEĞERLİ'nin verdiği ve Bakanlığımca 
cevaplandırılması istenen Yazılı Soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 

Ankara Milletvekili Sn.İsmail DEĞERLİ Tarafından Verilen "Ekim İnşaat 
Güzel Sanatlar Jurizm Pazarlama ve İthalat Ticaret Limitet Şirketi sahibi 

Emine ALİOGLU'nun ve ailesinin Yeşil Kart Aldığı" İle Alakalı Soru 
Önergesinin Cevabıdır: 

Ulusal Basında Emine ALİOĞLU Bayanın 2003 yılı Haziran ayında "Ekim İnşaat Güzel 
Sanatlar Turizm Pazarlama ve İthalat İhracat Ticaret Limitet Şirketi" kurduğu. Bu şirketle 
T.C.D.D. Yolları Genel Müdürlüğü ihalesine girdiği, üst üste on ihale aldığı yazılmaktadır. 

Emine ALİOGLU'nun ve ailesinin Yeşil Kart sahibi olduğu, Hükümette bulunan partinin 
Kadın Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olduğu belirtilmektedir. 

SORULAR: 

1- Emine ALİOĞLU ve Ailesi (eşi ve dört çocuğunun) Çankırı ilimiz Mecitözü İlçesinde Yeşil 
Kart almış mıdır? 

2- Almışsa hangi ölçüler gözetilerek verilmiştir? 

3- Mecitözü ilçesinde yazılanlara göre ikamet etmeyen bu şahsa Yeşil Kart verilmesi doğru 
mudur? Doğru değilse bu işlemi yapanlar hakkında ne gibi işlem yapılmıştır, ya da ne gibi 
işlemler yapmayı düşünüyorsunuz? 

4- Bakanlığınız döneminde yanlış ve yalan beyanla kaç Yeşil Kart iptal edilmiş. Sorumluları 
hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 
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CEVAPLAR: 

1- Çankırı İli nin Mecitözü ilçesi bulunmayıp Emine ALİOĞLU ve ailesi Çankırı İli nin 
herhengi bir ilçesinden Yeşil Kart almamıştır.Ancak; Emine ALİOĞLU, ailesi ve çocuklarına, 
2001 yılında Sincan Kaymakamlığı idare Kurulu tarafından alınan 18.10.2001 tarih ve 
09/2165 sayılı kararı gereğince; 

CevatALİOĞLU'na 0194195 nolu, 
Emine ALİOĞLU'na 0194231 nolu, 
Kadir ALİOĞLU'na 0194151 nolu, 
Burakhan ALİOĞLU'na 0194232 nolu, 
Ayşenur ALİOĞLU'na 0194233 nolu Yeşil Kart ve Sağlık Cüzdanı verildiği tespit 

edilmiştir. 
Sincan Emniyet Müdürlüğü'nün 07.04.2004 tarihinde yapmış olduğu araştırma 

sonucu, adı geçenin Maraşal Çakmak Mahallesi Simge Sokak 2/E - 17 Türkeli Sitesinde 
oturduğu, buradan Ulubatlı Hasan Mahallesi Birgül Sokak No:24/1 adresine taşındığı, bu 
adresten de nakil almadan ayrıldığı anlaşılmıştır. 

2- Yeşil Kartın verilip verilmemesi Kararı İl ve ilçe İdare Kurullarının yetkisindedir. 
Sincan ilçe idare Kurulu'nun 18.10.2001 tarih ve 09/2165 sayılı kararında; "İlgili hakkında 
yaptırılan idari tahkikatla ve verdiği Yeşil Kart başvuru bilgi formuna göre müracaatı ve ailesi 
fertlerinin gelir getirecek menkul ve gayrimenkulu bulunmadığı, sosyal güvenlik 
kuruluşlarından aylık almadığı, geçim şart ve imkanlarına sahip olmadıkları ve hiçbir yerde 
çalışmadıkları anlaşıldığından 3816 Sayılı Kanunun 12. maddesi gereğince adı geçenlere 
Yeşil Kart ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı verilmesine ve kararın bir örneğinin ilgilinin nüfusa 
kayıtlı olduğu Nüfus Müdürlüğüne tevdiine Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince oy birliği ile 
karar verildi." İfadeleri yer almıştır. 

3- Emine ALİOĞLU ve ailesine Mecitözü ilçesinden Yeşil Kart verilmemiştir. Ancak 
o tarihte ikamet ettiği Ankara ili Sincan ilçesinden Yeşil Kart verilmiştir. Kanun kapsamında 
olmayanlara Yeşil Kart verilmesi doğru değildir. Verilmesi durumunda Kanunun 10. 
maddesinde cezai müeyyideler öngörülmüştür. Kanun Kapsamında olmadığı halde gerçek 
dışı beyan veya gerçeğin gizlenmesi suretiyle Yeşil Kart alarak ücretsiz tedaviden 
yararlananlar ve yararlandıranlar ile aylık geliri veya gelir payı bu kanun kapsamı dışına 
çıkmayı gerektirmesine rağmen Yeşil Karttan yararlanmaya veya yararlandırmaya devam 
edenlere yapılan harcamalar kendilerinden, velilerinden veya kanunen bakmakla yükümlü 
bulunan yakınlarından iki misli olarak geri alınabileceği gibi, bu belgeleri kullanan ve 
düzenleyenler hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılmaktadır. Bu 
konuda Ankara Valiliğine gerekli talimat verilmiştir. 

4- ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek 
Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulanması Hakkında Yönetmelikte yapılan 
değişiklik 13 Haziran 2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle hak edenlerin daha çok faydalanması 
amaçlanmış bu kapsamda yeniden başvurular sağlanmış, yapılan araştırmalar sonucunda 
1.025.731 kişinin Yeşil Kartı iptal edilmiştir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
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75. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bir şahsın kurucularından olduğu söylenen bir 
şirkete ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/2301) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun tarafında yazılı 
cevap landınlmasını arz ederim. 

MİLLETVEKİLİ 

Ulusal Basında Emine Alioğlu Bayanın 2003 yılı Haziran ayında "Ekim İnşaat Güzel 
Sanatlar Turizm Pazarlama ve İthalat İhracat Ticaret Limitet Şirketi" kurduğu. Bu şirketle 
T.C.D.D. Yolları Genel Müdürlüğü ihalesine girdiği, üst üste on ihale aldığı yazılmaktadır. 

Emine ALİOGLU'NUN ve ailesinin yeşil kart sahibi olduğu, Hükümette bulunan partinin 
Kadın Kollan Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olduğu belirtilmektedir. 

1- Emine ALİOGLU'NUN kurucuları arasında olduğu söylenen "Ekim İnşaat Güzel 
Sanatlar Turizm Pazarlama ve İthalat İhracat Ticaret Limitet Şirketi" kayıtlarınızda 
böyle bir şirket var mı dır? Varsa ortaklan kimlerdir? 

2- Bu şirket ne kadar sermayeyle kurulmuştur? 

3- Şirketin adresi neresidir. 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHİ 01 - i U> 3 0 »İSM 20» 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ : 19.04.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2301-5157 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, "Ekim İnşaat Güzel Sanatlar Turizm 
Pazarlama ve İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketine" ilişkin olarak tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği (7/2301) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız 
ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

:OŞKAV 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN İSMAİL DEĞERLPNİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP 1- Emine ALİOGLlTnun kuruculan arasında olduğu söylenen "Ekim 
İnşaat Güzel Sanatlar Turizm Pazarlama ve İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi" 
kayıtlarımızda "Erkim İnşaat Güzel Sanatlar Turizm Pazarlama ve İthalat İhracat 
Ticaret limited Şirketi" olarak bulunmaktadır. Bu şirketin ortakİan ise Cevit 
ALİOĞLU ile Emine ALİOĞLU'dur. 

CEVAP 2- Şirket, 30.07.2003 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna tescil 
ettirilerek 25.000.000.000.- TL.sı sermaye ile kurulmuştur. 

CEVAP 3- Şirketin kuruluşunun ilan edildiği 04.08.2003 tarihli Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinde adresi; Atatürk Mahallesi Lale Cad. Kayı Pasajı NO: 11/34 
Sincan/ANKARA olarak görülmektedir. 

16. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Devlet Personel Başkanlığına aktarılan personele 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cevabı (7/2304) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.04.2004 c 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

1- Tasfiye edilen, personel sayısı azaltılan kamu bankaları ile kamu kurumlarının 
özelleştirilmesi dolayısıyla başka bir kuruma yerleştirilmek üzere Devlet Personel 
Başkanlığı'na aktarması yapılarak, "depo"da bekletilen personel sayısı ne kadardır? 

2- Bu personelin eğitim durumu, görev unvanı nedir? 
3- "Depo" tabir edilen personelin başka bir kuruma yerleştirilmesi azami ne kadar sürede 

gerçekleştirilmektedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 2 - S 2 - ' 1 -
Konu : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başlının, 19.04.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-17888 saydı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/2304 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ^ / " \ 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 7/2304 ESAS NO'LU YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAP: 

SORU 1- Tasfiye edilen, personel sayısı azaltılan kamu bankaları ile kamu 
kurumlarının özelleştirilmesi dolayısıyla başka bir kuruma yerleştirilmek üzere Devlet 
Personel Başkanlığına aktarması yapılarak, "depo"da bekletilen personel sayısı ne 
kadardır? 

CEVAP 1- Özelleştirme uygulamalarının başlangıcından bugüne kadar Devlet 
Personel Başkanlığına 38600 personel bildirilmiş olup, 244*ü hariç olmak üzere söz 
konusu personelin atama teklifleri gerçekleştirilmiştir. Bu personelden, 20.186'sı kamu 
bankalarına aittir. 

4603 sayılı Kanunun 4743 sayılı Kanunla değişik geçici 1 inci maddesi ile 4046 
sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesinin; "Kuruluşların, özelleştirilmeleri sonucu 
sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düşmesi veya bunların müessese, 
işletme ve işletme birimlerinin; satılması veya devredilmesi halinde satış veya devre 
ilişkin sözleşmenin imzalanmasından, bunların küçültülmesi, faaliyetlerinin 
durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi sonucu istihdam yapısının değişmesi 
veya kuruluşların ihtiyaç fazlası personel belirlemeleri halinde bunlarla ilgili işlemlerin 
sonuçlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde, bu kuruluşlarda çalışan 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tâbi personel ile sözleşmeli personel (kapsamdışı personel 
dahil) diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere İdare tarafından Devlet 
Personel Başkanlığına bildirilir. 

Nakle tâbi personelin, geçici 9 uncu madde dikkate alınmak suretiyle 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak 
kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurum ve 
kuruluşların boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, 
anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşların (özelleştirme 
kapsam ve/veya programındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına 
da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. Bu personelden 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte 
olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama 
teklifleri araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından 
gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum veya kuruluşuna 
intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum veya kuruluş tarafından atama 
işlemlerinin yapılması zorunludur..." hükmü çerçevesinde diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve henüz atama 
teklifi yapılmamış personel sayısı 27.04.2004 tarihi itibarıyla 244'dür. Bu personelin de 
kanuni süre olan kırkbeş gün içerisinde atama teklifleri gerçekleştirilecektir. 

0 : 2 

30.4.2004 
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S O R U 2- Bu personelin eğitim durumu görev unvanı nedir? 
C E V A P 2- Bu personelin 134'ü Fakülte , l ' i üç yıllık yüksekokul , 2 4 ' ü iki yıllık 

yüksekokul , 4 0 ' ı lise ve lise dengi okul, 41 ' i Ortaokul ve 4 ' ü İlkokul mezunudur . 
B u personel in görev unvanları ise; Genel Müdür , Genel Müdür Yrd. , Daire 

Başkam, Bölge Müdürü , Müdür , Müdür Yrd., Hukuk Müşavi r i , Müşavir , Başmühendis , 
Mühendis , Şef, K o r u m a ve Güvenlik Görevlisi , Programcı , Uzman , Tekniker, 
Veznedar , Muhasebec i ve M e m u r ' d u r . 

S O R U 3 - "Depo" tabir edi len personelin başka bir kuruma yerleştirilmesi azami 
ne kadar sürede gerçekleşt ir i lmektedir? 

C E V A P 3-4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddes ine göre, söz konusu 
personelin azami k ı rkbeş gün içerisinde Devlet Personel Başkanl ığınca a tama teklifleri 
gerçekleştiri lmektedir. A t a m a teklifi gerçekleştirilen personel in a tama işlemlerinin 
gerçekleştirilerek göreve başlatılmaları ise ilgili mevzuat ında öngörülen süreler 
dahil inde atamayı yapacak kamu kurum veya kuruluşunun mükellefiyetinde 
bulunmaktadır . 

17. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, afet yaşanan Manisa ve çevresinin afet kapsamına 
alınmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/2306) 

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 N A 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr.Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Hasan Ö R E N 
Manisa Milletvekili 

Manisa ilimiz tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bir ildir. İlimiz coğrafyasından 
üzüm, tütün, pamuk, zeytin ve meyvecilik yapılmaktadır. Bu ürünler içerisinde tarımsal 
ekonomide önemli yer tutan ise çekirdeksiz kuru üzüm üretimidir. Ülkemizde üretilen 
çekirdeksiz kuru üzümün % 95'i Manisa'da üretilmektedir. Yaklaşık 50 bin aile geçimini 
üzüm üretiminden sağlamaktadır. 

Ancak bağlarda son yıllarda üst üste yaşanan doğal afetler üzüm rekoltesini önemli 
ölçüde etkilemektedir. Son olarak geçen günlerde yine Alaşehir, Sarıgöl, Turgutlu, Salihli ve 
Saruhanlı ilçelerimizde soğuk vurması sonucu binlerce dönüm üzüm bağımız zarar görmüştür. 
İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz Afet İhbar Formlarını hazırlayarak ilgili kuruluşlara 
göndermişler ve hasar tespit çalışmalarına başlamışlardır. Yaptığım tespitlere göre yaşanan 
afet % 90 lara varan zarar sözkonusudur. Afetler sadece verimi düşürmekle kalmamakta, 
üretilen üzümün kalitesinin düşmesine de neden olmaktadır. Kalite kaybı ve verim düşüklüğü 
nedeniyle oluşan ekonomik kayıp ise zaten zor şartlarda tanmsal faaliyetlerini yürüten 
çiftçilerimizi zor durumda bırakmaktadır. 

Bu nedenlerle; 

1- Manisa ve ilçelerinde yaşanan afet sonucu tarım alanları afet kapsamına alınması 
gerektiğinden bu yönde bir çalışma yapılması düşünülüyor mu? 

2- Daha önce vermiş olduğum soru önergesine verilen cevapta 2003 yılında yaşanan 
afet sonucu 2090 sayılı kanuna göre Manisa'b çiftçilerimize yardım yapılacağı 
belirtilmiştir. Çiftçilerimize herhangi bir yardım yapılmış mıdır? 

3- Afet yaşanan bölgelerdeki çiftçilerimize yardım yapılması konusunda bir çabşmanız 
var mıdır? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.S.Ö.1.01/«&.OCtX_ 
KONU : Yazılı ve Sözlü Soru önergeler i 

0£ MAYİS 2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19.04.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-5157 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde gönderilen, İğdır Milletvekili Prof. Dr.Dursun AKDEMİR'e ait 
6/1036-5180 ve 6/1040-5189 esas nolu sözlü soru önergeleri ile Manisa Milletvekili 
Hasan ÖREN'e ait 7/2,306-5185 yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Hasan ÖREN 
MANİSA Milletvekili 

Önerge No : 7/2306 

Manisa ilimiz tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bir ildir, ilimiz 
coğrafyasından üzüm, tütün, pamuk, zeytin ve meyvecilik yapılmaktadır. Bu ürünler 
içerisinde tarımsal ekonomide önemli yer tutan ise çekirdeksiz kuru üzüm 
üretimidir. Ülkemizde üreti len çekirdeksiz kuru üzümün % 95'i Manisa'da 
üreti lmektedir. Yaklaşık 50 bin ai le geçimini üzüm üretiminden sağlamaktadır. 

Ancak bağlarda son yıllarda üst üste yaşanan doğal afetler üzüm rekoltesini 
önemli ölçüde etkilemektedir. Son olarak geçen günlerde yine Alaşehir, Sarıgöl, 
Turgutlu, Salihli ve Saruhanlı ilçelerimizde soğuk vurması sonucu binlerce dönüm 
üzüm bağımız zarar görmüştür. İl ve İlçe Tarım Müdürlükler imiz Afet İhbar 
Formlarını hazır layarak ilgili kuruluşlara göndermişler ve hasar tespit çalışmalarına 
başlamışlardır. Yaptığım tespitlere göre yaşanan afet % 90 lara varan zarar 
sözkonusudur. Afetler sadece verimi düşürmekle kalmamakta, üretilen üzümün 
kalitesinin düşmesine de neden olmaktadır. Kalite kaybı ve verim düşüklüğü 
nedeniy le oluşan ekonomik kayıp ise zaten zor şart larda tarımsal faal iyetlerini 
yürüten çiftçilerimizi zor durumda bırakmaktadır. 
Bu nedenlerle; 

SORU 1)Manisa ve ilçelerinde yaşanan afet sonucu tarım alanları afet 
kapsamına alınması gerektiğinden bu yönde bir çalışma yapılması düşünülüyor mu? 

CEVAP 1) 2004 yılında Manisa İlinin Merkez, Salihli, Gölmarmara, Kırağaç, 
Akhisar, Alaşehir, Ahmetli, Sarıgöl, Saruhanlı ve Turgutlu İlçelerinin 173 köyünde 
18643 çiftçi ailesine ait 289.562 dekar alandaki bağ, kiraz ve eriklerde 03-05/04/2004 
tarihlerinde don nedeniyle yapılan ön tespitler sonucunda % 5-90 oranında zarar 
gördüğü Bakanlığımıza intikal eden afet ihbarlarından anlaşılmıştır. 

Hasar tespit çalışmalarına başlanılmış olup, kesin sonuçlar İl Hasar Tespit 
Komisyonunca belirlenecektir. 

Bakanlığımızca yürütülen 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanuna göre; tabii afetlerden tüm tarımsal varlığı % 
40 ve üzerinde zarar gören, İl Hasar Tespit Komisyon Kararlarında yer alan talepler 
ve Kanunda belirtilen karşılanma oranlarına göre, afet tertiplerine aktarılan ödenek 
imkanları çerçevesinde karşılanacaktır. 

Sami GUCLU 
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SORU 2)Daha önce vermiş olduğum soru önergesine verilen cevapta 2003 
yılında yaşanan afet sonucu 2090 sayılı kanuna göre Manisa' l ı çiftçi lerimize 
yardım yapılacağı belirtilmiştir. Çiftçilerimize herhangi bir yardım yapılmış mıdır? 

CEVAP 2) 2003 yılında Merkez, Alaşehir, Saruhanlı, Turgutlu, Gölmarmara ve 
Ahmetli İlçelerinde don ve doludan zarar gören çiftçiler için düzenlenen 4 adet İl 
Hasar Tespit Komisyon Kararı Bakanlığımıza intikal etmiş ve değerlendirmeye 
alınmıştır. 2 adet Komisyon Kararında çiftçilerin müracaat etmedikleri belirtilmiştir. 
Ödenek imkanları çerçevesinde Komisyon Karar tarihleri sırası baz alınarak 
ödemeler yapılacaktır. 

SORU 3) Afet yaşanan bölgelerdeki çiftçilerimize yardım yapılması konusunda 
bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP 3) Afet tertiplerine aktarılan ödenek imkanları çerçevesinde 2090 
sayılı Kanuna göre yardım yapılmaya devam edilmektedir. 

18. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'da yerel yayın yapan bir rad
yonun kapatılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/2309) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Muhsin KOÇYİĞİT 
Diyarbakır Milletvekili 

Diyarbakır'da yerel yayın yapan Aktüel Radyo TV. Yayın A.Ş. (ART TV) 
bandrollü olarak satılan bir kasetteki Kürtçe sarkılan yayınlaması, RTÜK 
tarafından " Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk İlke ve İnkılaplanna aykırı 
yayın yapıldığı" gerekçesiyle kapatılmıştır. 

Kapatma karanna konu edilen Kürtçe Parçalar DENGBEJ'Ü 
DİYARBEKİR isimli CD'den çalınmıştır. Sözü edilen CD tüm müzik 
satıcılannda serbest olarak satıldığı gibi; Bölgemizin özel konumu nedeni ile 
Diyarbakır Valiliğinin yasaklı müzik eserlerine yönelik, 19.06.2003 tarih ve 
B.16.0.PER.4.21.00.00.658/439 Sayılı "Yasaklanan ses, kaset ve CD'leri" 
konulu yazılannda kapatmaya gerekçe gösterilen "Dengbej'ü Diyarbekir" isimli 
eser sayılmamıştır. 

Soru 1) Yönetimin bir bütünlük arz etmesi, tüm kanunların ayriı şekilde 
uygulanması gereken bir ülkede, iki devlet kurumu arsındaki farklı uygulamalar 
sonucu idari istikrar ilkesinin zedelenerek adı geçen yayın şirketinin hukuka 
aykın bir şekilde kapatılmasını doğru buluyormusunuz? 

Soru 2) AB'ye girmek için TBMM iktidar ve muhalefet partilerinin 
birlikte çıkardıkları AB uyum yasaları çerçevesinde bu yayın kuruluşunun 
kapatılmasını doğru buluyormusunuz? 

- 1 6 7 -



T.B.M.M. B : 83 4 . 5 . 2004 O : 2 

Soru 3) Avrupa Birliği'ne girme -sürecinde ülkemize yönetilen 
eleştirilerden en önemlisi, sadece "uyum ve demokratikleşme yasalarının 
çıkarılması yetmez, önemli olan bu yasalann uygulanma sonuçlandır." söylemi 
karşısında, böyle düşünenlerin düşüncelerinde haklı olduklarını söyleye 
bilirmiyiz? 

Soru 4) Yasalara ve Avrupa Birliği uyum sürecine aykırı bir şekilde ART 
TV'nin 1 ay süreyle kapatılması sonucu bu şirketin oluşacak maddi kayıplarını 
karşılamayı düşünüyormusunuz? 

Soru 5) Adı geçen yayın şirketinin yasalara aykırı bir şekilde kapatılarak, 
devlet hazinesinden tazminat ödenmesine neden olacak kamu görevlileri 
hakkında yasal işlem yapmayı düşünüyormusunuz? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/OJ///on 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 22.04.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-5231 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin KOÇYİĞİT tarafından tevcih edilen 7/2309 

sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilişkili kuruluşu Radyo ve Televizyon 

Üst Kurulu Başkanlığından alınan 29.04.2004 tarih ve A.01.1.RTÜ.0.01.04.04/0466/ 

0004112 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşlrATALAY 
Devlet Bakanı 

JO/Otj/2004 
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T.C. 
RADYO ve TELEVİZYON ÜST KURULU 

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 

Sayı : A.Ol.l.RTÜ.0.01.04.04/0466 UUU411Z 29.04.2004 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYIN BEŞİR ATALAY 

İlgi: 26.04.2004 tarih ve B.02.0.005/031/1077 sayılı ve günlü yazı. 

İlgi yazı ile, Diyarbakır Milletvekili Say m Muhsin Koçyiğit tarafından tevcih edilen 
yazınız ekinde gönderilen yazılı soru önergesine verilecek cevaba ilişkin Üst Kurulumuz 
görüşünün 29.04.2004 günü mesai saati bitimine kadar gönderilmesi istenmiştir. 

Yazılı soru önergesinde, bandrollü olarak satılan bir CD'deki Kürtçe şarkıların 
yayınlanması, Diyarbakır'da yerel ölçekte faaliyette bulunan Aktüel Radyo Televizyon 
Yayıncılık A.Ş. unvanlı ART Tv kuruluşunun yayınlanmn 1 ay süreyle geçici olarak 
durdurulmasına gerekçe gösterilmekte ve kuruluşun hukuka aykın şekilde kapatıldığı ifade 
edilmektedir. 

Üst Kurulumuz ile İçişleri Bakanlığı arasındaki protokol çerçevesinde, ildeki yayınları 
takip eden Diyarbakır Valiliği Emniyet Müdürlüğü, Üst Kurulumuza bir yazı ile Diyarbakıı 
ilinde faaliyette bulunan ART Tv kuruluşunun 16.08.2003 tarihinde 23.40-00.10 saatleri 
arasında Kürtçe müzik parçalan yayınladığını bildirmiş ve yayınlanan parçaların deşifre 
metinlerini yazı ekinde göndermiştir. 

Yayınlanan müzik parçalan içerisinde yer alan "Welatemin- Vatanım" adlı parçada. 
'Türkler... başlarımızı tamamen kestiler. Kanımızı vatanımıza döktüler. Ben öleyim, 
vatan vatan, sabırla çalışın. Davamıza yardıma gelin. Bu kan emiciler bize geldiler. Biz 
Kürtleri maundan koparıp attılar. Dostlarımız bize ağlıyor. Keyifleri geliyor, bu kan 
emicilerin" ifadelerinin yer aldığı görülmüştür. 

Bu yaym üzerine Üst Kurul, yayıncı kuruluşa yazılı savunması için 7 gün süre vermiş. 
Üst Kurulun 24.03.2004 tarihli toplantısında, kuruluşun savunması ile birlikte. İzleme ve 
Değerlendirme Dairesinin konuyla ilgili değerlendirme raporu ele alınmış ve bu yayın ile 
3984 sayılı Kanunun 4. Maddesinin "a" bendinde yer alan, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
varlık ve bağımsızlığına. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı yayın 
yapılmaması'" ilkesinin ihlal edildiğine karar verilmiştir. Aynı Kanunun 33. Maddesinde yer 
alan. "a*": "b" ve "c" bentlerindeki ilkelere aykın yaym yapılması halinde uyan yapılmaz ve 
kuruluşun yayını 1 ay durdurulur hükmü uyarınca, ART Tv'nin yayınlanmn 24.04.2004 günü 
saat 00.00'dan başlayarak, 1 ay süreyle geçici olarak durdurulması uygun görülmüştür. 
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Bir müzik CD'sine bandrol verilmiş olması, bu CD içerisinde yer alan parçaların 
içeriklerinin, bir medya kuruluşunda yayınlanması halinde denetlenemeyeceği anlamına 
gelmemektedir. Üst Kurulun karan, 3984 sayılı Kanunun ön gördüğü hükümler çerçevesinde 
alınmıştır. Kaldı ki, Üst Kurul kararları nihai olmayıp, idari yargı denetimine açıktır. Nitekim 
söz konusu kuruluş, Diyarbakır 11. İdare Mahkemesinde 1163 sayılı dosya ile. Üst 

.Kurulumuz kararı aleyhinde dava açmış olup, yargı süreci halen devam etmektedir. Söz 
konusu CD'ye hangi koşullarda bandrol verildiğinin Kültür Bakanlığından sorulması gerektiği 
düşünülmektedir. 

Soru önergesinde, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde bu yayın kuruluşunun 
kapatılmasının doğru olup olmadığı sorulmakta ve uygulamanın yasaya aykırı olduğu 
savunularak, bu uygulamayı gerçekleştiren kamu görevlileri hakkında yasal işlem yapılıp 
yapılmayacağı hakkında bilgi istenmektedir. 

Bir aylık geçici yayın durdurma karan, yayınlanan parçalann Kürtçe olması nedeniy le 
değil. •1Welatemin" adlı parçanın içeriği nedeniyle verilmiştir. Türkleri "Kan emiciler" olarak 
tasvir eden bu müzik parçasında, Kürtlerin başlannın Türkler tarafından kesildiği, mallarından 
koparıp atıldığı ve bunu yaparken de keyif aldıkları ifade edilmektedir. Bunların yapıldığı 
yerlerin, Kürtlerin vatanı olduğu ve bu vatanın savunulması davasında sabırla çalışılması 
gerektiği söylenmektedir ki, bu söylem, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bir bütün olduğunu ifade eden Anayasamızın değiştirilemez nitelikteki ilkelerine 
tamamen aykındır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç Dr. Z A K İ R AVŞAR 
Radyo ve Televizyon Üst 
Kuru lu Başkan Vekili 

19. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, hayatını kaybeden bir kişinin ailesine yardım 
yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/2350) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Halil TİRYAKİ 
Kırıkkale MfHetvekili 

28 Mart 2004 Yerel Yönetim seçimleri sürecinde, Kırıkkale İli 
Hacılar ve Avşar Beldelerinde tatsız olaylar meydana gelmiş, bu olaylar 
sonucunda 1 kişi ölmüş, 7 kişide yaralanmıştır. Buna istinaden; 

Hayatını kaybeden kişi geride bir hamile eş ve üç çocuk 
bırakmıştı-.Hiçbir geliri ve sosyal güvencesi olmayan bu aileye ne gibi 
yardım yapmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/öj?///D<5'<f 

KONU : Soru Önergesi 

^61/0^/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nm 22.04.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-5231 sayılı yazısı. 

Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil TİRYAKİ tarafından tevcih edilen 7/2350 sayılı yazılı 

soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliğinden alınan 29.04.2004 tarih ve 

B.02.0.SYF/8616 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

SAYI : B.02.0.SYF / & Ç> l b 
KONU : 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 

DEVLET BAKANLİĞİNA 
(Sn. Beşir ATALAY) 

" ^ / 
Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 

: 2 3 ıoipoQ4 

İLGİ: 26.04.2004 tarih ve B.02.0.005/ 031/1088 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil TİRYAKİ' ye ait yazılı soru 
önergesinin cevabı ve ilgili belgeler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

6* Mevlüt BİLİCİ 
Genel Sekreter 
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SAYIN HALİL TİRYAKİ' NİN YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

(ESAS NO: 7/2350) 

SORU: 28 Mart 2004 Yerel Yönetim seçimleri sürecinde, Kmkkale İli Hacılar ve Avşar 
Beldelerinde tatsız olaylar meydana gelmiş, bu olaylar sonucunda 1 kişi ölmüş, 7 kişide 
yaralanmıştır. Buna istinaden; 

Hayatını kaybeden kişi geride bir hamile eş ve üç çocuk bırakmıştır. Hiçbir geliri ve sosyal 
güvencesi olmayan bu aileye ne gibi yardım yapmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP: 27.04.2004 gün ve 8559 sayılı yazımızla, yukarıdaki soru ile ilgili olarak, Kırıkkale 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından gerekli araştırmanın yapılarak sonucundan 
ivedilikle bilgi verilmesi istenmiştir. 

ilgili Vakıftan alınan 28.04.2004 gün ve 122 sayılı yazıda, İl Merkez Jandarma Komutanlığınca 
mahallinde yapılan incelemede, öldürülen Halil ARSLAN' in eşi Hacer ARSLAN' in soru 
önergesinde belirtildiği gibi hamile olmadığı, üç çocuğunun bulunduğu, hiçbir sosyal 
güvencesinin bulunmadığı, herhangi bir mahalli yardımın yapılmadığı, aynca Kmkkale Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmediği için herhangi bir yardımın yapılmadığı 
tespit edilmiş olup, adıgeçenin Vakfa müracaatının sağlanarak 3294 Sayılı Yasa kapsamında 
her türlü yardımın yapılacağı belirtilmektedir. 

T.c 
KIRIKKALE VALİLİĞİ 

SOSYAL YARDIMLAŞMA V E DAYANIŞMA 
VAKFI BAŞKANLIĞI 

Tarih. 3&./.OH-/2004 

BAŞBAKANLIK 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI 

TEŞVİK FONU BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

İLGİ: 27.04.2004 tarih ve B.02.0.SYF/ 8559 sayılı yazınız. 

İlgi sayılı yazınızda Hacılar Kasabasında 24.03.2004 tarihinde öldürülen Halil 
ARSLAN'ın eşine yardım yapılıp yapılmadığına dair Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil 
TİRYAKİ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nc verilen som Önergesine istinaden İl 
Merkez Jandarma Komutanlığınca mahallinde yapılan incelemede, öldürülen Halil 
ARSLAN'ın eşi Hacer ARSLAN'in soru önergesinde belirtildiği gibi hamile olmadığı, Üç 
çocuğunun bulunduğu .hiçbir sosyal güvencesinin bulunmadığı , herhangi bir mahalli 
yardımın yapılmadığı Kırıkkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat 
etmediği için herhangi bir yardımın yapılmadığı tespit edilmiş olup Hacer ARSLAN'ın 
müracaatının sağlanarak ilgÛi şahsa 3294 sayılı kamın kapsamında her türlü yardımın 
yapılacağını; ^ _ _ _ _ 

Bilgilerinize arz ederim. —~— — ' 
Nank Vahit ABBASOĞLU 

Vali a. 
Vali Yardımcısı 

SAYI : l i a -
KONTJ: 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 

SAYI : B . 0 2 . 0 . S Y F / < 2 ^ ^ c l «2.5/ O /2004 
KONU : ^ * 1 

KIRIKKALE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 

KIRIKKALE 
İLGİ: Devlet Bakanlığının (Sn.Beşir ATALAY) 26.04.2004 tarih ve B.02.0.005/031/1088 sayılı 

yazısı. 

İlgi yazı ekinde idaremize intikal eden, Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil TİRYAKİ' nin yazılı 
soru önergesine verilecek cevaba esas teşkil edecek bilgilerin ivedilikle gönderilmesini rica 
ederim. 

Mevlüt BİLİCİ 
Genel Sekreter 

20. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, yazılı soru önergeleriyle ilgili olarak yapılan iş
lemlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın cevabı (7/2384) 

T B M M BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Meclis Başkanınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

ıarrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

Meclis Başkanı olarak, yasamanın yürütmeyi denetlemesi amacıyla 
Anayasamızın 98. maddesi ile İçtüzüğün 94, 95 maddeleri uyarınca Milletvekilleri 
tarafından başbakan ve ilgili bakanlara yönetilen bazı yazılı soru önergelerini 
içtüzüğe uygun olmadığı, gerekçesiyle geri çevirdiğinizi çeşitli zamanlarda basına 
açıkladınız: 

1. Yasamanın yürütmeyi denetlemesi açısından soru önergelerine ilgili bakanlar 
tarafından gönderilen cevapları da denetimden geçiriyor musunuz? 

2. Eğer böyle bir denetim yapıyorsanız bugüne kadar yazılı soru önergelerine 
gönderilen ve sorularla ilgisi olmayan açıklamalar içeren yazılı önerge 
cevapları tespit edilmiş midir? 

3. Bu türden önerge cevapları tarafınızdan ilgili bakanlıklara iade edilmiş midir? 

4. Yazılı önerge cevapları eğer böyle bir denetimden geçirilmiyorsa Milletvekilinin 
yazılı önergesine aldığı ilgisiz cevap (tarafımdan verilmiş en az 10 yazılı soru 
önergesine böylesi cevaplar gelmiştir) sizce de yürütmenin yasama tarafından 
denetlenmesinin zaafa uğraması anlamına gelmiyor mu? 

5. Yasamanın yürütmeyi denetleme gücünü artırmak ve dolayısıyla Meclisin ve 
milletvekillerinin saygınlığını arttırmak açısından tarafınızdan yazılı 
önergelerinin cevaplarının da sorularla ilgili olup olmaması ve biçim açısından 
denetlenmesi gerekmez mi? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. n „ SMi 
04-05-2004 

Sayt:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2384-5353/18326 

Konu: 

Sayın Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

İLGİ: 20.4.2004 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Yazılı soru önergeleriyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin ilgi önergenizde yer 
alan sorularınızın cevaplan ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1, 2, 3.- TBMM İçtüzüğünün 96 ve 97 nci maddeleri soru önergelerinin şekil 
ve içerik şartlannı tanımlarmştır. Aynca, 96 ncı maddenin üçüncü fikrasmda TBMM 
Başkanının İçtüzük şartlanna uygun gördüğü önergeleri gelen kağıtlar listesinde 
yayımlayacağı ve Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa göndereceği; 99 uncu maddenin 
birinci fikrasmda ise Başkanın Başkanlığa sunulan yazılı soru cevabını derhal soru sahibine 
ileteceği hükme bağlanmıştır. 

Bu hükümlere göre İçtüzük, TBMM Başkanına soru önergelerinin şekil ve içerik 
şartlarının incelenmesi görevini vermekte; soru cevaplannın şekil ve içeriklerinin incelenmesi 
konusunda ise herhangi bir yetki ve görev vermemektedir. Bu nedenlerle Başkanlığımız 
alınan cevaplan doğrudan soru sahibi sayın milletvekillerine ulaştırmaktadır. 

Cevap 4, 5.- Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim 
yollan Anayasa ve TBMM İçtüzüğünde belirtilmiştir. Başkanlığımız denetim yollannın en 
etkin ve hızlı şekilde işletilmesi için, yetki ve sorumluluklan çerçevesinde azami özeni 
göstermektedir. Yazılı soru önergelerinin cevaplannın, somlarla uygunluğunun 
denetlenebilmesi, ancak İçtüzükte bu konuda yapılacak değişikliklerle mümkündür, 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
• • 

GÜNDEMI 
83 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

4 MAYIS 2004 SALI 

Saat: 13.00 

KISIMLAR 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

4 

5 

6 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 

8 
SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasan ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine aynlması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Sorulann 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.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
5.5.2004 Çarşamba - Saat: 11.00 

* İçişleri Komisyonu 
5.5.2004 Çarşamba - Saat: 11.30 

(9/4, 7) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
- 3.5.2004 Pazartesi - Saat : 14.30 
- 4.5.2004 Sah - Saat: 14.00 

(9/3) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
- 4.5.2004 Sah - Saat: 14.30 
- 5.5.2004 Çarşamba - Saat: 14.00 

(9/8) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
- 5.5.2004 Çarşamba - Saat: 14.00 
- 6.5.2004 Perşembe - Saat: 14.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
83 ÜNCÜ BİRLEŞİM 4 MAYIS 2004 SALI Saat: 13.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Şfc 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

* 

3 - SEÇİM 

$ 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

* 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

* 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

2. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

3. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştmlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. - 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) 

8. - Zonguldak Milletvekili Harun Akm 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

9. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum-
lannın sorunlannın araştınlarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

11. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalannın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

12. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçlann araştmlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORUŞMELER 
13. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

14. - 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 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

15. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalannın 
araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

16. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

17. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararlann araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

18. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
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) 

19. - 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) 

20. - 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) 

21. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

22. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçılann sorunlarının ve çözüm yollarının araştınlması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

23. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanlann modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamalann ve aykırılık iddialannın 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORUŞMELER 
24. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 

durumunun ve sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

25. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî 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) 

26. - 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) 

27. - 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) 

28. - 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) 

29. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

30. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

31. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştınlarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

32. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

33. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

34. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollannın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

35. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararlann araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
36. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 

meydana gelen istenmeyen olayların araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

37. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatınmlannın mevcut durumunun araştmlarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

38. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunlann araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/65) 

39. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararlann ve onanmın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

40. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

41. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

42. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve antma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

43. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamalan 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

44. - 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) 

45. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

46. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştmlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

47. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunlann araştmlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 
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48. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 

deprem felâketinin bütün yönleriyle araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

49. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

50. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesaplan 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

51. - 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) 

52. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

53. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin, Çarıkın İlinde Kuzey 
Anadolu fay zonu civarındaki jeotermal enerji kaynaklannın araştınlarak değerlendirilmesi için 
alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

54. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankalan yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddialann araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

55. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

56. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

57. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştınlarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

58. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

59. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

60. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 
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61. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 

çevre sorunlannm araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/90) 

62. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

63. - 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) 

64. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

65. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

66. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir ve 
çelik üretimi ile Erdemir'in mevcut durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

67. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

68. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatınmları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

69. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

70. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

71. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 mci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

72. - 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) 
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73. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 

çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

74. - 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) 

75. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tanmsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

76. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

77. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacılann sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

78. - 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

79. - 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 uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

80. - 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) 

81. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda 
ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

82. - 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 uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

83. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

84. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

85. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştınlması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 
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86. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 39 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir 

cevheri kaynaklarının değerlendirilmesi ve demirin inşaat sektöründe kullanımı ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

87. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

88. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

89. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

90. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

91. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlannın yer seçiminden kaynaklanan sorunlann araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

92. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

93. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

94. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki 
akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialannın araştmlması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

95. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

96. - Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Milletvekilinin, geleneksel Türk el 
sanatlan üretici ve sanatkârlarının sorunlannın araştınlarak, el sanatlannın geliştirilmesi, 
korunması ve gelecek kuşaklara aktanlması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

97. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 
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98. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 

sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/130) 

99. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

100. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 23 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

101. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

102. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştınlarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

103. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştınlarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

104. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

105. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

106. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, futboldaki şike, Futbol Federasyonu 
ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet olaylarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

107. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle 
ilgili bazı iddiaların araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

108. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

109. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

110. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 
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111. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 

görevlerine yeterli zaman ayıramamalannın nedenlerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

112. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlanna uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

113. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

114. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 
idarî konulardaki bazı iddiaların araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

115. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunlann 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

116. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalanyla ilgili iddialann 
araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

117. - Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 Milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki 
kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

118. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştınlarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

119. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

120. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylannın 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

121. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, patates yetiştiriciliğinin ve 
patates üreticilerinin sorunlannın araştınlarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

122. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
çevreye etkilerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/153) 

123. - Yalova Milletvekili Muhanem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunlan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 
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124. - Malatya Milletvekili Muhanem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 

Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlanyla ilgili iddiaların araştınlması amacıyla 
Anayasınm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

125. - Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

126. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunlann araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

127. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

128. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçınldığı iddialarının araştınlarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

129. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamalan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

130. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlannm incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/161) 

131. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 
ortaklığıyla ilgili iddialann araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

132. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

133. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

134. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

135. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

136. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 
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137. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 

Havzasındaki çevre sorunlannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

138. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

139. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

140. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

141. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

142. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/170) 

143. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

144. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

145. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

146. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

147. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

148. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

149. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

150. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 
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151. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğullan ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 

isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

152.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 Milletvekilinin, Türk sporunun içinde 
bulunduğu olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

153. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

154. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzluklann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

155. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 Milletvekilinin kadınlara yönelik töre ve 
namus cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

156. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklannın çağdaş medeniyetler düzeyine çıkanlabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

157. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olaylan nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararlann araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

158. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunlan konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

159. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, İstanbul 
Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Milletvekili Lojmanlannda Mustafa 
Güngör'ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/185) 
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1. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 
2. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 
3. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, prim borcu olan Bağ-Kur'lulann sağlık 

yardımından yararlanamamalarma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561) 

4. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarının sağlık yardımı 
alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/562) 

5. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 
ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

6. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği 
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

7. - 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) 

8. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 

9. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

10. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası ray-bus seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

11. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'ın bir konuşmasındaki protestocunun 
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

12. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

13. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Diyanet İşleri Başkanlığından başka kurumlara 
geçiş yapan personele ve RTÜK'e başka kurumlardan geçen personele ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/581) 

14. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

15. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Telekom abonelerinin borçlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

16. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

17. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki 
bir heykelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/589) 

18. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

19. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safı millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7 - SOZLU SORULAR 
20. - Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, Marmara, Düzce ve Pülümür depremlerinde 

yıkılan kamu binalarının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

21. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

22. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir alanından çıkarılan 
köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

23. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 

24. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'm, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

25. - 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) 

26. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

27. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

28. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

29. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Dicle İlçesi çiftçilerine 
doğrudan gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Tanm ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

30. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide kullanımına 
yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/608) 

31. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barmaklanna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

32. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

33. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

34. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 

35. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 
yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

36. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya karayolu 
bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 

37. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

38. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtalann silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

39. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

40. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 
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7 - SOZLU SORULAR 
41. - İzmir Milletvekili Canan Antman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu

rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 
42. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 
43. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 

Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 
44. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 
45. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 

gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 
46. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 
47. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 
48. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 
49. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 

tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

50. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

51. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fıyatlandırmasmın 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

52. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik 
başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

53. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fiyatlandırmanın 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

54. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

55. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

56. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

57. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

58. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

59. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

60. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

61. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

62. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 
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63. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

64. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip 
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

65. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

66. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın'ın, Zonguldak-Devrek bölünmüş yol projesine ve 
Zonguldak-Ereğli yolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/648) 

67. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

68. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinde demiryolunun yer altına alınması ve metro 
yapımı konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

69. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

70. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

71. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

72. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

73. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programındaki bazı taahhütlere 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) 

74. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

75. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

76. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan büyük sanayi 
kuruluşlarının dış piyasalara açılmasının teşvik edilmesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

77. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin yeniden 
yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

78. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayi 
bölgeleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) 

79. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat 
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

80. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

81. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

82. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konuru ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 
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83. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'm, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

84. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği 
korosundaki sanatçı kadrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

85. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

86. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan çevre 
konularında sosyal refah ağırlıklı çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/668) 

87. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan 
gecekondularda yaşayanlara ucuz konut üretileceği ifadesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

88. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız 
şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

89. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

90. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/672) 

91. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizm 
potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 

92. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültür 
politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

93. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

94. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal 
güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

95. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

96. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kamu personel 
rejimine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/678) 

97. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

98. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası 
koruma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

99. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizmde 
tanıtma projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

100. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

101. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 
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102. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

103. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

104. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

105. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) 

106. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

107. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialanna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

108. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alman ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

109. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin, 
kafeterya ve çay ocaklannm özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

110. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç 
bedellerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

111. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

112. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolannda yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

113. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

114. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 

115. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım paylan ile vergi 
oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

116. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

117. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

118. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlanndan 
ilaç bedeli alacaklanna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

119. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa'nın Salihli İlçesinde yanan orman 
alanlannın ağaçlandınlmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

120. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

121. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 
yatınm indirimlerinin kaldınlmasma ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/704) 
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122. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 

iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

123. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

124. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, taşınmaz tarihî eserlerin çevresinde koruma alanları 
oluşturulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/709) 

125. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

126. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşlann durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/711) 

127. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

128. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

129. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

130. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

131. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

132. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

133. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 

134. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin 
eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 

135. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

136. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

137. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Bağdat Büyükelçisinin Irak'a asker 
gönderilmesiyle ilgili raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/722) 

138. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

139. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam'ın restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

140. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

141. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 
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142. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür 

ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

143. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

144. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

145. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

146. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasmdaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

147. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

148. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Maden Köyü Bolkardağı Maden 
İşletmesinin tekrar faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

149. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

150. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

151. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

152. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

153. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alman kayıt paralarına ilişkm 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

154. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

155. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 

156. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

157. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

158. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

159. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

160. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

161. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'in, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 

162. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihî 
eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 
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163. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 

döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

164. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

165. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

166. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

167. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

168. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

169. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Selim Bayburt Barajı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/759) 

170. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

171. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Digor-Şirinköy Göleti Projesi için 2004 
bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/761) 

172. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni 
bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) 

173. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/763) 

174. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

175. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

176. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

177. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı 
önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

178. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

179. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

180. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, TMO Şanlıurfa-Bozova ve Ceylanpınar 
Ajans müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/770) 

181. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771) 
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182. - Tokat Milletvekili Fcramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlanna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

183. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'm, Edirne İlinin elektrik alt yapısının yenileme 
programına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

184. - İzmir Milletvekili Vezir AJcdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

185. - İzmir Milletvekili Vezir AJcdemir'in, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

186. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükkaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni 
Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/776) 

187. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

188. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

189. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili basında 
yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/779) 

190. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) 

191. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

192. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

193. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

194. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

195. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

196. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

197. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

198. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

199. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

200. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

201. - İzmir Milletvekili Vezir AJcdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

202. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 
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203. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 

suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

204. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

205. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerieştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

206. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

207. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

208. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

209. - Edirne Milletvekili Rasım Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması 
için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

210. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

211. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

212. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

213.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
kurullarının çalışmalarına ve Samsun'daki sit alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/805) 

214. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 

215. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

216. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

217. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

218. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 
Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

219. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 
bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

220. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 
tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

221. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 
Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 

222. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

223. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 
koordinasyon ile coğrafi ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

224. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 
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225. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 

ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 
226. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 

asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 
227. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 

bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 
228. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'm, yarı dönemi başarıyla bitiren 

öğrencilerin üst sınıfa geçebilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/821) 

229. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'm, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

230. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

231. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

232. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

233. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman 
yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/829) 

234. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

235. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nm TEKEL'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 

236. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 
kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

237. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 

238. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

239. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

240. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 

241. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

242. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 
inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

243. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 
gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

244. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 
doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 

245. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TEKEL'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 

246. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 

247. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 
gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
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248. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan 

kitapların maliyetine ve bir firmanın finanse ettiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/844) 

249. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

250. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

251. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/847) 

252. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

253. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

254. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

255. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

256. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/852) 

257. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir 
hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

258. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve 
Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

259. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

260. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

261. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

262. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

263. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, turizmdeki tahsis ve teşvik 
politikalarına ve küçük turizm işletmelerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/860) 

264. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

265. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

266. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi 
Müdürlüğü bünyesindeki terörle mücadele ekiplerinin lağvedildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

267. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasının 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

268. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 
işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/865) 
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269. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 

Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 
270. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 

kuyulannın enerji trafosu ve panolannın Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 

271. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

272. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 
şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

273. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

274. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

275. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün 
tayininin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

276. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Balya'da bulunan maden 
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/873) 

277. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

278. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
sağlanan imkânın tüm öğretim üyelerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için bir çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 

279. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

280. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim bakanlığı sosyal 
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 

281. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 
bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

282. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 
yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

283. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, tanm destekleme politikasına ve çiftçi kayıt 
sistemine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

284. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

285. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-İshaklar Köyü sağlık ocağına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

286. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Devlet Hastanesinin beyin cerrahı 
ihtiyacına ve hasta naklinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

287. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü 
ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

288. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 
açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

289. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

290. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 

291. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 

292. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlanna 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 
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293. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 
294. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 

mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 
295. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/892) 
296. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
297. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 

kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
298. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
299. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
300. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yönetim 

kurulu üyesi ve denetçi olarak görev yapan ÖİB personeline ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/903) 

301. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

302. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

303. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

304. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

305. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

306. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

307. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 
yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

308. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 
sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

309. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 
planlama ve hazırlıklann yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/915) 

310. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 

311. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

312. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından 
yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

313. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

314. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 
sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

315. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/922) 

316. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) 

317. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi sürecine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 
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318. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, trafik ekiplerinin bulundurması gereken araç ve 

gereçler ile kaza yerine intikal süresine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) 
319. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 
320. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 
321. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/929) 
322. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tanm ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 
323. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 
324. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 
325. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 

kontrolüne ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
326. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 

kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 
327. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde Adliye teşkilâtı 

açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 
328. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankın-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 

ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 
329. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
330. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklannda açılmış dava bulunan Ziraat Bankası 

yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 
331. - Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
332. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, ÖSS'ye girecek öğrencilerin 2. dönemde 

idarî izinli sayılıp sayılmayacaklanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 
333. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği 

yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

334. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

335. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

336. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'm, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

337. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlannın ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

338. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

339. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

340. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

341. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

342. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 
organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 

343. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Banşı Kanununun sonuçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 
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344. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı 

yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/953) 

345. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, KOBİ'lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi 
şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

346. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

347. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 

348. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

349. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

350. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 
istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 

351. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

352. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

353. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 
sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/968) 

354. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

355. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların 
istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/970) 

356. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

357. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 

358. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

359. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle 
Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

360. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

361. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/978) 

362. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

363. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından 
yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

364. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/983) 

365. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) 

366. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde 
kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 

367. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'm, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/986) 
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368. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'm, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin 

desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) 
369. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/989) 
370. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanmdan 

sözlü soru önergesi (6/990) 
371.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) 
372. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 
373. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/993) 
374. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/994) 
375. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/995) 
376. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/996) 
377. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 
378. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) 
379. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 
380. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 
381. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
382. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele 

geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 
383. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1004) 
384. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğîu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
385. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğîu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 

kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1007) 
386. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
387. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
388. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
389. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
390. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
391. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
392. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstı'in'ün. yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1014) 
393. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1015) 
394. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1016) 
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395. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
396. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 
397. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
398. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Konyaaltı Beldesindeki 

Türem Otele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1020) 
399. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 

Emekli Sandığı borçlanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/1021) 
400. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve 

İğdır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) 
401. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat 

Bankasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) 
402. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü som önergesi (6/1024) 
403. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel 

yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1025) 
404. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İli sınır bölgelerinde TRT-3 ve TRT-4 

kanallarının yayınlanabilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/1026) 
405. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, geçici işçilere kadro verilip verilmeyeceğine 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1027) 
406. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edime İlindeki elektrik tüketimine ve elektrik 

kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1028) 
407. - Edime Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Limanına yat tersanesi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1029) 
408. - Edime Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Uzunköprü İlçesine kültür merkezi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1030) 
409. - Edime Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Meriç İlçesine askerlik şubesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü som önergesi (6/1031) 
410. - Edime Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/1032) 
411. - Edime Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'deki çiftçilere doğmdan gelir desteği ve 

mazot desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1033) 
412. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresi pancar kotasına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1034) 
413. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da tütün alımlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1035) 
.414.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1036) 
415. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalarında şeffaflığın sağlanması için 

yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1037) 
416. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik somnuna ilişkin 

Başbakandan sözlü som önergesi (6/1038) 
417. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1039) 
418. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1040) 
419. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1041) 
420. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, hayvan sağlığıyla ilgili bazı maddelerin 

uyuşturucu olarak kullanımının önlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som 
önergesi (6/1042) 
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421. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
422. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 
423. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken 

ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 
424. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) 
425. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
426. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
427. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 
428. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
429. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
430. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu 

personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 
431.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Körfez Bölgesinde tarım ilaçlarının 

kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 
432. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, özelleştirme mağduru işçilere ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 
433. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, özelleştirilen kurumlardaki işçilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 
434. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 
435. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
436. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline ayrılan yatırım payına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
437. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlindeki tarihî eserlerin bakım ve 

onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) 
438. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
439. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
440. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 
441. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
442. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, köylere görevlendirilen sandık görevlilerinin oy 

kullanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
1. X - Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları 
Raporları (1/238) (S. Sayısı: 428) (Dağıtma tarihi: 27.4.2004) 

2. - Adlî 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) 

3. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

4. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

5. - Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa 
Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) 

6. - Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/740) (S. Sayısı: 427) (Dağıtma tarihi: 27.4.2004) 

7. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

8. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

9. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

10. - 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) (*) 

11. - 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) (*) 

12. - 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) (*) 

13. - 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) 

14. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumlan 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) 

15. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

16. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) 
(S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
17. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 

Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

18. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

19. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 22 Milletvekilinin; Afyon İli Sincanlı 
İlçesinin Adının "Sinanpaşa" Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/89) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma 
tarihi: 19.1.2004) 

20. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'in; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 
16.4.2004) 

21. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

22. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

23. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 429) (Dağıtma tarihi: 
28.4.2004) 

24. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde 
Değişiklik Yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/734) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 29.4.2004) 

25. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz, Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve Hatay 
Milletvekili Sadullah Ergin ile 193 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/278) 
(S. Sayısı: 430) (Dağıtma tarihi: 30.4.2004) 

• 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 430) 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Mil
letvekilleri Salih Kapusuz, Haluk İpek, Bursa Milletvekili 
Faruk Çelik, Ordu MiUetvekili Eyüp Fatsa ve Hatay MiUet
vekili SaduUah Ergin Ue 193 MiUetveküinin; Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teküfi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/278) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek

lifimiz ilişikte sunulmuş olup gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Salih Kapusuz 

Ankara 
AK Parti Grup Başkanvekili 

Eyüp Fatsa 
Ordu 

AK Parti Grup Başkanvekili 
Ali Küçükaydın 

Adana 
Ziyattin Yağcı 

Adana 
Halil Aydoğan 

Afyon 
Halil Özyolcu 

Ağrı 
Ahmet Yaşar 

Aksaray 
Beşir Atalay 

Ankara 
Remziye Öztoprak 

Ankara 
Ersönmez Yarbay 

Ankara 
Mevlüt Çavuşoğlu 

Antalya 

Faruk Çelik 
Bursa 

AK Parti Grup Başkanvekili 
SaduUah Ergin 

Hatay 
AK Parti Grup Başkanvekili 

Ayhan Zeynep Tekin 
Adana 

Mahmut Göksu 
Adıyaman 

Ahmet Koca 
Afyon 

Mehmet Kerim Yıldız 
Ağrı 

Hamza Albayrak 
Amasya 

Telat Karapınar 
Ankara 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 

Mustafa Said Yazıcıoğlu 
Ankara 

Kenan Altun 
Ardahan 

Haluk İpek 
Ankara 

AK Parti Grup Başkanvekili 
Vahit Kirişçi 

Adana 

Abdullah Torun 
Adana 

Sait Açba 
Afyon 

Mehmet Melik Özmen 
Ağrı 

Ali Rıza Alaboyun 
Aksaray 

Akif Gülle 
Amasya 

Faruk Koca 
Ankara 

Mustafa Tuna 
Ankara 

Osman Akman 
Antalya 

Orhan Yıldız 
Artvin 
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Ahmet Ertürk 
Aydın 

Fahrettin Poyraz 
Bilecik 

Yüksel Coşkunyürek 
Bolu 

Mehmet Alp 
Burdur 

Şerif Birinç 
Bursa 

Mehmet Emin Tutan 
Bursa 

Tevfik Akbak 
Çankırı 

Agah Kafkas 
Çorum 

M. İhsan Arslan 
Diyarbakır 
Cavit Torun 
Diyarbakır 

M. Necati Çetinkaya 
Elazığ 

Muzaffer Gülyurt 
Erzurum 

Hasan Murat Mercan 
Eskişehir 

Mehmet Sarı 
Gaziantep 
Adem Tatlı 

Giresun 
Temel Yılmaz 
Gümüşhane 

Mehmet Emin Murat Bilgiç 
İsparta 

Yahya Baş 
İstanbul 

Ali Osman Şali 
Balıkesir 

Mahfuz Güler 
Bingöl 

Mehmet Güner 
Bolu 

Abdulmecit Alp 
Bursa 

Zafer Hıdıroğlu 
Bursa 

Mehmet Daniş 
Çanakkale 

İsmail Ericekli 
Çankırı 

Ali Yüksel Kavuştu 
Çorum 

Mehmet Mehdi Eker 
Diyarbakır 

Metin Kaşıkoğlu 
Düzce 

Şemsettin Murat 
Elazığ 

Ömer Özyılmaz 
Erzurum 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

Fatma Şahin 
Gaziantep 
Ali Temür 

Giresun 
Fehmi Öztunç 

Hakkâri 
İlhan Albayrak 

İstanbul 
Hüseyin Beşli 

İstanbul 

Ahmet İnal 
Batman 

Abdurrahim Aksoy 
Bitlis 

Metin Yılmaz 
Bolu 

Faruk Anbarcıoğlu 
Bursa 

Şevket Orhan 
Bursa 

İbrahim Köşdere 
Çanakkale 

Hikmet Özdemir 
Çankırı 

Osman Nuri Filiz 
Denizli 

Ali İhsan Merdanoğlu 
Diyarbakır 
Yaşar Yakış 

Düzce 
Talip Kaban 

Erzincan 
Fahri Keskin 

Eskişehir 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Ahmet Üzer 
Gaziantep 

Sabri Varan 
Gümüşhane 
İsmail Soylu 

Hatay 
Mustafa Baş 

İstanbul 
Ali Coşkun 

İstanbul 
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Nimet Çubukçu 
İstanbul 

Gürsoy Erol 
İstanbul 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Zekeriya Akçam 
İzmir 

İsmail Katmerci 
İzmir 

Avni Doğan 
Kahramanmaraş 
Yüksel Çavuşoğlu 

Karaman 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

Mustafa Duru 
Kayseri 

Sadık Yakut 
Kayseri 

Murat Yılmazer 
Kırıkkale 

Hasan Kara 
Kilis 

Nevzat Doğan 
Kocaeli 

Ahmet Büyükakkaşlar 
Konya 

Sami Güçlü 
Konya 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Halil İbrahim Yılmaz 
Kütahya 

Ahmet Münir Erkal 
Malatya 

Mehmet Çerçi 
Manisa 

Ömer inan 
Mersin 

Mehmet Beyazıt Denizolgun 
İstanbul 

İrfan Gündüz 
İstanbul 

Cengiz Kaptanoğlu 
İstanbul 

Gülseren Topuz 
İstanbul 

Tevfık Ensari 
İzmir 

Mehmet S. Tekelioğlu 
İzmir 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

Yusuf Selahattin Beyribey 
Kars 

Musa Sıvacıoğlu 
Kastamonu 

Mustafa Elitaş 
Kayseri 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Mikail Arslan 
Kırşehir 
Veli Kaya 

Kilis 
Nihat Ergün 

Kocaeli 
Muharrem Candan 

Konya 
Özkan Öksüz 

Konya 
Alaettin Güven 

Kütahya 
Miraç Akdoğan 

Malatya 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
Hüseyin Tanrıverdi 

Manisa 
Seracettin Karayağız 

Muş 

Nazım Ekren 
İstanbul 

Halide İncekara 
İstanbul 

Muharrem Karslı 
İstanbul 

Zeynep Karahan Uslu 
İstanbul 

Fazıl Karaman 
İzmir 

Mehmet Ali Bulul 
Kahramanmaraş 

Ali Öğüten 
Karabük 

Zeki Karabayır 
Kars 

Adem Baştürk 
Kayseri 

Niydzi Özcan 
Kayseri 

Ramazan Can 
Kırıkkale 

Hacı Turan 
Kırşehir 

Eyüp Ayar 
Kocaeli 

Hasan Angı 
Konya 

Orhan Erdem 
Konya 

Kerim Özkul 
Konya 

Hüsnü Ordu 
Kütahya 

Ali Osman Başkurt 
Malatya 

İsmail Bilen 
Manisa 

Nihat Eri 
Mardin 

Medeni Yılmaz 
Muş 
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Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Hamit Taşçı 
Ordu 

Şükrü Ünal 
Osmaniye 

İmdat Sütlüoğlu 
Rize 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Mehmet Kurt 
Samsun 

Öner Gülyeşil 
Siirt 

A bdullatif Şener 
Sivas 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 

Mahmut Kaplan 
Şanlıurfa 

İbrahim Hakkı Birlik 
Sımak 

ibrahim Çakmak 
Tokat 

Faruk Nafiz Özak 
Trabzon 

Maliki Ejder Arvas 
Van 

Cüneyit Karabıyık 
Van 

Mehmet Çiçek 
Yozgat 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

Durdu Mehmet Kastal 
Osmaniye 
İlyas Çakır 

Rize 
Hasan Ali Çelik 

Sakarya 
Mustafa Çakır 

Samsun 
Ahmet Yeni 

Samsun 
Cahit Can 

Sinop 
Orhan Taş 

Sivas 
Mehmet Faruk Bayrak 

Şanlıurfa 
Mehmet Atilla Maraş 

Şanlıurfa 
Abdullah Veli Şeyda 

Şırnak 
Resul Tosun 

Tokat 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 
Hacı Biner 

Van 
Şükrü Önder 

Yalova 
Fazlı Erdoğan 

Zonguldak 

Erdoğan Özegen 
Niğde 

Mehmet Sarı 
Osmaniye 

Abdulkadir Kart 
Rize 

Şaban Dişli 
Sakarya 

Mustafa Demir 
Samsun 

Öner Ergenç 
Siirt 

Osman Kılıç 
Sivas 

Selami Uzun 
Sivas 

Zülfıkar İzol 
Şanlıurfa 

Mehmet Özlek 
Şanlıurfa 

Zeyid Aslan 
Tokat 

Mustafa Cumur 
Trabzon 

Alim Tunç 
Uşak 

Hüseyin Çelik 
Van 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

Polat Türkmen 
Zonguldak 
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GENEL GEREKÇE 

Avrupa Birliğine üye adayı olan Ülkemizin Kopenhag Siyasi Kriterleri bağlamında yerine 
getirmesi gereken hususlar ile yasal düzenlemeler 24 Temmuz 2003 tarihli Resmî Gazetede yayım
lanan "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program"da belirlenmiş bulun
maktadır. 

Bir taraftan hayat hakkının, demokratik toplumun temel değeri olduğunu ve ölüm cezasının 
kaldırılmasının, bu hakkın korunması ve tüm insanların doğuştan gelen onurunun bütünüyle tanın
ması için elzem olduğunu vurgulayan ve Ülkemizce de imzalanan İnsan Haklarını ve Temel Öz
gürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesi'ne Ek 13 No'lu Protokol gereğince ölüm cezasının kaldırıl
mış olması; diğer yandan, dünyada gelişen yeni demokratik açılımlara uyum sağlanması ve bu 
açılıma uygun bir şekilde temel hak ve hürriyetlerin, evrensel düzeyde kabul edilmiş standart ve 
normlar ile Avrupa Birliği kriterleri seviyesine çıkarılması amacıyla kanunlarımızda düzenlemeler 
yapılması ihtiyacı temel yasamız olan Anayasada da değişiklikler yapma zorunluluğu doğurmuştur. 

Bu zorunluluktan hareketle, hazırlanan Kanun Teklifiyle, Anayasanın bazı maddelerinde 
değişiklik yapılması öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - 2003 Katılım Ortaklığı Belgesinde, Türkiye'nin taraf olduğu ilgili uluslar arası 
sözleşmeler doğrultusunda cinsiyete göre ayrım yapılmaksızın, tüm bireylerin insan haklarından ve 
temel hürriyetlerden hukuken ve fiilen tam olarak yararlanmasının teminat altına alınması beklen
tisi yer almaktadır. 

Öte yandan Avrupa Birliği Temel Haklar Şartının 20 nci maddesinde herkesin kanunlar önün
de eşit olduğu vurgulanmıştır. Avrupa Birliği Anayasa Taslağına ayrı bir bölümle ilave edilen Temel 
Haklar Şartının "III. Eşitlik " başlıklı Bölümünün 23 üncü maddesinde, "İstihdam, çalışma ve ücret 
de dahil olmak üzere her alanda, erkeklerle kadınlar arasında eşitlik sağlanacaktır." denilmektedir. 
Maddenin ikinci fıkrasında, yeterli ölçüde temsil edilemeyen cinsiyetin lehine belirli avantajlar 
sağlayan önlemlerin sürdürülmesinin veya kabul edilmesinin eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı ön
görülmektedir. 

Madde 2. - Avrupa Birliğine üye tüm ülkeler gibi, Ülkemiz de İnsan Haklarını ve Temel Öz
gürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesi'ne Ek 13 No'lu Protokol'ü imzalamıştır. Söz konusu Protokol 
idam cezasını tamamen kaldırmayı öngörmektedir. Ülkemiz 13 No'lu Protokol'ü henüz onay-
lamamışsa da, onaydan önce konuyla ilgili olarak Anayasada gerekli değişiklikleri yapmak amacıy
la, 15 inci maddeden ölüm cezasının infazıyla ilgili ibare çıkartılmaktadır. 

Madde 3. - Ölüm cezasının tamamen kaldırılması amacıyla 15 inci maddede yapılan değişik
liğe paralel olarak, 17 nci maddede de gerekli değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 4. - Basının, demokratik yönetimde üstlendiği önemli görev nedeniyle basın araçları 
anayasalarda ayrıca koruma altına alınmaktadır. 2003 Katılım Ortaklığı Belgesinde bu konudaki 
reformların sürdürülmesi gerektiği de öngörüldüğünden, 30 uncu madde 1961 Anayasasına da uy
gun şekilde yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 5. - Ölüm cezasının tamamen kaldırılması amacıyla 15 ve 17 nci maddelerde yapılan 
değişikliğe paralel olarak, 38 inci maddede de gerekli değişiklik yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 430) 
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Öte yandan Avrupa Birliği Müktesebatının parçası olan Uluslararası Ceza Divanına Tür
kiye'nin katılması ve Divan statüsüne taraf olması halinde belli durumlarda yargılanmak üzere ken
di vatandaşlarını Divana teslim etme yükümlülüğünü üstlenecektir. Maddenin son fıkradaki 
değişiklikle söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 6. - Ölüm cezasının tamamen kaldırılması amacıyla 15, 17 ve 38 inci maddelerde 
yapılan değişikliğe paralel olarak, 87 nci maddede de gerekli değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 7. - Uygulamada usulüne göre yürürlüğe konulmuş insan haklarına ilişkin milletlerarası 
andlaşmalar ile kanun hükümlerinin çelişmesi halinde ortaya çıkacak bir uyuşmazlığın hallinde 
hangisine öncelik verileceği konusundaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla 90 inci maddenin son 
fıkrasına hüküm eklenmektedir. 

Madde 8. - Avrupa Birliği 2003 İlerleme Raporunda sivil-asker ilişkilerinin Avrupa Birliği ül
kelerindeki standartlara uygun hale getirilmesi için, sivil kurumlarda askeri temsilcilerin yer al
maması önerildiğinden, idarenin sivilleştirilmesinin sağlanması amacıyla 131 inci maddenin ikinci 
fıkrasında yapılan değişiklikle, Yüksek Öğretim Kurulunun oluşturulmasında Genelkurmay Baş
kanlığının aday göstermesine son verilmektedir. 

Madde 9. - Devlet Güvenlik Mahkemelerin yetki, sorumluluk ve işleyişinin, Avrupa ölçülerine 
uygun hale getirilmesi, 2003 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi ve 2003 İlerleme Raporunda beklen
ti olarak yer aldığından, bu mahkemelerin kuruluşuna ilişkin 143 üncü madde hükmünün yürürlük
ten kaldırılması öngörülmektedir. 

Madde 10. - Avrupa Birliği 2002 İlerleme Raporunda şeffaflık ve etkin yönetimin sağlan
masının önemi vurgulandığından, Devlet harcamalarının denetlenmesinde şeffaflığın sağlanması 
amacıyla 160 inci maddenin son fıkrası madde metninden çıkartılmaktadır. 

Madde 11.- Yürürlük maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 430) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 30.4.2004 
Esas No. : 2/278 
Karar No. : 20 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 27 Nisan 2004 günü Esas Komisyon olarak Anayasa Komisyonuna gönderilen 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz, Haluk 
İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve Hatay Milletvekili Sadullah 
Ergin ile 193 Milletvekilinin; "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/278)" Komisyonumuzun 30 Nisan 2004 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Toplantımıza Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, Sayıştay Başkanı ve Adalet Bakanlığı temsil
cileri katılmışlardır. 

Teklifle; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının; 
- Kanun önünde eşitliği düzenleyen 10 uncu maddesine ikinci fıkra olarak "kadın ve erkek eşit 

haklara sahiptir" hükmü eklenmekte, 
- Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulmasını düzenleyen 15 inci maddesi ile, 

kişinin dokunulmazlığı maddi ve manevi varlığını düzenleyen 17 nci maddesinde geçen ölüm 
cezası ile ilgili ibareler çıkarılmakta, bu değişikliğe paralel olarak suç ve cezalara ilişkin esasları 
düzenleyen 38 inci madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin görev ve yetkilerini düzenleyen 
87 nci maddede değişiklik yapılmakta, 

- Basın araçlarının korunması başlıklı 30 uncu maddesinden "Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyetin temel ilkeleri ve Milli güvenlik aleyhinde işlenmiş bir suçtan 
mahkum olma hali hariç" ibareleri çıkarılmakta, 

- Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma başlıklı 90 inci maddesine; kanunlarla milletlerarası 
andlaşmaların çelişmesi halinde hangisine öncelik verileceğini belirleyen düzenleme getirilmekte, 

- Yükseköğretim üst kuruluşlarını düzenleyen 131 inci maddede öngörülen değişiklikle Yük
seköğretim Kurulunun oluşturulmasında Genelkurmay Başkanlığının aday göstermesine son veril
mekte, 

- Devlet Güvenlik Mahkemelerini düzenleyen 143 üncü madde yürürlükten kaldırılmakta, 
- Sayıştayı düzenleyen 160 inci maddenin son fıkrası madde metninden çıkarılmaktadır. 

Teklifi sunuş konuşmasında Komisyon Başkanı Sayın KUZU, Avrupa Birliği ile müzakerelere 
başlama yolunda destek olacak bir paketin görüşülmeye başlandığını, kadın - erkek eşitliğinin sağ
lanması, ölüm cezası verilmesinin yasaklanması, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılması, 
Milletlerarası andlaşmalarla kanunların çatışması halinde hangisine öncelik verileceğinin belirlen
mesi gibi demokratikleşme yolunda son derece önemli düzenlemelerin bu Teklifte yer aldığını ifade 
etmiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde üyelerimiz şu görüşleri ifade etmişlerdir: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 430) 
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- Teklifteki öneriler yıllardır pek çok kesimin ifade ettiği hususlardır. Toplumun beklentilerini 
karşılamak yerine Avrupa Birliğine uyum sağlanması amacı gerekçede öncelikle yer almıştır. Top
lumumuzun demokratikleşme yolunda dile getirdiği taleplerin bu konudaki kararlılığın Avrupa 
Birliği'ne uyum amacından önce vurgulanmasında sayısız yarar vardır. 

- Uygulamada ne yaptığımız, yasal değişiklikler kadar önemlidir. 

- Hukuk Devletinin beklenen standartlara uygun şekilde gerçekleşmesi yargıdaki dokunulmaz
lıkların kaldırılmasından geçmektedir. Bu alanda öncelikle milletvekili dokunulmazlığı gözden 
geçirilmelidir. 

- Pek çok ülkede kadın ve erkekler açısından fırsat eşitliği -fırsat önceliği- olumlu ayrımcılık
la ilgili önlemler sırasıyla gündeme taşınmıştır. Teklifte öngörülen düzenleme gerekçede gösterilen 
amacına uygun şekilde genişletilmelidir. 

- Anayasalar, konulan soyut düzeyde düzenler. Uluslararası Ceza Divanı ile ilgili düzenleme 
bu çerçevede yeniden değerlendirilmelidir. Kanunlarla çatışan milletlerarası anlaşmaların neler ol
duğu belirlenmelidir. 

-Avrupa Birliği'nin özü hukuk devleti ve demokratikleşmedir. Bu da yargının bağımsızlığından 
geçmektedir. Öncelikle Anayasada bu yönde değişiklikler yapılmalıdır. 

Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK eleştirilere cevaben şu görüşleri belirtmiştir: 

- 1982 Anayasası ihtiyaçlar sebebiyle çeşitli değişiklikler görmüştür. Dünyadaki gelişmeler 
buna doğal olarak yol açmıştır. 1982 Anayasasının getiriliş şartlarında güvenlik ön planda iken şim
di en ön plandaki mesele haklar ve özgürlüklerdir. Anayasanın bu değişime uydurulması tabiidir. 

- Demokrasi gelenekleri olan bir rejimdir. Ülkemizde de bunun güzel örnekleri vardır. Özel
likle uzlaşma komisyonları buna en güzel örnektir. Üye Sayısına bakılmaksızın partilerimizin eşit 
sayı ile temsil edildiği bu komisyonlar önemli işler gerçekleştirmişlerdir. Parlamentomuz temel 
haklar ve özgürlükler alanında tarihi bir görev yapmıştır. Yapmaya da devam ediyor. Bu Teklif de 
böyle bir adımdır. Türkiye'nin varmak istediği bir hedef vardır. Amacımız buna daha da yaklaşmak
tır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin hepsinin hedefleri 
arasında Avrupa Birliği'ne girmek bulunmaktadır. Milletimiz de bu çabaları desteklemektedir. İçin
de bulunulan yıl bir kader yılıdır. Konjonktürel olarak gelse de bu tür düzenlemeler bu nedenle özü 
itibariyle doğru ve gereklidir. İşin bir ayağı yasal düzenlemeler diğeri ise uygulamadır ve bu alan
da zorluk yaşanmaktadır. Bunların aşılması için çalışılmaktadır. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra oy birliği ile maddelerine geçilmiştir. 

Teklifin, çerçeve 1 inci maddesindeki görüşmelerde maddenin bu şekliyle yetersiz olduğu, fır
sat eşitliği, olumlu ayrımcılıkla ilgili düzenlemenin eklenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu madde 
üzerinde verilen bir önergenin kabulü ile fıkra "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür." şeklinde değiştirilmiştir. Bu haliyle fıkra 
gerekçesiyle uyumlu hale getirilmiştir. Madde bu değişiklik doğrultusunda kabul edilmiştir. 

Teklifin, Anayasanın 15 inci maddesinden ölüm cezasıyla ilgili ibarelerin çıkarılmasını ön
gören çerçeve 2 nci maddesi Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Teklifin, çerçeve 3 üncü maddesi üzerinde verilen bir önergenin kabulü ile Anayasanın 17 nci 
maddesinde geçen ölüm cezası ile ilgili ibarelerin çıkarılması suretiyle madde yeniden düzenlenmiş 
ve bu değişiklik doğrultusunda madde, Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 430) 
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Teklifin, Anayasanın 30 uncu maddesinde değişiklik öngören çerçeve 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin, çerçeve 5 inci maddesi üzerindeki görüşmelerde Uluslararası Ceza Divanı yerine, 
daha soyut olan Uluslararası ceza yargılaması yapan organlar ibaresinin kullanılması önerilmiş an
cak Komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. Çerçeve 5 inci madde metinden "geri" ibaresinin 
çıkarılması suretiyle kabul edilmiştir. 

Teklifin, Anayasanın 87 nci maddesinden ölüm cezasıyla ilgili ibarelerin çıkarılmasını öngören 
çerçeve 6 nci maddesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin, çerçeve 7 nci maddesi; usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin andlaşmalar ile kanunların çatışması halinde milletlerarası andlaşma hükümlerinin esas alın
masını öngörmektedir. Bu madde üzerindeki görüşmelerde sayısı çok fazla olan milletlerarası and-
laşmaları uygulayıcıların bilmesinin zor olacağı, hangi andlaşmaların bu çerçevede değerlen
dirileceğinin tadad edilmesinin gerekli olduğu üyelerimizce ifade edilmiştir. Ancak bu öneri Komis
yonumuzca kabul görmemiş ve çerçeve 7 nci madde Teklifte yer aldığı şekliyle kabul edilmiştir. 
Komisyonumuza verilen redaksiyon yetkisi çerçevesinde bu maddede geçen, "andlaşmalar ile" 
ibaresi "andlaşmalarla" şeklinde düzeltilmiştir. 

Teklifin, Yükseköğretim Kurulunun oluşumunu düzenleyen çerçeve 8, Anayasanın Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri ile ilgili 143 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngören 9 uncu 
maddesi, Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin, Anayasanın Sayıştay'ı düzenleyen 160 inci maddesinin son fıkrasının metinden 
çıkarılmasını öngören 10 ile, yürürlük ve halk oylamasını düzenleyen 11 inci maddeleri Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesi ve Teklifin tümü oya sunulmuş ve Komis
yonumuzca kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Üye 
Uğur Aksöz 

Adana 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
İbrahim Hakkı Aşkar 

Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Kâtip 
Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 
Üye 

E Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 
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Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 
Üye 

Musa Sıvacıoğlu 
Kastamonu 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 
Üye 

Atilla Kart 
Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

KARŞI OY YAZISI 

T.B.M.M. Anayasa Komisyonu Başkanlığına 
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 

Teklifinin 1 inci maddesinin Komisyonda kabul edilen metnine katılmakla birlikte; bu metne, kadın 
ve erkeğin haklarından yararlanmaları konusundaki fiili eşitliği sağlamaya ve engelleri ortadan 
kaldırmaya yönelik önlemleri almayı ve düzenlemeleri yapmayı açık ve tartışmaya gerek 
bırakmayacak biçimde devletin yükümlülüğü haline getiren, bu yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinin kanun önünde eşitliği bozmayacağını ve imtiyaz sayılamayacağını belirten bir 
ekleme yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. 

2- Teklifin 7 nci maddesinde, kanunlarla aynı konuda farklı hükümler taşıyan ve bu nedenle 
çıkacak uyuşmazlıklarda hükümleri esas alınacak temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
andlaşmaların en azından hangi kaynaklardan gelen andlaşmalar olduğuna ilişkin bir belirleme 
yapılmasının, çıkabilecek bir takım farklı yorum ve uygulamaları önlemek bakımından yararlı 
olacağını düşünüyoruz ve bu nedenle 7 nci maddedeki düzenlemeye karşıyız. 

Saygı ile Komisyon Başkanlığına sunarız. 

Oya Araslı 
Ankara 

Halil Ünlütepe 
Afyon 

Atilla Kart 
Konya 

Uğur Aksöz 

Adana 

Atila Emek 
Antalya 

Yılmaz Kaya 
İzmir 
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP 
BASK AN VEKİLLERİ ANKARA MİLLET
VEKİLLERİ SALİH KAPUSUZ, HALUK İPEK, 
BURSA MİLLETVEKİLİ FARUK ÇELİK, 
ORDU MİLLETVEKİLİ EYÜP FATSA VE 
HATAY MİLLETVEKİLİ SADULLAH ERGİN 

İLE 193 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
NIN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİ
RİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 7.11.1982 tarihli ve 2709 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
10 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

" Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. " 

MADDE 2. - Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 15 inci maddesinin ikinci fık
rasında yer alan" ile, ölüm cezalarının infazı" 
ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 

MADDE 3. - Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 17 nci maddesinin dördüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuk
lama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuk
lu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, 
bir ayaklanma veya isyanın bastırılması sırasın
da silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği 
zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme 
fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır." 

MADDE 4. - Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 30 uncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Madde 30. - Kanuna uygun şekilde basın 
işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklen
tileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerek
çesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletil
mekten alıkonulamaz." 

MADDE 5. - Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 38 inci maddesinin dokuzuncu 
fıkrası madde metninden çıkartılmış, onuncu 
fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Ölüm cezası ve genel müsadere cezası 
verilemez. " 

ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
NIN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİ
RİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.-7.11.1982 tarihli ve 2709 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 un
cu maddesinin birinci fıkrasından sonra gel
mek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 
Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağ
lamakla yükümlüdür." 

MADDE 2.- Teklifin 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 17 nci maddesinin dördüncü fık
rasının başında geçen "Mahkemelerce verilen 
ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali ile" 
ibareleri metinden çıkarılmıştır. 

MADDE 4.- Teklifin 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5.- Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 38 inci maddesinin dokuzuncu 
fıkrası madde metninden çıkartılmış, onuncu 
fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Ölüm cezası ve genel müsadere cezası 
verilemez." 
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup 
Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz, Haluk İpek, Bursa Milletvekili 
Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 
Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 193 

Milletvekilinin Teklifi) 
"Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın 

gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere 
vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri 
verilemez " 

MADDE 6. - Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 87 nci maddesinde yer alan 
", mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm 
cezalarının yerine getirilmesine" ibaresi mad
de metninden çıkartılmıştır. 

MADDE 7. - Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 90 inci maddesinin son fıkrasına 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası and-
laşmalar ile kanunların aynı konuda farklı 
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuş
mazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri 
esas alınır." 

MADDE 8. - Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 131 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve 
Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelik
leri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar 
arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde 
başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik 
vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan 
üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğ
ruya seçilen üyelerden kurulur. " 

MADDE 9. - Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 143 üncü maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 10. - Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 160 inci maddesinin son fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 11. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması 
halinde tümüyle oylanır. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

"Uluslararası Ceza Divanına taraf ol
manın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak 
üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ül
keye verilemez." 

MADDE 6.- Teklifin 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7.- Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 90 inci maddesinin son fıkrasına 
aşağıdaki cümle eklenmiştir: 
"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak 
ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaş-
malarla kanunların aynı konuda farklı hüküm
ler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlık
larda milletlerarası andlaşma hükümleri esas 
alınır." 

MADDE 8.- Teklifin 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9.- Teklifin 9 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10.- Teklifin 10 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11.- Teklifin 11 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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