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ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında 
Kanun Tasansı (1/521), 152 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/523) ile 664 
sıra sayılı Türk Ceza Kanunu Tasarılarının (1/593) görüşmelerini tamam
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V. - ÖNERİLER 329,337 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 329:336,337:345 
1. - Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 

Danışma Kurulu önerisi 329:336,337:345 
VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ

MALAR 336 
1. - Adalet Komisyonu Başkanı Koksal Toptan'ın, Denizli Milletvekili 

Ümmet Kandoğan'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 336-337 
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON

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

kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasansı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci ek) 

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

3. - Türk Ceza Kanunu Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/593) 
(S. Sayısı: 664 ve 664'e 1 inci ek) 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, bazı turistik otellerde 

uyguladığı iddia edilen telefon ücret tarifesine ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan MUMCÜnun cevabı (7/2799) 

2. - İzmir Milletvekili Kemal ANADOL'un, yasadışı örgütlerle iliş
kilerinden dolayı tutuklanan kamu görevlilerine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir AKSlTnun cevabı (7/2872) 

3. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Yozgat-Saraykent 
Adliyesinin kaldınlıp kaldınlmayacağına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2910) 

4. - Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ'in, bazı ilçe adliye teşkilat
larının kapatılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/2912) 

5. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Kırklareli'ne 
cezaevi yapımı ve bir tarihi eserin cezaevine dönüştürüleceği iddiasına iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2930) 

6. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Harmancık 
İlçesinin adlî merkez olarak Kütahya-Tavşanlı'ya bağlanmasına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2931) 

7. - Trabzon Milletvekili Şevket ARZ'ın, Trabzon'a bağlı bazı ilçe 
adliyelerinin kaldırılıp kaldınlmayacağına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2966) 
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8. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLUnun, süper lig 
kulüplerinin yıllık hasılatlarına ve ödedikleri vergilere ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHtN'in cevabı (7/3008) 412:418 

9. - Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLUnun, Irak'la ilgili geliş
melerin ülkemiz üzerinde yaratacağı etkilere karşı önlem alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/3019) 418:421 

10. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, çöp taşıma ihalelerinde kul
lanılan formüle ve uygulamada usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3035) 422:423 

11. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Hükümetin Kuzey 
Irak politikasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/3054) 424:426 

12. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Yozgat'ın bazı ilçelerindeki 
adliyelerin kapatılma nedenlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3079) 427:431 

13. - Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCANın, Karaman İl Millî Eğitim 
Müdürünün bazı açıklamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3091) 432433 

14. - Manisa Milletvekili Hasan ÖRENin, Genel Kurul ve komisyon 
çalışmalarında bulunacakların kıyafetlerine ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın cevabı (7/3107) 434435 

15. - Mardin Milletvekili Muharrem DOGAN'm, Türk Dil Kurumunca 
iki kelimenin eşanlamlı olup olmadığı konusunda yapılan araştırma sonuç
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Mehmet Ali ŞAHİNin cevabı (7/3110) 436:437 

16. - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Ankara'da kamulaş
tırılması düşünülen bir parsele ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
M.Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/3129) 438:439 

17. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, İstanbul Bayındırlık ve 
İskân Müdürlüğünün bazı ihalelerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3160) 439:462 

18. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, kardeşi ile bir milletvekili 
hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AK Sunun cevabı (7/3202) 462:463 

19. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, büyükelçileklerde din uz
manı görevlendirilmesi uygulamasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/3308) 463:465 

20. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜnün, Kıyı Yasasına muhalefetten 
haklarında soruşturma açılan belediye başkanlan olup olmadığına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YTLDIRTM'ın cevabı (7/3320) 466:467 

* Ek cevap 
21. - İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nın, İzmir-Urla-

Zeytineli'nde boğulan kız öğrencilere ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3328) 468:469 
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22. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'nın, elektrik 
sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/3330) 

23. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın. İğdır'da yaşanan doğal 
afete ve mağdurlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3339) 

24. - Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Başbakanın bir 
korumasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3354) 

25. - Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, Afyon'daki öğretmen 
açığı ve eğitimdeki sorunlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'incevabı (7/3359) 

26. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, 2004 yılı ÖSS sınavın
da başarısız olan öğrencilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
ÇELİK'in cevabı (7/3360) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak iki oturum yaptı. 
Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulun

madığı anlaşıldığından; Başkanlıkça, olağanüstü çağn önerisinde yer alan kanunun görüşülme im
kânı kalmadığı ve çağn önerisinin düştüğü açıklandı. 

Anayasa ve İçtüzük gereği 1 Ekim 2004 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 
11.23'te son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 

Mehmet Daniş 
Çanakkale 
Kâtip Üye 
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II. - BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak yedi oturum yaptı. 

Birinci Oturum 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz, Haluk 

İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin 
ile 205 milletvekili tarafından verilen 146 sıra sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge 
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasansı (1/521), 152 sıra sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/523) ile 
664 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu Tasanlannın (1/593) görüşmelerini tamamlamak üzere Anayasanın 
93 üncü TBMM İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince olağanüstü toplantı çağn önergesi. 

Olağanüstü toplantı isteminin Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun bulunduğuna ve bu 
nedenle, TBMM Genel Kurulunun 26 Eylül 2004 Pazar günü saat 11.00'de olağanüstü toplantıya 
çağnldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı duyurusu, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Genel Kurulun 26.9.2004 Pazar günkü birleşiminde, saat 13.00'e kadar çalışmalara ara 

verilmesine, çalışma süresinin ise olağanüstü toplantı konularının görüşmelerinin bitimine kadar 
uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Adalet Komisyonu Başkanı Koksal Toptan, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm 
konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle bir açıklamada bulundu. 

Sadık Yakut 
Başkanvekili 

Yaşar Tüzün Suat Kılıç 
Bilecik Samsun 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Oturumlar 

Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmında bulunan ve Adalet 
Komisyonunca İçtüzüğün 88 inci maddesine göre geri istenilen: 

1 inci sıradaki, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasansı (1/521) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci ek), 

2 nci sıradaki, Hukuk Usulü Muhkameleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasansı (1/523) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci ek), 

3 üncü sıradaki, Türk Ceza Kanunu Tasansı (1/593) (S. Sayısı : 664 ve 664'e 1 inci ek), 
Üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve kanun tasarılarının kabul edilip, kanunlaştıkları 

açıklandı. 
Anayasa ve İçtüzük gereği 1 Ekim 2004 Cuma günü saat 15.00'te toplanılmak üzere, birleşime 

18.30'da son verildi. 
Bülent Arınç 

Başkan 
Yaşar Tüzün Suat Kılıç 

Bilecik Samsun 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.00 
26 Eylül 2004 Pazar 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Suat KILIÇ (Samsun) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddelerine göre, 
Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz, Haluk İpek, 
Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
205 milletvekili tarafından verilen önerge üzerinde olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 124 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için 3 dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre 

içerisinde elektronik sisteme giremeyen sayın milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik 
personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, 
teknik personel aracılığıyla, 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer alan olağanüstü toplantı 

çağrı önergesini ve Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum: 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri ile 205 milletvekili tarafından verilen 146 

sıra sayılı Adlî Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı (1/521), 152 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/523) ile 664 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu Tasarılarının 
(1/593) görüşmelerini tamamlamak üzere Anayasanın 93 üncü, TBMM İçtüzüğünün 7 nci maddeleri 
gereğince olağanüstü toplantı çağrı önergesi (4/215) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, 146 sıra sayılı Adlî Yargı İlk Derece 

Muhakemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 
Tasansı (1/521), 152 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasansı (1/523) ile 664 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu (1/593) Tasarılarının 
görüşmelerini tamamlamak üzere, Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 nci maddesi gereğince, 26 
Eylül 2004 Pazar günü saat 11.00'de olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ederiz. 

Faruk Çelik Eyüp Fatsa Haluk İpek 
Bursa Ordu Ankara 

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Sadullah Ergin Salih Kapusuz 

Hatay Ankara 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
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Gerekçe: 
Olağanüstü gündem maddelerinde yer alması önerilen yasa tasanlan, hukuk reformunun 

önemli unsurlarını oluşturmakta, Avrupa Birliği sürecindeki ülkemiz ve ulusumuz açısından özel 
önem ve yarar taşımaktadır. 

Kalan maddelerinin öncelikle görüşülerek, uygulama sürecinin başlanmasını temin etmek için, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantı talebinde bulunulmuştur. 

6- Abdullah Çalışkan 
7- Recep Garip 
8- Ali Küçükaydm 
9- Ziyaettin Yağcı 
10- Mahmut Göksu 
11- Mehmet Özyol 
12- Ahmet Faruk Unsal 
13- Halil Aydoğan 
14-Reyhan Bal andı 
15- Ahmet Koca 
16- Cemal Kaya 
17- Halil Özyolcu 
18- Mehmet Kerim Yıldız 
19- Ruhi Açıkgöz 
20- Ali Rıza Alaboyun 
21- Ramazan Toprak 
22-Akif Gülle 
23- Bülent Gedikli 
24- Telat Karapınar 
25- Faruk Koca 
26- Mehmet Zekai Özcan 
27- Eyyüp Sanay 
28- Mustafa Tuna 
29- Mustafa Said Yazıcıoğlu 
30- Osman Akman 
31- Mevlüt Çavuşoğlu 
32- Burhan Kılıç 
33- Kenan Altun 
34- Orhan Yıldız 
35- Ahmet Rıza Acar 
36- Ahmet Ertürk 
37- Ali Aydınlıoğlu 
38- Turhan Çömez 
39- Ali Osman Şali 

(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Adıyaman) 
(Adıyaman) 
(Adıyaman) 
(Afyon) 
(Afyon) 
(Afyon) 
(Ağn) 
(Ağn) 
(Ağn) 
(Aksaray) 
(Aksaray) 
(Aksaray) 
(Amasya) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Ardahan) 
(Artvin) 
(Aydın) 
(Aydın) 
(Balıkesir) 
(Balıkesir) 
(Balıkesir) 
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40- A. Edip Uğur 
41- Mehmet Asım Kulak 
42- Afif Demirkıran 
43- Ahmet İnal 
44- M. Nezir Nasıroğlu 
45- Feyzi Berdibek 
46- Abdurrahim Aksoy 
47- Yüksel Coşkunyürek 
48- Mehmet Güner 
49- Metin Yılmaz 
50- Mehmet Alp 
51- Bayram Özçelik 
52- Abdulmecit Alp 
53- Şerif Birinç 
54- Mustafa Dündar 
55- Zafer Hıdıroğlu 
56- Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
57- Şevket Orhan 
58- Mehmet Emin Tutan 
59- Mehmet Daniş 
60- İbrahim Köşdere 
61- Hikmet Özdemir 
62- Agâh Kafkas 
63- Ali Yüksek Kavuştu 
64- Muzaffer Külcü 
65- Murat Yıldırım 
66- Osman Nuri Filiz 
67- Aziz Akgül 
68- M. İhsan Arslan 
69- Osman Aslan 
70- Mehmet Mehdi Eker 
71- Ali ihsan Merdanoğlu 
72- Cavit Torun 
73- Ali Ayağ 
74- Mehmet Necati Çetinkaya 
75- Zülfü Demirbağ 
76- Şemsettin Murat 
77- Abdulbaki Türkoğlu 
78- Tevhit Karakaya 
79- Fahri Keskin 

2 6 . ! 

(Balıkesir) 
(Bartın) 
(Batman) 
(Batman) 
(Batman) 
(Bingöl) 
(Bitlis) 
(Bolu) 
(Bolu) 
(Bolu) 
(Burdur) 
(Burdur) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Çanakkale) 
(Çanakkale) 
(Çankırı) 
(Çorum) 
(Çorum) 
(Çorum) 
(Çorum) 
(Denizli) 
(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 
(Diyarbakır) 
(Edirne) 
(Elazığ) 
(Elazığ) 
(Elazığ) 
(Elazığ) 
(Erzincan) 
(Eskişehir) 
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80- Ömer Abuşoğlu 
81-Nurettin Aktaş 
82- Mahmut Durdu 
83- Mehmet San 
84- Sabrı Varan 
85- Fehmi Öztünç 
86- Mustafa Zeydan 
87- Mehmet Sait Armağan 
88- Erkan Mumcu 
89- Mehmet Mustafa Açı kalın 
90- Tayyar Altıkulaç 
91- Mustafa Ataş 
92- Azmi Ateş 
93- Egemen Bağış 
94- Mustafa Baş 
95- Yahya Baş 
96- Nusret Bayraktar 
97- Alaattin Büyükkaya 
98- Nazım Ekren 
99- Ekrem Erdem 

100- Gürsoy Erol 
101- Hüseyin Kansu 
102- Cengiz Kaptanoğlu 
103- Recep Koral 
104- Burhan Kuzu 
105- İnci Özdemir 
106- Mehmet Sekmen 
107- İdris Naim Şahin 
108- Gülseren Topuz 
109- Zeynep Karahan Uslu 
110- Nevzat Yalçıntaş 
111- Zekeriya Akçam 
112- TevfıkEnsari 
113- Nükhet Hotar Göksel 
114- Fazıl Karaman 
115- İsmail Katmerci 
116- Mehmet S. Tekelioğlu 
117- Fatih Arıkan 
118-Mehmet Ali Bulut 
119-Hanefi Mahçi çek 

(Gaziantep) 
(Gaziantep) 
(Gaziantep) 
(Gaziantep) 
(Gümüşhane) 
(Hakkâri) 
(Hakkâri) 
(İsparta) 
(İsparta) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Kahramanmaraş) 
(Kahramanmaraş) 
(Kahramanmaraş) 
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120- Mehmet Yılmazcan 
121- Hasan Bilir 
122- Mehmet Ceylan 
123- Ali Öğüten 
124- Yüksel Çavuşoğlu 
125- Yusuf Selahattin Beyribey 
126- Hakkı Köylü 
127- Sinan Özkan 
128- Musa Sıvacıoğlu 
129- Mustafa Duru 
130- Mustafa Elitaş 
131-Niyazi Özcan 
132- Taner Yıldız 
133- Ramazan Can 
134- Vahit Erdem 
135- Murat Yılmazer 
136- Mikail Arslan 
137- Hacı Turan 
138- Hasan Kara 
139- Muzaffer Baştopçu 
140- Nevzat Doğan 
141-Nihat Ergün 
142- Hasan Anğı 
143- Mehmet Kılıç 
144- Kerim Özkul 
145- Soner Aksoy 
146- Abdullah Erdem Cantimur 
147- Hasan Fehmi Kinay 
148- Mehmet Çerçi 
149- Hüseyin Tannverdi 
150- Hakan Taşçı 
151- Süleyman Turgut 
152- Selahattin Dağ 
153-Nihat Eri 
154- Mehmet Beşir Hami di 
155-Saffet Benli 
156- Ali Er 
157- Mustafa Eyiceoğlu 
158- Dengir Mir Mehmet Fırat 
159- Ömer İnan 

26 . 9 . 2004 

(Kahramanmaraş) 
(Karabük) 
(Karabük) 
(Karabük) 
(Karaman) 
(Kars) 
(Kastamonu) 
(Kastamonu) 
(Kastamonu) 
(Kayseri) 
(Kayseri) 
(Kayseri) 
(Kayseri) 
(Kırıkkale) 
(Kırıkkale) 
(Kırıkkale) 
(Kırşehir) 
(Kırşehir) 
(Kilis) 
(Kocaeli) 
(Kocaeli) 
(Kocaeli) 
(Konya) 
(Konya) 
(Konya) 
(Kütahya) 
(Kütahya) 
(Kütahya) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Mardin) 
(Mardin) 
(Mardin) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Mersin) 
(Mersin) 

O : 1 
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160- Hasan Özyer 
161- Orhan Seyfı Terzi başıoglu 
162- Seracettin Karayağız 
163- Mehmet Elkatmış 
164- Rıtvan Köybaşı 
165- Osman Seyfı 
166- Mahmut Uğur Çetin 
167- Erdoğan Özegen 
168- Cemal Uysal 
169- Enver Yılmaz 
170- Durdu Mehmet Kastal 
171- Şükrü Ünal 
172- İlyas Çakır 
173- îmdat Sütlüoğlu 
174- Erol Aslan Cebeci 
175- Hasan Ali Çelik 
176- Şaban Dişli 
177- Ayhan Sefer Üstün 
178- Musa Uzunkaya 
179-Ahmet Yeni 
180- Öner Ergenç 
181-Öner Gülyeşil 
182-Cahit Can 
183-Ömer Kulaksız 
184- Orhan Taş 
185- Mehmet Faruk Bayrak 
186- Sabahattin Cevheri 
187-Zülfükarİzol 
188-Mahmut Kaplan 
189- Mehmet Atilla Maraş 
190- Mehmet Özlek 
191-A. Müfit Yetkin 
192- İbrahim Hakkı Birlik 
193- Abdullah Veli Şeyda 
194- Tevfık Ziyaeddin Akbulut 
195- Şükrü Ay alan 
196- Asım Ay kan 
197- Cevdet Erdöl 
198-Faruk Nafiz Özak 
199- Alim Tunç 

26. 

(Muğla) 
(Muğla) 
(Muş) 
(Nevşehir) 
(Nevşehir) 
(Nevşehir) 
(Niğde) 
(Niğde) 
(Ordu) 
(Ordu) 
(Osmaniye) 
(Osmaniye) 
(Rize) 
(Rize) 
(Sakarya) 
(Sakarya) 
(Sakarya) 
(Sakarya) 
(Samsun) 
(Samsun) 
(Siirt) 
(Siirt) 
(Sinop) 
(Sivas) 
(Sivas) 
(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Şanlıurfa) 
(Şırnak) 
(Şırnak) 
(Tekirdağ) 
(Tokat) 
(Trabzon) 
(Trabzon) 
(Trabzon) 
(Uşak) 
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200- Maliki Ejder Arvas (Van) 
201 - Yekta Haydaroğlu (Van) 
202- Cüneyit Karabıyık (Van) 
203- Halil Kaya (Van) 
204- Şükrü Önder (Yalova) 
205- İlyas Arslan (Yozgat) 
206- Bekir Bozdağ (Yozgat) 
207- Mehmet Çiçek (Yozgat) 
208- Fazlı Erdoğan (Zonguldak) 
209- Koksal Toptan (Zonguldak) 
210- Polat Türkmen (Zonguldak) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi, Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum: 

2. - TBMM Genel Kurulunun 26 Eylül 2004 Pazar günü saat 11.00'de olağanüstü toplantıya 
çağrıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/648) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Bildirilmiştir 
Türkiye Büyük Millet Meclisini, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Türk Ceza Kanunu 
Tasarısının görüşmelerinin tamamlanması için yeter sayıdaki milletvekilinin istemi üzerine, 26 
Eylül 2004 Pazar günü saat 11.00'de, Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince olağanüstü toplantıya çağırıyorum. 

Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmasını 
rica ederim. 

Bülent Annç 
Türkiye Büyük Mllet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

V. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No: 98 Tarihi: 26.9.2004 
Genel Kurulun 26.9.2004 Pazar günkü (bugün) birleşiminde, saat 13.00'e kadar çalışmalarına 

ara verilmesi, çalışma süresinin ise, olağanüstü toplantı konulanmn görüşmelerinin bitimine kadar 
uzatılmasının, Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Annç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Sadullah Ergin Kemal Anadol 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Lehinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; okunan 

Danışma Kurulu önerisinin lehinde söz almış bulunuyorum; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve 
şahsım adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu öneride benim imzam var; zaten lehinde söz aldım. Amacım, bir 
polemik konusunu buraya getirmek, polemik yapmak, ortamı sertleştirmek, gerginlik yaratmak filan 
değil. Amacım, bir yanlış uygulamanın bundan sonra tekrarını önlemek; kötü misal emsal olmaz 
ilkesine göre, yapılan yanlış uygulamanın zabıtlara geçirilmesini, tarih düşürülmesini sağlamak ve 
bundan sonra doğru uygulama yapmak. Bunu sağlamak için söz aldım. 

Değerli milletvekilleri, şimdi Meclis olağanüstü toplandı. Meclis niye olağanüstü toplandı; 
okunan metinlere göre, olağanüstü toplantı çağrı önergesine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup 
Başkanvekilleri başta olmak üzere, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlanmız altma imza 
koymuşlar ve Meclisin olağanüstü toplanmasını istemişler; Anayasa, madde 93, İçtüzük, madde 7. 
Peki, bir gariplik yok mu ortada? Ondan önce, 21 Eylül 2004 tarihinde, 123 imzayla, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanına Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili olarak ben ve 
milletvekili arkadaşlarım, 28 Eylül Salı günü Meclisin olağanüstü toplanması ve Türk Ceza Yasası 
Tasarısının kaldığı yerden devam edilerek görüşülmesi ve tümünün oylanması istemiyle verdiğimiz 
olağanüstü çağn metni nasıl buharlaştı arkadaşlar, nasıl yok oldu, neden yok oldu?!. Önceliği vardı... 

RECEP GARİP (Adana) - Sırası mı, önceliği mi ?!. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sırası, sırası; çünkü, bir daha böyle uygulama olmasın. 
Değerli arkadaşlarım, bakınız, Anayasanın 93 üncü maddesi, emredici hüküm, Meclis Başkanına, 

Sayın Meclis Başkanına takdir hakkı tanımayan bir hüküm. Anayasanın "Toplanma ve tatil" başlıklı 
93 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte 
birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi toplantıya çağırır" deniliyor "çağırabilir" denilmiyor. 

Şimdi, anlaşılıyor ki, bir büyük yanlış yapılmıştır. Dilekçemizi 21 Eylül Salı günü verdik. 28 
Eylül Salı günü Meclisin olağanüstü toplantıya çağınlmasını istedik. Burada, Anayasaya ve İçtüzüğe 
göre, Sayın Meclis Başkanının bir haftalık hareket alanı vardır; kapsamı bu kadar. Bizim günümüzle 
bağlı değildir; ama, bir hafta içinde Meclisi toplamaya mecburdur, yapacak başka bir işi yoktur. 

İçpolitika olayları dışpolitikaya sirayet etti. Sayın Başbakan Brüksel'e gitti. Birinci yanlış 
şurada oldu: Sayın Başbakan, basına da yansıyacak biçimde, Meclis Başkanına "dış gelişmelerden 
haberdar edeceğiz sizi, aman Meclisi toplamayın -bu gelişmeler sonucunda- haber vermeden 
Meclisi toplamayın" dedi. Oysa, Meclis Başkanının, demin söylediğim gibi, yapacak başka bir işi 
yok; Cumhuriyet Halk Partisinin çağasını bir hafta içerisinde gün vererek değerlendirecek; birincisi 
bu. İkincisi, Sayın Başbakan, Verheugen'le görüşüp, dünya, Avrupa ve Türkiye basınının önünde, 
Meclisin 26 Eylül günü toplanacağını açıkladı. Neden; yani, baştan beri mutabakatla yürüyen bir 
Türk Ceza Kanunu Tasarısı var, hep mutabakatımızla yürüdü; geri çekildikten sonra da, çok 
saydığım Grup Başkanvekili Haluk İpek mutabakatın devam ettiğini benim konuşmama cevaben 
söyledi, Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Koksal Toptan da belirttiler. Sayın Başbakan acaba 
Türkiye'deki politik gelişmelerin tersine, Avrupa Birliği bizim içişlerimize karışmasın diyerek 
gittiği Brüksel'de yaptığı U dönüşünün verdiği sinirle mi hareket etti de, kimseye sormadan, 
26'sında, bugün. Meclisin toplanacağını, Anayasayı ve İçtüzük hükümlerini çiğneyerek ilan etti?! 
(CHP sıralarından alkışlar) Nerede bizim önerge?! 

Haa, ne yapılabilirdi; Sayın Meclis Başkanı, baştan beri bir mutabakat var, bu mutabakatla bu 
yasa çıkıyor, yasanın çıkmasını gerçekten isteyen, samimî olarak hareketleriyle, oyuyla, 
davranışlarıyla Parlamentoda bunu sergileyen Cumhuriyet Halk Partisi daha önce bir önerge 
vermiş; ama, gelişmeler olmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi de bir çağada bulunmuş, onu da dikkate 
almak mecburiyetindeyim; o zaman grup başkanvekillerini çağırayım, onlarla istişare edeyim, iki 
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partinin yetkilileriyle görüşeyim, günü öyle belirleyeyim; evet, sizin bir çağrı önergeniz var, daha 
sonra İktidar Partisinin bir çağrısı var... Kaldı ki, parantez içinde söyleyeyim, 93 üncü madde parti, 
grup filan demiyor; milletvekili diyor, beşte 1 milletvekili diyor. Bunlar bağımsız olabilir, ayrı 
partilerden olabilir, ayrı ayrı partilerden milletvekilleri ortak talepte bulunmuş olabilir. Meclis 
Başkanı çağırıp, arkadaşlar, durum bu şekle dönüştü; 26 Eylülde Meclisin toplanması iyi olur 
deseydi, biz buna hayır mı diyecektik arkadaşlar; elbette, evet diyecektik. Ama, siyasî nezaketi 
unutarak, Anayasa hükümlerini bir tarafa iterek, İçtüzük hükümlerinden habersiz görünerek... 
Burada görüldüğü gibi, bakın, kötü uygulama nasıl yansıyor!.. Cumhuriyet Halk Partisinin önergesi 
nerede arkadaşlar?! O önergenin dikkate alınmamasına izin veren bir Anayasa hükmü var mı; bir 
İçtüzük hükmü var mı?! (CHP sıralarından alkışlar) 

Danışma Kurulunun bu önerisinin kabulü istikametinde oy kullanacağız; ama, bu konuşmayı, 
tarih düşürmek için yaptım, zabıtlara geçirmek için yaptım. Bir daha, Meclisin olağanüstü 
toplanmasını isteyen çağrının yok sayılması olmasın, böyle bir uygulama yapılmasın diye söz 
aldım. Tekrar ediyorum, amacım, gerginlik yaratmak, polemik yapmak değil. Yüce Meclisin 
takdirlerine sundum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Anadol. 
Önerinin aleyhinde, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan söz istemişlerdir; buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Değerli milletvekilleri, Yüce Heyetinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Bundan yaklaşık onbeş gün önce yine, Yüce Meclis, olağanüstü toplantı için çağrılmış -üç gün 

yoğun mesai yaparak- Türkiye için bir reform olduğu ileri sürülen, iddia edilen ve yetmişsekiz yıldır 
yürürlükte olan Ceza Kanunu değiştirilerek yeni bir ceza kanununun hayata geçirilmesiyle ilgili 
olağanüstü toplanmıştı; ancak, bu tasarının son iki maddesine gelindiğinde, her ne hikmetse, 
sebebini anlayamadığımız bir şekilde tasan komisyona geri çekilmişti ve yaklaşık dokuz gün sonra, 
değişen ne oldu ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden olağanüstü toplantıya çağrılmıştır? 

Ben bu Ceza Kanunu Tasarısıyla ilgili söz alıp, bunun aceleye getirildiğim, toplumda bir uzlaşma 
neticesinde ortaya çıkmadığını, milletvekillerinin bile bu Ceza Kanunu Tasarısını -tatil dönüşü 
masalarında bulduğunu- okuyamadıklarını ileriye sürdüğümde, Sayın Adalet Bakanı, Sayın Adalet 
Komisyonu Başkanı, geldiler, burada "bu, aceleye getirilmemiştir. Bu konu uzun zamandan beri 
gündemdedir" şeklinde ifadelerde bulundular. Ancak, yine ne hikmetse, daha sonra Adalet Komisyonu 
Başkanımız, tasarıyı komisyona geri çekerken buradan şu konuşmayı yaptı: "Aslında, milletvekili 
arkadaşlarımız için belki bir haksızlık da yapıldı -altını çiziyorum, bir haksızlık da yapıldı- çünkü, 
değerli arkadaşlanmız, 720 sayfalık bu dokümanı ancak tatil dönüşü olağanüstü toplantıdan sonra alıp, 
inceleme imkânı bulabildikleri kadar buldular." Ben de tasan ilk geldiği gün bunu söylemiştim. Sayın 
Adalet Komisyonu Başkanı, o ilk gün "bu tasan, aceleye getirilerek, önünüze getirilen bir tasan 
değildir" demişti; ancak, üç gün sonra fikrini değiştirerek, bunun aceleye getirildiğini ifade etti. 

Şimdi, bu kanun tasarısıyla ilgili olarak itiraz ettiğimiz birçok madde oldu. Biz istedik ki, 
yetmişsekiz yıldan beri değiştirilmesi gerektiği herkesçe ifade edilen; ancak, bir türlü gündeme 
getirilemeyen bu Ceza Kanunu, ifade özgürlüğü, düşünce hürriyeti bakımından, gelişmiş 
ülkelerdeki kriterlere uygun olsun, bütün vatandaşlanmız, düşüncelerini hür ve serbestçe ifade 
edebilsin, ülkemiz, alabildiğince geniş özgürlüklerin, ifade hürriyetinin bol olduğu bir ülke olsun. 
Ancak, bu Ceza Kanunu Tasarısında görüyoruz ki, bu söylediğimiz unsurların dışında, ifade 
hürriyetini, düşünce hürriyetini sınırlandıran birçok faktör var. 

Yine, Sayın Adalet Komisyonu Başkanı, Barolar Birliğinin yaptığı toplantıda, bu kanun 
tasarısının devletçi bir anlayışla hazırlandığını ifade ediyor. Bunun altını çizmek istiyorum; bu 
kanun tasansının -Adalet Komisyonu Başkanının ifadesiyle- devletçi bir felsefeyle, devletçi bir 
anlayışla hazırlandığım ifade ediyor. Siz, komisyonda veya Mecliste ne kadar değişiklik yaparsanız 
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yapın, eğer temelinde devletçi bir anlayış ve devletçi bir felsefe yatıyorsa, bu kanunun, yürürlüğe 
girdikten sonra, ülkedeki düşünce ve ifade hürriyetlerinin önünde nasıl engeller ortaya çıkaracağını 
hep birlikte göreceğiz. 

Mesela, bir 216 ncı madde var. 216 ncı maddeyle ilgili olarak -geçmişin 312 nci maddesine 
tekabül ediyor- biz, orada, bu maddede bir değişiklik önergesi verdik "açık ve mevcut tehlike" 
ibaresinin konulmasını istedik; ancak, Sayın Adalet Bakanı bir konuşma yaptı, dedi ki: "Bu önerge, 
popülist bir yaklaşımla verilmiştir; Amerikan Yüksek İdare Mahkemesinin bu doğrultudaki görüşü 
'açık ve yakın tehlike'dir." Ancak, ben, komisyona gelen hükümet önerisinin gerekçesini burada 
okudum; Sayın Adalet Bakanının da, o gerekçeyi okumadığı bu şekilde ortaya çıktı. Öyle bir kanun 
tasarısı geliyor ki, Sayın Adalet Bakanının da, altında imzası olan ve Bakanlığının hazırladığı bir 
kanun tasarısının gerekçesini okumadığı, çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Eğer, siz "açık ve yakın 
tehlike" ibaresini kullanırsanız, düşünceye ceza uygulamasını getirirsiniz. "Yakın tehlike" ne 
demektir; önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda, belki ortaya çıkabilecek olan bir tehlikeden söz 
ediyorsunuz. Böyle bir tehlike, düşünce hürriyetinin önüne bir engel koymak değil midir... Siz, bir 
konuşma yapacaksınız, bu konuşmanın neticesi, belki üç ay sonra, belki bir yıl sonra, belki beş yıl 
sonra, belki bir tehlike ortaya çıkarabilecek; ancak, Amerikan Yüksek İdare Mahkemesinin ölçüsü ve 
gelişmiş ülkelerdeki ölçü, bunun "açık ve mevcut tehlike" ibaresi şeklinde kullanılmasıdır. Bakınız, 
bundan dolayı, merak ediyorum, hayret ediyorum... 312 nci maddeyle ilgili olarak, bu Mecliste 
bulunan onlarca milletvekilimizin onlarca konuşmasını sizlerin önüne koyabilirim; ancak, ne gariptir 
ki, ne hayret verici bir şeydir ki, hem AK Parti milletvekillerinin hem CHP milletvekillerinin geçmişte 
şiddetle eleştirdiği ve uygulamaya girdikten sonra da çok ciddî problemlerin ortaya çıkabileceği bir 
kanun maddesi üzerinde birlikte bir önerge verdiniz ve madde o şekilde geçti. 

Yine, 219 uncu madde... Bunu, ilk konuşmamda, burada söylediğimde itirazlar gelmişti; ancak, 
AK Parti milletvekili olan bir arkadaşımız, buraya geldi ve "tasarının bu maddesi Anayasaya açıkça 
aykırıdır" dedi. Bunu söyleyen arkadaşımız, Adalet Komisyonunda bizzat görev yapan, hukukçu bir 
arkadaşımızdır. Bu Meclis, açıkça Anayasaya aykırı olduğu bir AK Partili milletvekili tarafından da 
ifade edilen bir maddeyi, yine AK Parti ve CHP'nin oylarıyla, ne gariptir ki, eski Ceza Kanunundaki 
gibi, aynı ifadelerle geçirdi. Bu kanunu alıp bakan birisi, 219 uncu maddeye kadar çok sade, çok 
duru bir Türkçeyle yazıldığını görecek; ama, 219 uncu maddeye geldiğinde de, elinde bir sözlük -
buna yeni hâkim ve savcılarımız da dahildir- acaba, 219 uncu maddede ne denilmek isteniyor diye 
düşünecek. Bu 219 uncu madde, bir hilkat garibesi şeklinde Ceza Kanunu içerisinde yer alacak. 
Anlaştınız, bunu beraber geçiyorsunuz; ama, hiç olmazsa, bunu Türkçeyle, sade bir üslupla Ceza 
Kanununun içerisine yerleştirseydiniz!.. 

Yine, bu maddeyle ilgili olarak, Adalet Komisyonu Başkanımız, burada "bu kanun tasarısıyla 
getirdiğimiz 219 uncu madde, geçmişteki hükme göre, bu kamu görevlilerinin daha lehine idi" dedi. 
Yani "tasarıda, din görevlileriyle ilgili gelen hüküm, onların lehine olan bir uygulamaydı" dedi; 
ancak, yine burada, sizlerin oylarıyla buradan geçen şekliyle, demek ki, bu madde, bu kamu 
görevlilerinin getirilen maddeye göre daha aleyhinde olarak çıkmıştır. Ben, bu maddenin, bu 
Meclisten, bu haliyle çıkmasının -altını çizerek tekrar söylüyorum- Anayasaya aykırı olduğunu, 
ikibuçuk milyon kamu görevlisinin arasından yüzbinini ayırıp "siz, potansiyel tehlikesiniz, 
potansiyel suçlusunuz" şeklinde bir ifadeyle onların yargılanmasını, muhakeme edilmesini sizlerin 
vicdanlarına bırakıyorum. 

Ne oldu da, on gün önce yürürlük maddesiyle beraber geri çekilen tasarı Brüksel'den niye geri 
döndü'?.. Bu kanun tasarısının Meclisten geçmesiyle ilgili olarak büyük bir konsensüs de 
sağlamıştınız. Ne oldu da, komisyona geri çekilen bir tasarı, bugün, tekrar Meclisin huzurundadır?.. 
Yine, Adalet Komisyonu Başkanı "biz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve İnfaz Kanunuyla 
beraber getiriyoruz" dedi. Getirdiniz mi Sayın Başkanım?! Bugün görüşeceğimiz bu tasarılarda 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile İnfaz Kanunu var mı arkadaşlar?! Eğer, bu iki kanun yoksa, 
on gün önce söylediğiniz sözlerle, bugün getirilen şekliyle bunlan kamuoyuna nasıl izah 
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edeceksiniz?! Bizi nasıl tatmin edeceksiniz?! Mesele Brüksel'den geri dönmüştür arkadaşlar. Siz, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temsilcileri olarak "biz Türküz, burası Türkiye, biz, iç işlerimize 
kimseyi karıştırmayız ve kanunları kendi rızamızla, kendi arzumuzla getiriyoruz" diyeceksiniz; 
ancak, yine, burada, Adalet Komisyonu Başkanının bir ifadesi var, tutanaklardan okuyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - "Avrupa Birliği bizden ne istediyse onu yaptık." Buyurun 

sayın milletvekilleri!.. Eğer biz Türksek, burası Türkiye ise ve hiç kimse bizim içişlerimize 
kanşamayacaksa, bu ifade neyin nesi?! Yine, bir diğer milletvekili "ev ödevimizi yaptık" diyor. Bizim 
ev ödevimizi Avrupa Birliği mi verecek arkadaşlar! Niçin, biz, kendimiz, kendi düşüncelerimizle, hür 
irademizle bu Meclisten geçecek kanunları kendimiz yapmıyoruz?! Yine aynı Komisyon Başkanı 
diyor ki: "Avrupa Birliği, bizden, Ceza Kanununuzu değiştirin diye bir talepte bulunmadı 'Ceza 
Kanunundaki şu hükümleri değiştireceksiniz' dedi, biz de onları değiştirdik." Buyurun!.. 

Sayın Tayyip Erdoğan diyordu ki: "Globalleşen dünyada Avrupa Birliği dışında kalmak, 
medeniyetin varoşlarında kalmaktır." Avrupa Birliğine kimse karşı değil arkadaşlar. Avrupa Birliği 
rüyası, ülküsü, arzusu, 1959 yılında, demokrasi şehidi Fatin Rüştü Zorlu'nun bir ideali, hayaliydi 
arkadaşlar. Fatin Rüştü Zorlu, bir botla Mudanya'dan İmralı'ya, idam sehpasına giderken "Avrupa 
Ekonomik Topluluğu -o günkü ismiyle- hakkında ne düşünüyorsunuz, bu konuda ülke olarak ne 
yapmamız gerek" şeklinde kendisine sorulan bir suale karşı, Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
girilmesinin ülke menfaatına, ülke yararına olduğunu söylüyordu. 1959'dan beri gelmiş geçmiş 
bütün hükümetler, Avrupa Birliğine girilmesi yolunda karar aldılar; ancak "globalleşen dünyada, 
Avrupa Birliği dışında kalmak, medeniyetin varoşlarında kalmaktır" diyeceksiniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Bu 

söylediklerinin öneriyle ilgisi yok, Ceza Kanunuyla ilgili konuşuyor. Ceza Kanunu başka, öneri 
başka! Süreler de, sürekli artıyor!.. 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Avrupa Birliğini medeniyet projesi olarak takdim etmek, 

bir abartıdır. Avrupa Birliğinin dışında kalmayı, medeniyet varoşunda kalmak şeklinde takdim 
etmek, millete karşı ayıptır arkadaşlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyük çoğunluğu, elbette, Avrupa Birliğine girilmesi 
taraftarıdır. Ben, vücut dilini okuyan insanların, Sayın Başbakanımızın, Verheugen'le yapılan 
görüşmeden sonraki basın toplantısındaki, o andaki vücut dilini okumalarını talep ediyorum. Hangi 
ruh hali içerisinde, hangi eziklik içerisinde, Verheugen ile yan yana oturduğunun, bu millete 
hesabının verilmesi lazım. Verheugen kimdir!.. Verheugen ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
Başbakanının yan yana oturup, Avrupa Birliği için... Verheugen'in ifadesi şöyle: "Tayyip Erdoğan 
bana güvence verdi" diyor. 

AHMET IŞIK (Konya) - Sen kendine bak, kendine bak! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Verheugen kimdir arkadaşlar?.. Verheugen'e karşı 

Başbakanın güvence vermesi söz konusu olabilir mi?.. Verheugen o komisyonla ilgili bir çalışma 
yapar, raporunu sunar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - .. ancak, bir Başbakanın, bir kişiyle, Verheugen ile yan 

yana oturup bunun hesabını yapmasının ve bu şekilde ifadede bulunmasının, mutlaka izah edilmesi 
gereken bir husus olduğunu ifade ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Sayın İpek, Danışma Kurulu önerisinin lehinde mi aleyhinde mi konuşacaksınız? 
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HALUK İPEK (Ankara) - Lehinde konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bir dakika Sayın İpek... 
Sayın milletvekilleri, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan, önerinin lehinde konuşmak 

üzere söz istemiştir; ancak, söz verildikten sonra, önerinin aleyhinde konuşacağım belirterek 
aleyhte konuşmuştur. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Ben önerinin aleyhinde söz istedim. 
BAŞKAN - Onun için önce Ümmet Kandoğan'a konuşma sırası verilmiştir. 
Önerinin lehinde konuşmak üzere, buyurun Sayın İpek. 
HALUK İPEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Danışma Kurulu önerisinin lehinde söz aldım. Tabiî, çok önemli bir günde toplandık. İki yıllık 

uzun bir çalışma süresinin final kısmını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yani, özellikle bundan sonra 
da yasa çalışmaları devam edecek; ama, Avrupa Birliğinden tarih alınmadan önce yapılacak önemli 
çalışmanın final kısmını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu açıdan bugünü, tarihî bir gün olarak 
nitelendiriyorum. 

Yine şu açıdan da çok önemli: İlk defa bizim içimizden çıkan bir kanun yaptık; çünkü, bundan 
önce, kanunların birçoğunu dışarıdan ithal etmiştik. Kanun yapmak zamanı dondurmaktı, zamanı 
yetmişsekiz yıl önce dondurduk; ama, ihtiyaçlar artmıştı. Bu ihtiyaçlan karşılayacak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kendi içinden, kendi emeğiyle bir Ceza Kanununu, birazdan yürürlük 
maddelerini de geçirerek kanunlaştıracağız. 

Tabiî, bundan önce, son onbeş gün içerisinde, hiç olmaması gereken... Cumhuriyet Halk 
Partisinden Sayın Eraslan'ın güzel bir sözü vardı, siyasîler, tam, objektif bir kanun yapamazlar... 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Ceza kanunu yapamazlar!.. 
HALUK İPEK (Devamla) - "Ceza kanunu yapamazlar" demişlerdi. Bir derece haklılık payı 

olduğu ortaya çıktı; çünkü, bu kadar güzel bir kanun, bu kadar emek sarf edilen bir kanun, hiç 
olmadık mecralara taşındı, hiç olmadık yerlere taşındı. İçerisinden birkısım maddeler konuşularak, 
o kanunun güzel hükümlerinin üstü örtüldü. İnanın, ilk defa suç olarak gelen, işte, kapkaçtı, bilişim 
suçlarıydı, çevre kirliliğiydi, birçok güzel düzenlemenin üstü örtüldü, hatta, bunları ben dışarıda 
anlattığım zaman, insanlar "biz bunların hiçbirini bilmiyoruz, biz, Ceza Kanununu sadece o malum 
maddeden ibaret biliyoruz" dediler. (CHP sıralarından gürültüler) Konunun kendi mecrasına 
dönebilmesi için burada görüşmelere ara verildi. Yani, kanun tasarısının iki maddesi komisyona 
çekildi; fakat, maalesef, kanun tasarısının iki maddesi komisyona çekilmişken, bu, dışarıya ve 
medyaya "Ceza Kanunu geri çekildi" şeklinde takdim edildi. Oysa, Ceza Kanunu Tasarısının bütün 
maddeleri -ikisi hariç- Türkiye Büyük Meclisinde kabul edilmişti. Bu dahi istismar edildi. İşte, Ceza 
Kanununun istismar edilmesini önlemek için, bu arada geçen boşluk, konuyu, inşallah, kendi 
mecrasına taşımıştır; fakat üzülerek görüyorum, burayı germek de istemiyordum; fakat, Partimize, 
Genel Başkanımıza da burada sataşıldı... 

Çok yoğun emek sarf ederek, şu içi boş olan krizi, çok yoğun emek sarf edip, yüksek siyaset 
izleyerek çözen ve Türkiye'de herkesin memnun olduğu, bu kriz çözüldüğü için herkesin memnun 
olduğu Başbakandan ve bu çalışmadan... (CHP sıralarından gürültüler) 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Rüya!.. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Krizi zaten siz başlattınız. 

HALUK İPEK (Devamla) - Üzülerek görüyorum ki, bu çalışmadan toplumun tamamı çok 
memnunken, krizin çözülmesinden Cumhuriyet Halk Partisi memnun değil. (CHP sıralarından alkışlar 
[!]) Hatta, toplumun tamamı, bu krizin çözümlenip ülkenin normal rayına girmesinden çok memnunken, 
Sayın Kandoğan'ın açıklamalanndan da anladığım kadarıyla, Doğru Yol Partisi de memnun değil. Şu 
anda, millet, herkesi izliyor, hepimizi izliyor; dolayısıyla, millet, bunu takdir edecektir diyorum. 
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Avrupa Birliğine gidilen süreçte birçok kanun yaptık, Anayasada değişiklikler yaptık. Şimdi, 
Sayın Kandoğan diyor ki: "Biz onların talimatlarıyla mı bunları yapacağız?!" Herhalde, iki yıl bu 
Mecliste hiç bulunmamış. Bu Mecliste, Avrupa Birliği müktesebatı doğrultusunda ve Kopenhag 
Kriterleri doğrultusunda, kendi iç hukukumuzda birçok değişikliği -Avrupa Birliğine aday olan 
diğer ülkeler de kendi iç hukukunda bu kriterlere göre değişiklikler yapıyorlar- Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yaparken Sayın Kandoğan bunlara olumlu oy kullandı. Demek ki, Kopenhag 
Kriterleri doğrultusunda yapılan taahhütlerin yerine getirilmesi gerekiyordu. Ceza Kanunu da 
bunlardan bir tanesi; dolayısıyla, bunu da hep birlikte, burada, bugün yerine getireceğiz. 

Ben, bu tarihî sorumluluğu yerine getiren, emeği geçen, başta Komisyonumuz ve bakanlarımız 
olmak üzere tüm milletvekillerine teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İpek. 
Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz isteği var... 
MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun. 
MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - Sayın Başkan, Sayın Grup Başkanvekilinin Doğru Yol 

Partisiyle ilgili olarak bir ifadesi oldu; İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre kısa bir söz almak istiyorum. 
BAŞKAN - Sataşma nedir Sayın Başkan? 
MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - Doğru Yol Partisinin krizden memnun olduğuna dair, 

kriz oluştuktan sonra memnun olduğuna dair bir ifadesi oldu... 
BAŞKAN - Sayın Başkan, yerinizden; buyurun. 
MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) -Sayın Başkan, değerli üyeler, Sayın Grup 

Başkanvekilinin bir ifadesi oldu... Söylenmek istenen şudur: Bu krizi yaratan, bu Meclisteki hiç 
kimse değildir, krizi yaratan İktidar Partisinin kendisidir, doğrudan doğruya kanun kabul edileceği 
sırada kendileri çekmişlerdir. 

Parti sözcümüzün veya Denizli Milletvekilimizin söylemek istediği şudur: Kriz yaratıldıktan 
sonra -ki, krizi yaratan İktidar Partisinin kendisidir- bütün Türkiye kamuoyu, Meclisteki bütün 
partiler, Anamuhalefet Partisi, Doğru Yol Partisi, diğer bağımsız milletvekilleri, krizin, Türkiye'nin 
kendi iradesiyle, kendi demokrasisinin iç işleyişiyle çözülme imkânı ortaya çıkmıştı, bir müşterek 
irade de vardı; dolayısıyla, krizi, Türkiye demokrasisinin olgunluğunu da kendi açısından göstermek 
adına bu iradeyle çözmek varken, Brüksel'e kadar gidip gelmeye zahmet etmeye gerek yoktu; 
söylenen budur. Dolayısıyla, İktidar Partisi sözcülerinin. Sayın Başbakanın söyledikleriyle, kendisi 
çelişkiye düşmüştür. Türk demokrasisi olgundur, Türk demokrasisi içerisinde - elbette her ülkede 
farklı görüşler olur; ama- büyük bir çoğunluk, özellikle bu Meclis çoğunluğu, Avrupa Birliğiyle ilgili 
olarak bütün kararlan müştereken alırken, bu noktada ortaya iktidar tarafından çıkanlan krizin 
çözümünün de Meclisin müşterek iradesiyle çözülme imkânı varken, aynı gerekçeyle Brüksel'den 
sonra olağanüstü toplantıya Meclisin çağrılmasını vatandaşın anlayabilmesi mümkün değildir. 

Bu sürede ekonomik maliyeti olmuştur krizin, siyasî maliyeti olmuştur ve 6 Ekimden sonra 
inşallah olumlu çıkmasını tahmin ettiğimiz raporun 17 Aralığa kadar olan süresi içinde siyasî 
temaslarda da bu krizin ortaya çıkardığı güvensizlik bulutu eksik olmayacaktır. 

Türkiye, meselelerini, içişlerine karışma-kanşmama gibi; ki, Avrupa Birliğinin konsepti içinde 
var olan egemenlik paylaşımını da kavramamış filan değiliz; belki siz o sözleri söylediniz, kendi 
sözlerinizle size cevap veriyoruz; kimseyi içişlerimize kanştırmayız diyen sizsizin, burası Türkiye, 
biz Türküz diyen sizsiniz. Millete ayıp edilmiştir bu sözlerle. Dörtbuçuk gün sonra... 

BAŞKAN - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - ...bu iradeyle toplantı yapılması Meclis açısından da 

olumlu olmamıştır. Söylenen budur. Doğru Yol Partisi hiçbir zaman kriz taraftan olmaz, her zaman 
yapıcı davranır, bütün tarihsel davranışlarında da bu özelliği açığa çıkmıştır. 
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Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Toptan, sizin de talebiniz vardı; sataşma nedir, onu yerinizden ifade eder misiniz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkanım, 

Sayın Kandoğan, konuşmasının dört beş yerinde ismimden de bahsederek, benim bazı beyanlarımı 
kendilerine göre yorumladılar. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Hepsini tutanaklardan okudum Sayın Başkan; kendi 
ifadeleri... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Ben, en azından, 
ileride bu zabıtları okuyacak insanların yanlış bir izlenim almamaları için, bazı konuları açıklığa 
kavuşturmak için söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Toptan, İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre kısa bir açıklama yapmak üzere; 
buyurun. 

MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Niye ayırım yapıyorsunuz Sayın Başkan; bir Genel 
Başkana yerinden söz veriyorsunuz, Sayın Toptan'a kürsüden söz veriyorsunuz!.. 

VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. • Adalet Komisyonu Başkam Koksal Toptan'ın, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, 

konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkan, çok 

değerli milletvekili arkadaşlarım; amacım, kesinlikle, değerli arkadaşım Sayın Kandoğan'la ne bir 
polemiğe girmektir ne de bir iç siyaset malzemesi olarak bu konuşmadan birtakım şeyler çıkarıp ona 
cevap vermektir; ama, bazı konuların açıklığa kavuşturulması lazım. Çünkü... 

HASAN ÖREN (Manisa) - Açıklığa kavuşturdunuz; maddeleri geri çektiniz!.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) - Bana laf atarsanız, 

ben, size cevap veririm; ama Sayın Anadol'un da... (CHP sıralarından "ver ver" sesleri) 
BAŞKAN - Sayın Toptan, Genel Kurula hitap eder misiniz... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Geri çeken kim, geri getiren kim?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) - Onu izah edeceğim. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Ya o doğru ya bu doğru!.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) - Müsaade ederseniz, 

zaten, onu açıklamaya geldim. Sayın Kandoğan'ın bu konuşmasından da yararlanarak, Sayın 
Anadol'un çizdiği çerçevenin de kesinlikle dışına çıkmadan, yani, bir polemik yaratmadan o 
konulan açıklayacağım. 

Sayın Kandoğan "Komisyon Başkanı 'CMUK'u da, Ceza İnfaz Yasasını da bu Ceza Kanunuyla 
birlikte görüşeceğiz, onları beraber Genel Kurula getireceğiz; o nedenle, biz, bu tasarıyı geri çekiyoruz' 
dedi, şimdi ne oldu" diyor. Olan şu: Cuma günü, hükümet, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Ceza 
İnfaz Kanununu geri çekti, Ceza Kanununda yapılacak olan değişikliklere paralel bir çalışma yapmak 
üzere bu iki yasayı geri çekti. O zaman, demek ki, bizim gündemimizde Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu ile Ceza İnfaz Kanunu yoktur. Birincisi bu. (CHP sıralarından alkışlar [!]) 

Hayır; size bilgi veriyorum; yani, burada, böyle heyecanlanacak, alkışlayacak bir şey de yok. 
İkincisi de şu: Sayın Kandoğan "Avrupa Birliği bizden ne istediyse, yaptık" diyor. Aslında, 

Sayın Ağar da ifade ettiler; biz, Avrupa Birliğine gireceksek... Avrupa Birliğine girmek için bu 
hükümetin Avrupa Birliğine bir başvurusu da yok. Rahmetli Özal zamanında, biz, Avrupa Birliğine 
girmek için başvurduk. Ondan sonra gelen bütün hükümetler de -özellikle bundan önceki 
hükümetler, geçen dönem hükümetleri- Avrupa Birliği üyesi olabilmemiz için, Kopenhag 
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Kriteri eriyle Türkiye'nin önüne konulan bütün ev ödevini yerine getirmek için canla başla çalıştılar. 
Bu nedenle, geçen dönem anayasa değişiklikleri yapılmadı mı?.. Yani, 1982'den sonraki en köklü 
anayasa değişikliği yapıldı ve ona dayanılarak da iki tane uyum paketi çıkarılmadı mı?.. Bu 
hükümetin yaptığı, geçen hükümetlerin süratle yapmak isteyip de gerçekleştiremediklerini 
yapmaktır. Bunu da hep beraber, bu Meclis olarak yapmadık mı?.. O iki uyum paketinden sonra, altı 
uyum paketini çıkarmadık mı?.. Niye çıkardık onları; Avrupa Birliği bunları bizden istiyor diye; 
ama, bunda, ne yadırganacak bir şey var ne ayıplanacak bir şey var. 

BAŞKAN - Sayın Toptan, toparlayabilir misiniz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) - Tabiî. 
Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği yolunda, elbette ki, egemenlik hakkımızdan da yer yer 

fedakârlık edeceğimiz yerler, konular olacaktır. Bunu kabullenmemiz, bilmemiz lazım. Ortak bir 
Avrupa anayasası yapılıyor; bu anayasa, bizim önümüze, sizin önünüze de gelecek ve onaylanması 
istenecek. Bu anayasa onaylandıktan sonra, artık, biz, Türkiye olarak, o anayasanın çizdiği çerçeve 
içerisinde kendi iç düzenimizi dizayn etmek, ona uygun hale getirmek zorundayız. O nedenle 
"Avrupa Birliği ne istediyse yaptık" sözünde yadırganacak hiçbir şey yoktur. 

"Ceza Yasası devletçi bir yasa olarak hazırlandı" dedim. Evet, o nedenle, Yüce Heyetiniz, 
Komisyonumuz, önüne gelen Ceza Yasasını bir kenarda tuttu; ama, yepyeni bir Ceza Yasası yazdı. 
Neyi referans aldı; başta, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi kararları olmak üzere, Türkiye'nin taraf 
olduğu bütün uluslararası sözleşmeleri dikkate alarak yepyeni bir Ceza Kanunu yaptı. Bu Ceza 
Kanunu modern bir ceza kanunudur; bireyi en yükseğe çıkaran bir Ceza Kanunudur. O nedenle, bu 
Ceza Kanunuyla hepimizin övünmesi de hakkıdır diye düşünüyorum. 

Bu açıklamayı yapma imkânını bana verdiği için Sayın Kandoğan'a teşekkür ediyorum. 
Ben "iyi okunmadı" derken... İyi hazırlanmadığı ile iyi okunmadığı farklı şey. Çok iyi 

hazırlandı. 1 000'e yakın yere gönderildi, internet sayfasıyla herkese ulaştınldı, gazeteler her gün 
yazdı. Bu yasa tasansının hazırlığında en ufacık bir eksiklik ve aksaklık yoktur; ama, ifade ettiğim 
gibi, milletvekili arkadaşlanmızın, belki, okumasında bir zaman darlığı olmuştur. O nedenle, bunun, 
iç siyaset malzemesi olarak kullanılması da, bana göre, Sayın Kandoğan'a yakışmadı. 

Yüce Heyetinize ve Başkana çok teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Toptan. 

V. - ÖNERİLER (Devam) 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam) 
1. - Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu 

önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Önerinin aleyhinde Mersin Milletvekili Sayın Mustafa Özyürek söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Özyürek. (CHP sıralanndan alkışlar) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, Yüce Parlamentonun saygıdeğer üyeleri; bir 

süreden beri, toplumda, kamuoyunda, öylesine inanılmaz bir manzara yaşıyoruz ki, bunu, yapılan 
yanlışlan "affedersiniz" deyip geri almak gibi bir yöntem izlemek yerine, böyle, baskın çıkarak, burada 
iyi niyetle bu kanun tasansının yasalaşması için elinden geleni yapan Anamuhalefet Partisini suçlayarak, 
âdeta, kamuoyunda bir farklı hava yaratılmak isteniyor; işte bu nedenle söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlanm, elbette, hükümetin bazı sıkıntılan olabilir. Burada, bir anlayışla, Sayın Koksal 
Toptan ifade etti; kanunu görüştüğümüz gün -tutanak burada- "Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası Tasansı 
ve Ceza İnfaz Yasası Tasansını da birlikte yasalaştırmak üzere, Ceza Kanunu Tasansını geri çekiyoruz" 
dedi. Biraz önce buraya geldiler, dediler ki: "O taşanları hükümet geri çekti." Acaba, bugünkü 
müzakereler sırasında, komisyon daha neleri geri çekecek, hükümet daha neleri geri çekecek ?.. 
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Değerli arkadaşlarım, böylesine, saydamlığın, şeffaflığın konuşulduğu bir dönemde, Sayın 
Komisyon Başkanı "ben geri çektim" diyecek, Sayın Başbakan bir yanlış yaptı diye, Brüksel'de o 
yanlışı telafi etmek üzere, durup dururken Ceza İnfaz Yasasını, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasını 
hükümet geri çekecek!.. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, kamuoyunu ve milletvekillerini bu kadar aldatırsanız, bunun 
sonucu, demokrasi açısından hoş olmaz. Her şey burada; çok açık. Sayın Haluk İpek dedi ki: "Krizi 
çözmek üzere bir toplantı yapıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi krizin çözülmesini istemiyor." 

Değerli arkadaşlarım, krizi kim çıkardı; krizi çıkaran sizsiniz; şimdi de siz, krizi çözmek için 
akla gelmedik yöntemler uyguluyorsunuz; biraz önce Sayın Anadol'un dediği gibi, Anayasayı 
çiğnetiyorsunuz Meclis Başkanına, kendisini hukukçu diye takdim eden, burada, bugüne kadar 
usule uymaya olabildiği kadar özen gösteren bir Meclis Başkanını çok güç duruma sokuyorsunuz, 
sonra da geliyorsunuz "bu krizi biz çözüyoruz, siz engel oluyorsunuz" diyorsunuz!.. 

Her şeyi yerli yerine oturtalım arkadaşlar; bu Ceza Yasası Tasarısı, burada, bir uyum içerisinde, 
bir uzlaşma içerisinde görüşülüyordu; fakat, Sayın Başbakan, zina maddesinin o tasarı içerisinde 
yer almamasından rahatsız oldu, tasarının geri çekilmesini istedi. Krizin başlangıcı bu değil mi?.. 
Bu, hepimizin gözü önünde cereyan etmedi mi?.. 

Değerli arkadaşlarım, yapılan yanlışları konuşmazsanız, yapılan yanlışları ortaya koymazsanız, 
affedersiniz, enayi yerine konulmayı içimize sindirirsek, bu Meclise çok daha fazla baskı gelir. O 
nedenle, doğrulan, nelerin olup bittiğini kamuoyuyla paylaşmamız lazım. 

Şimdi, Değerli Grup Başkanvekili Faruk Çelik, geçen günkü bir basın toplantısında "bu zina 
meselesini ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi ortaya attı" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, gazeteler burada, Sayın Başbakan "Anadolu kadını korumasızdır; biz, 
aileyi korumak için zinanın suç olması yönünde Ceza Kanununa madde koyacağız" dedi; ama, 
Cumhuriyet Halk Partisinin direnişi, bazı sivil toplum örgütlerinin direnişi sonucunda bu madde 
konulamadı. "Peki öyleyse, bu yasa tasarısını biz de geri çekiyoruz" dediniz. 

Sayın Haluk İpek "yasa tasarısını geri çekmedik arkadaşlar, iki maddeyi geri çektik" diyor. 
Peki, bir sene sonra yürürlüğe girecek bir tasanyı yasalaşmaktan alıkoymadınız mı?.. Bunun pratik 
sonucu bu değil mi?.. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi, görüşmelerin hiçbir aşamasında, zinanın suç 
olması yönünde bir telkinde, bir öneride bulunmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
"eğer, siz, zinayı gündeme getirirseniz, biz destek olmayız; ancak, bu nedenle ceza kanununun 
bütününü engelleyecek bir tavrın içine girmeyiz" demiştir. Olay bu kadar basitken ve Sayın 
Başbakanın, televizyonlardaki konuşmalarında, medyadaki, basındaki konuşmalannda "kutsal 
aileyi korumak için zinayı suç saymak istiyoruz" diye açık demeçleri varken, Sayın Haluk İpek'in 
bu yönde açık demeçleri varken, bazı AKP milletvekillerinin açıklamaları varken, komisyona, bir 
muhalefet şerhi olarak bir AKP milletvekili böylesine şerh vermişken, zina konusunun nereden 
çıktığı ve nereye tırmandığı, nasıl bir krize yol açtığı ortadadır; ama, bu krizi çıkaran Sayın 
Başbakandır, bu krizi aşmak üzere bugün bu toplantıya çağıran Sayın Başbakandır; bunun, 
kamuoyu tarafından, herkes tarafından böyle bilinmesi lazım. 

Değerli arkadaşlarım, olabilir, insanlar yanlış yapabilirler. Yanlış yaparsınız; ama, yanlıştan, 
hatadan döndüğünüzü de açıkça söylemeniz lazım. Bunu dolambaçlı yollarla söyleyerek, çeşitli 
insanlan suçlayarak, Cumhuriyet Halk Partisini suçlayarak, bu konuda kamuoyunda çeşitli demeçler 
vermiş, yürüyüş yapmış, pankart açmış sivil toplum örgütlerini suçlayarak, kadınlarımızı suçlayarak 
bir yere varamazsınız. Olayı yerli yerine oturtalım. Bir hata yapılmıştır, uzlaşmayla giden yasa 
tasarısı, çeşitli nedenlerle -inanılmayan nedenlerle, inandırıcı olmayan nedenlerle- geri çekilmiştir. 

Brüksel'de, çok açık bir tavır konulmak suretiyle "ya bu Ceza Kanunu çıkacak ya da ilerleme 
raporunda olumsuz bölümler yer alacak ve aralık ayında size gün verme, müzakere tarihi verme 
noktasında güçlük çıkacak" denilmiştir. Bundan çekinen Adalet ve Kalkınma Partisinin Sayın Genel 
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Başkanı "biz Türküz, Türkiye'yi biz idare ederiz, Türkiye'de bizim dediğimiz olur" dedikten sonra, 
gidip, Avrupa Birliğinde, oradaki sözcülerin, yetkililerin önünde "biz, zinayı, kesinlikle Ceza 
Kanununa sokmak istemiyoruz" demiştir. Hatta, öylesine bir taahhütte bulunmuştur ki, Adalet ve 
Kalkınma Partisi iktidarda bulunduğu sürece böyle bir öneri gündeme gelmeyecektir. 

Bu bir dönüştür, bu bir viraj alıştır. Açıkça dersiniz ki, Avrupa Birliği sözcüleri, yetkilileri 
bizden bunu istediler, biz de bunu yapmak zorunda kaldık; o nedenle, bir yanlışı düzeltmek üzere 
olağanüstü toplantı yapıyoruz. Uygun bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinden özür dileyerek 
yolumuza devam etmek dururken, onu bunu suçlamak çok doğru bir yaklaşım değildir değerli 
arkadaşlarım. Her şey kamuoyunun gözü önünde cereyan etti, her şey buradaki milletvekillerinin 
gözü önünde cereyan etti. Bu krizi Sayın Başbakan çıkarmıştır; bu krizi çözmek de, şu anda, Adalet 
ve Kalkınma Partisinin görevidir. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Avrupa Birliği yolunda engel çıkarmamak için, yapılan 
bunca yanlışa rağmen, bu tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulü yönündeki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
...olumlu çabalarımıza devam edeceğiz; ama, her şey, herkesin gözü önünde cereyan etmiştir. 

Bu krizi çıkaran Sayın Başbakandır, bunu çözme görevi de sizindir, onundur. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyürek. 
Danışma Kurulu önerisini tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
NO:98 Tarihi:26.9.2004 
Genel Kurulun 26.9.2004 Pazar günkü (bugün) birleşiminde, saat 13.00'e kadar çalışmalara ara 

verilmesi, çalışma süresinin ise, olağanüstü toplantı konularının görüşmelerinin bitimine kadar 
uzatılmasının, Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Sadullah Ergin Kemal Anadol 

AK Parti Grubu CHP Grubu 
Başkanvekili Başkanvekili 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince, birleşime saat 13.00'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.06 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.00 

BAŞKAN: Bülent ARINÇ 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Suat KILIÇ (Samsun) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Sayın milletvekilleri, komisyon, henüz çalışmasını tamamlayamadı; yaklaşık 1 saate 

ihtiyaçları var. 
Saat 14.00'te birleşime devam etmek üzere, çalışmalarımıza ara veriyor, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 13.04 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Bülent ARINÇ 
KÂTİP ÜYELER: Suat KILIÇ (Samsun), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Çalışmalanmıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Sayın Anadol, bir sözünüz mü var? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkanım, 63 üncü maddeye göre, tutumunuz hakkın

da söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Hangi tutumum hakkında? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sabah bir konuşma yaptım. Bu konuşmamda... (AK Parti 

sıralarından "Geçti o" sesleri) 
BAŞKAN - Müsaade buyurun arkadaşlar. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Efendim, bana yanıt verecek Sayın Başkandır. 
...ve herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla, anlıyorum ki, uygulamanız, sabahki is

tikamette devam etmektedir. O nedenle, 63 üncü maddeye göre söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, sadece bunun için size söz vermeyi çok arzu ediyorum; çünkü, ar

kasından belki bana da konuşma imkânı doğacak. Oysa, ben, Meclis Başkanı olduktan sonra, par
tilerin genel başkanlarıyla, partilerin grup başkanvekilleriyle ne ekran önünde tartışmak ne de on
larla bir polemiğe girmek istedim. Bu davranışlarıma özellikle dikkat ettim. Sabahki konuşmanızı 
hem tutanaklardan hem de Anadolu Ajansından... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Anadol konuşmadan cevap vermeye başladınız Sayın 
Başkan; müsaade edin. 

BAŞKAN - Müsaade buyurun, ben, Sayın Anadol'la görüşüyorum efendim; sizin konuşmanızı 
da aldım, müsaade buyurun. 

Eğer, şu sıralarda oturan bir milletvekili arkadaşınız olsaydım, sizin sözünüz üzerine ben de 
cevap hakkımı kullanır ve sizin arzu ettiğiniz cevapları da verirdim. Şimdi, siz, konuştuktan sonra, 
eğer, benim buradan bir açıklama yapmam gerekecekse, bunu da uygun görecekseniz, bundan 
memnuniyet duyarım. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yapın, yapın tabiî. 
BAŞKAN - Ama, ben, bu konuyu sizinle birkaç defa konuştum ve o konuşmamıza göre de 

hareketime devam ediyorum. 
Siz, sabahki konuşmanızı burada tekrarlayacaksanız, bu, çok anlamlı olmaz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkanım, ben, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 

-sizinle aramızda mahfuz kalan telefon görüşmesi elbette resmî değildir. Gayet iyi diyalog içinde 
olabiliriz, doğrudur; ama- burada resmen Partimin görüşlerini, Grubumun görüşlerini, usulî itiraz
larımızı, anayasal haklarımızı belirtmek istiyorum. Zatıâlilerinin cevap hakkı, elbette, kendi takdir
leridir Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki, ben bundan ancak memnuniyet duyarım. 
Buyurun Sayın Anadol. (CHP sıralarından alkışlar) 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bana söz verdiği için Sayın Başkana teşekkürle konuş
mama başlıyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, niye sabahki konuşmamdan sonra bir değişme, bir gelişme, bir uy
gulama beklentisi içinde olduk; çünkü, inanıyoruz ki, Sayın Başkanın uygulaması sonucunda 
Anayasanın 63 üncü maddesi ihlal edilmiştir. Bunu bilerek söylüyorum; Anayasanın 63 üncü mad
desi ihlal edilmiştir, 123 milletvekilinin anayasal hakkını kullanmasına izin verilmemiştir. Neden; 
sabah da söyledim, Anayasanın 63 üncü maddesi, Sayın Meclis Başkanına sadece Meclisin 
olağanüstü çağrı başvurusu yapıldıktan sonra yedi gün içinde gün verme takdir hakkını vermektedir. 

RESUL TOSUN (Tokat) - Anayasada böyle bir madde yok. (CHP sıralarından "sen anlamaz
sın" sesleri, gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Anayasanın 63 üncü maddesini alır okursunuz. 
RESUL TOSUN (Tokat) - 63 üncü madde, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasıyla ilgili 

Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Pardon, özür dilerim, 93 üncü madde. (AK Parti sıraların

dan gülüşmeler) 
93 üncü madde, Sayın Millet Meclisi Başkanına, sadece, başvurudan sonra yedi gün içinde gün 

verme takdir hakkını bırakmaktadır. Onun dışında, 93 üncü madde, emredici bir maddedir; takdire 
bağlı değildir ve 110 milletvekilinin -yani, altını tekrar çiziyorum, Cumhuriyet Halk Partisinin, 
Adalet ve Kalkınma Partisinin, Doğru Yol Partisinin değil; bunlar birlikte imza atabilirler, ayrı ay
rı imza atabilirler, bağımsızlar atar, her iki partiden milletvekili atar- başvurusu halinde, Sayın Mil
let Meclisi Başkanına, Meclisi toplama mecburiyeti vermektedir; bir mecburiyet söz konusudur, bir 
görev yapma söz konusudur. 

21 Eylül 2004 günü, Cumhuriyet Halk Partili 123 milletvekili, Sayın Meclis Başkanına baş
vuruda bulundu. 

AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Sabah dinledik. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Sabah dinlediniz. Ben de, sabahtan bu tarafa değişen bir şey 

olmadığı için konuşuyorum; yani, durup dururken tekrar etmek bana zevk vermez hanımefendi. 
HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Aynı cümleleri dinledik. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - 123 milletvekili, Sayın Millet Meclisi Başkanına, benim baş

kanlığımda bir heyetle, değerli Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle birlikte başvurduk. Sayın 
Meclis Başkanı, daha sonra, bunun, yasal olduğunu, anayasal olduğunu, doğru bir başvuru olduğunu 
doğruladı, söyledi ve biz, Cumhuriyet Halk Partili 123 milletvekili olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu olarak, acaba, Sayın Millet Meclisi Başkanı bize ne zaman gün verecek beklentisi içine girdik. 
Anayasal bir beklenti bu da. Sonra -aradan zaman geçti- basından üzülerek öğrendik ki, Sayın Baş
bakan, Brüksel'e gitmeden önce, Millet Meclisi Başkanına "aman, bizden bir haber gelmeden Cum
huriyet Halk Partisinin başvurusunu değerlendirmeyin" demiş. Bu basında çıktı, ben uydurmuyorum. 

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Basın hiç hata yapmaz mı?! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Hem Millet Meclisi Başkanı adına hem milletvekili olarak 

kendim adına hem de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına son derece üzüntü duydum; çünkü, böy
le bir uygulama, şimdiye kadar Millet Meclisi tarihinde yok. 

O kadar net 93 üncü madde. Eylülün 28'ine kadar hakkımız mahfuz. 28 Eylül günü toplantı is
tedik. 28 Eylüle daha iki gün var; hâlâ, bu beklentimiz devam ediyor. Sonra, biz, bu beklenti için
deyken, merakla, yurt dışında olan bitenleri izliyoruz. Televizyonda gördük ki, Verheugen'le 
beraber aynı masayı paylaşan Sayın Başbakan, Meclisi 26 Eylül saat 11.00'de toplayacaklannı ilan 
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ediyor. Daha da irkildik, daha da üzüldük. Kimin adına; hem Meclisimiz adına hem Başkanı adına 
hem de milletvekili olarak, yasama görevini yapan kişiler olarak üzüldük. (AK Parti sıralarından 
"Üzülmeyin" sesi, gülüşmeler) 

Bu, sizi, hiç üzmüyor mu, hiç rahatsız etmiyor mu?! Yani, bunda gülünecek ne var?! Sizi yücel
tiyor mu olan bitenler?! Rica ederim... 

BAŞKAN - Sayın Anadol, lütfen, sözünüzü toparlayın. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Sabah konuşmamı bunun için yaptım. Cumhuriyet Halk Partisinin önergesi ne oldu. Cum

huriyet Halk Partisinin olağanüstü çağrısı buharlaştı mı, yok mu oldu; buna işlem yapılmayacak 
mı?! Eğer, deseydi ki Sayın Başkan... İki şey yapabilirdi: İki önergenin de aynı mahiyette olduğunu 
saptadım, grup başkanvekilleri gelsin, uzlaştırayım, bir gün önereyim ve deseydi ki, 26 Eylül saat 
11.00'de... Biz, buna "hayır" mı diyecektik arkadaşlar?! Neden bu sinirlilik, neden bu telaş?! Yani, 
içpolitikada düştüğünüz çelişkinin, Brüksel'de (U) virajı aldıktan sonra düştüğünüz durumun telaşı 
mı bu; onun için mi sinirlisiniz, onun için mi Cumhuriyet Halk Partisi ne yaparsa yapsın biz tersini 
yapacağız inadı içindesiniz?! (CHP sıralarından alkışlar) 

Veya, Sayın Meclis Başkanı bizi çağırmadı... İlan ederken "aynı doğrultuda iki çağrı gelmiştir; 
biri 123 imzalı, diğeri de şu kadar imzalı. Her iki partiden milletvekillerinin altında imzası olduğunu 
tespit ettim ve iki çağrıyı birleştirdim; Cumhuriyet Halk Partili ve Adalet ve Kalkınma Partili mil
letvekillerinin, Grup Başkanvekillerinin imzası olan bu önergeler üzerine şu tarihi saptadım" desey
di, yine bu üzüntüyü buraya getirmeyecektik; ama, üzüntünün ötesinde, şu anda, bir Anayasa suçu 
işlenmektedir. Sayın Başkandan, iki gün içinde açıklama bekliyoruz. Biz, 28 Eylülde Meclisin 
olağanüstü toplanmasını istedik; ya Cumhuriyet Halk Partisinin de talebi üzerine bu olağanüstü top
lantının yapıldığını işitmek istiyoruz, doğrulamak istiyoruz, zabıtlarda okumak istiyoruz ya da 
Cumhuriyet Halk Partisinin talebi üzerine 27 veya 28 Eylül günleri saat kaçta toplanacağız, bunu 
öğrenmek istiyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
K.KEMAL ANADOL (Devamla) - İsteğimiz çok basit ve Sayın Başkanı, İçtüzüğün söz al

dığım hükmüne göre, usullere uymaya ve bu tür uygulama yapmaya davet ediyorum; Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Bu konuda başka söz talebi?.. Yok. 
Değerli arkadaşlar, Sayın Anadol, saat 11.00'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

yaptıkları konuşmayı tekrarladılar. Benim o... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - İyi de yaptılar! 
BAŞKAN - Ben, iyi-kötü yaptılar diye takdir edemem; ben, olanı söylüyorum. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Evet, iyi yaptılar! 
BAŞKAN - Lütfen heyecanlanmayın, hiddet buyurmayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi, her 

zaman yaptığı gibi, önemli oturumlarından birisini yapıyor. Benden açıklama istedikleri için, ben de 
buradan bazı şeyleri açıklamak durumundayım; en azından Sayın Anadol'u ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunu tatmin etmiş olayım. Ben, Meclis Başkanı olarak Anayasayı çiğnemek istemem; 
hele hele, İçtüzüğe aykırı hareket edemem. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle şu konuyu bilmenizi istiyorum: Ben, toplantı ve çağrıyla ilgili 
basın toplantısını yaptığım zaman, bu konuyu etraflıca açıkladım. İzlenmemiş olabilir, yanlış an
laşılmış olabilir; bir daha tekrarlayayım. 21 Eylül 2004 tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 
mensup 123 milletvekili arkadaşımızın imzasıyla, Meclisimiz, 28 Eylül günü saat 15.00'tc 
olağanüstü toplantıya davet edildi. Sayın Anadol ve beraberinde gelen arkadaşlarımızla görüştük, 

- 3 4 3 -



T.B.M.M. B : 124 26.9.2004 0 : 3 

kendilerine teşekkür ettim ve orada şunu ifade ettim: Anayasa ve İçtüzükte asgarî 110 milletvekili 
öngörülüyor; ama, önemli olan, Meclisin toplantıya çağrılması kadar, Meclisin toplanması ve gün
demindeki maddeyi görüşmesidir. Bunun için de belli bir çoğunluğa ihtiyaç var. Bu çoğunluk, ancak 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun da iştirakiyle mümkün olabilir. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Müsaade buyurur musunuz... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Biz çağıramaz mıyız?! 
BAŞKAN - Ben sözlerimi tamamlayayım, ondan sonra, siz yine... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Ne kadar yüksek bir hukuk anlayışınız var Sayın Başkan, aş

kolsun! 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, lütfen izin verin. Bakın, Sayın Anadol'u ne kadar kemali dik

katle takip ettim. 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Kanaatlerinize göre toplantı çağrısı yapamazsınız ki! 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar... 
ATİLLA KART (Konya) - Genel Kurulun yerine geçemezsiniz! 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, bakınız, tekrar ifade ediyorum, bunlar benim düşüncel erimdir, 

yanlışlığını doğruluğunu tartışırsınız; ben, size, bütün samimiyetimle, olanı ve verdiğim kararı söy
lüyorum. Bunun için temas kuracağımı ifade ettim. Bu da doğaldır. Meclis toplantıya çağrılacaksa, 
toplantı gününde Meclisimizin açılabilmesi için bir çoğunluğa ihtiyaç olduğunu düşündüm. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, milletvekillerinin tek tek iradelerinin bir 
önemi yok mu gruplarının dışında'?! 

BAŞKAN - Kaldı ki, siz, zaten, bunu beklemek zorundasınız; çünkü, yedi günlük yasal 
hakkım var. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sizin düşünceniz değil, kurallar geçerli Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın İzzet Çetin, lütfen beni dinleyin, ben Meclisin Başkanıyım, aynı zamanda 

bir hukukçuyum. Benim sözlerim, bir sendikacı olarak sizi tatmin etmeyebilir belki; ama, hukukî 
mülahazatıma dikkat buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Hukukçuları da tatmin etmiyor. 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Sizin söyledikleriniz, hukukçuları da tatmin etmiyor. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, ben, İçtüzükte ve Anayasada öngörülen yedi günlük süre 

içerisinde, Meclisin hangi gün toplantıya çağnlacağını tayin ve tespit etmekle mükellefim. Bu yedi 
günlük süre de 27 Eylül günü akşamı nihayete eriyordu. O süre bitmeden, benim ne yapmam gerek
tiğini, ne yapacağımı, nasıl yapacağımı, benden başka kimsenin tayin etmeye hakkı yok; bu bir. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

İki gün sonra, 23 Eylülde, AK Parti Grubuna mensup 208 milletvekili arkadaşımızın imzasıy
la Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılması talep edildi. Bu talebin içerisinde hem sayısal çoğun
luk var hem de farklı olarak daha kapsamlı bir taleple karşı karşıyayız. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Nereden biliyorsunuz sayısal çoğunluk olacağını? 
BAŞKAN - Bu talebin içerisinde, hem Türk Ceza Kanunu Tasarısının görüşülmeyen 2 mad

desinin görüşülmesi hem de komisyona daha önce çekilen iki kanun tasarısının geri kalan mad
delerinin görüşülmesi vardı. 

Bakınız arkadaşlar, ilk açıklamamda şunu söyledim: Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun talebi 
İçtüzüğe uygundur, sayısal çoğunluk vardır. Ancak, söylemediğim bir şeyi şimdi söylüyorum: Cum
huriyet Halk Partisinin talebi İçtüzüğe uygun değildi. Neden değildi biliyor musunuz... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Niye o gün söylemediniz, niye şimdi söylüyorsunuz?! (CHP 
sıralarından "o gün uygun olduğunu söylediniz" sesleri, gürültüler) 
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CANAN ARITMAN (İzmir) - Niye o gün söylemediniz bunu? 
BAŞKAN - Siz çok hazırlıklı gelmişsiniz bugün. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Siz de hazırlıklısınız maşallah Sayın Başkan! 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Sayın Başkan, hazırlık... 
BAŞKAN - Sayın Arıtman, lütfen... Bakın, beni bir şeye mecbur ettiniz, ben de olanı 

anlatıyorum. 
Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisinin talebi, Türk Ceza Kanunu Tasarısının şu 2 maddesinin 

görüşülmesi ve tümünün oylanmasına ilişkindi. Anayasanın 63 üncü maddesini 93 üncü maddesiy
le karıştıran Sayın Anadol bilir ki... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Siz karıştırıyorsunuz. 
BAŞKAN -... hem 93 üncü maddede hem de İçtüzüğün 7 nci maddesinde... (CHP sıralarından 

gürültüler) 
Bu açıklamayı yapmamı siz istediniz; lütfen tahammül edin. 
Hem Anayasanın 93 üncü maddesinde hem de İçtüzüğün 7 nci maddesinde, belirli "bir mad

denin görüşülmesi için" Meclis olağanüstü toplantıya çağrılmaz, Meclis bir konunun" görüşülmesi 
için olağanüstü toplantıya çağrılır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bunu Kanunlar ve Kararlar Dairemiz tespit ettiği zaman bana geldiler, ben 
"bu, çağrıyı geri çevirmek için bir sebep değildir..." 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bize söylediler; biz, ısrar ettik... 
BAŞKAN -... lütfen, Grup Başkan vekil iyle görüşün, bunu tadil etsinler" diye söyledim. Sayın 

Anadol bilir; Genel Sekreterim de burada. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Etmedim; çünkü, haksızdı. 
BAŞKAN - Bunu yapan bir insan, acaba, Cumhuriyet Halk Partisinin önergesine doğrudan sır

tını dönebilir mi... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Dönmediniz mi? 

BAŞKAN -... 123 değerli arkadaşımızın talebini uygun görmemek gibi bir lüksü olabilir mi?! 
Ben, bu Mecliste hem iktidar partisinin hem de muhalefet partisinin aynı saygınlığı taşıdığına 

inanan bir insan olarak, o önergeyi de işleme aldım, daha sonra verilen önergeyi de işleme aldım. 
Burada, Türk Ceza Kanunu Tasarısı Komisyona geri çekilirken Sayın Koksal Toptan'ın açık

lamasını dinlediniz. Bu kanunun şu şu kanunlarla da irtibatı var, eğer bu olağanüstü toplantıda bir 
küçük pakette de olsa o kanunlarla birlikte bunu çıkarabilirsek diye, daha kapsamlı olduğu için, 
daha önce Meclis belli bir tarihte toplantıya çağrıldığı için, bunu daha yararlı gördüm. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tercih hakkınız yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bu tutumumda Anayasaya ve İçtüzüğe hiçbir aykırılık görmüyorum ve toplantıya 

devam ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Kanunlar nerede Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, olağanüstü çağrı önergesinin birinci 
sırasında yer alan Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporunun müzakeresine kal
dığımız yerden devam ediyoruz. 
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VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - 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 ve 146'ya 1 in
ci ek) (x), (xx) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Sayın milletvekilleri, tasarının komisyonca geri alınan maddeleriyle ilgili Adalet Komisyonu 

raporu gelmiştir. 
Rapor, 146'ya 1 inci ek sıra sayısıyla çoğaltılarak sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Takdir edersiniz ki, basma imkânı olmadı. Sayın milletvekillerine yeterli miktarda dağıtıldı. 
Şimdi, 55 inci maddeyi okutuyorum: 

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE 
MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA 

KANUN TASARISI 

Yürürlük 
MADDE 55.- Bu Kanun 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girer. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Grubumuz adına Ankara Milletvekili Sayın 

Önder Sav konuşacaklar. 
BAŞKAN - 55 inci madde üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili 

Önder Sav; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ÖNDER SAV (Ankara) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

oldukça uzun süre bu Parlamentoda görev yapmış bir parlamenter olarak, bir hukukçu olarak, genel
likle yürürlük ve yürütme maddeleri üzerinde konuşmayı sevmem; ama, öyle önemli bir dönemeç
teyiz ki, Parlamento çalışmalan bakımından ileriye de tarih düşülecek, ilerideki uygulamalarda da 
bize yol gösterecek bir konunun görüşülmesinde şimdi ortaya çıkan, bugün, komisyonumuzun bir 
saat önce toplanması nedeniyle ortaya çıkan bir konu hakkında düşüncelerimi aktarmak istiyorum. 

Komisyonumuzun Başkanlığa gönderdiği metinde; yani, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının yürür
lüğe ilişkin 55 inci maddesinde "Bu kanun 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girer" denilmektedir. 

Kanunun, hukuk ve yargılama yaşamımızda ileriye dönük hangi sıkıntılı dönemleri 
yaşatacağına girmek istemiyorum. Bu, Türkiye'de, aşağı yukarı altmış küsur yıldır tartışılan bir 
konudur, denenmiş ve vazgeçilmiş konudur, şimdi yeniden gündeme getirilmesini, hele hele yürür
lük maddesine gelmişken irdelemek istemiyorum; sadece Meclis tutanaklarına, bir hukukçu olarak 
bu konudaki görüşümün olumsuz olduğunu kaydettirmek için giriyorum. 

Sayın Komisyon Başkanımızın, 16 Eylül Perşembe günü, Türk Ceza Kanunu Tasan sini geri 
çekme gerekçesini ifade ederken kullandığı sözcükler fevkalade ilginç. Orada diyor ki Değerli 
Komisyon Başkanımız "...Türk Ceza Yasası Tasarısı; bir diğeri, altkomisyonda, görüşmeleri yak
laşık yansına kadar gelinen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasansı ve bir diğeri de, henüz alt
komisyonda çalışmalanna başlayamadığımız Ceza İnfaz Yasası Tasarısı. Bu dört yasa tasarısını, bir
likte, beraber düşünmek lazım." Yani, şimdi konuştuğumuz Bölge Adliye Mahkemeleri Yasası 
Tasan ile 16 Eylülde, yürürlük maddesine gelinmişken geri çekilen Ceza Yasası Tasansı ve henüz 
komisyonda görüşmelerinin yarısı yapılmış Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası Tasarısı ve henüz 
komisyonda görüşülmeye başlanılmamış olan Ceza İnfaz Yasası Tasarısı. 

(x) 146 S. Sayılı Basmayazı 25.6.2003 tarihli 98 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
(xx) 146'ya 1 inci ek S. Sayılı Basmayan bu birleşim tutanağına eklidir. 

- 3 4 6 -



T.B.M.M. B : 124 26 . 9 . 2004 O : 3 

Ne değişti Sayın Başkan; görüştünüz mü Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısını, yarım 
bıraktığınız tasarıyı görüşerek mi geldiniz huzurumuza? Ne değişti; henüz komisyonda hiç görüş
meye başlamadığınız Ceza İnfaz Yasasını görüştünüz de mi, gerekçenize uygun olarak bir gelişme 
kaydettiniz de mi Meclisin huzuruna geliyorsunuz? Kusura bakmayın; ama, 1973'te çatısı altına gir
diğim bu Parlamentoda, ilk defa böyle bir perişan uygulama görüyorum ve üzüntüyle bunu tutanak
lara kaydettiriyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Onun ötesinde, geri alma gerekçenizde, geriye dönüyorsunuz, 25 Haziran 2003 tarihinde bu 
Bölge İdare Mahkemeleri Kanunu Tasarısını geriye alma gerekçenizi tutanaklara kaydettiriyor
sunuz. Orada deniliyor ki: "Son maddelerine geldiğimiz tasarıyla ilgili bir hususu Yüksek 
Heyetinize duyurmak istiyorum: Şimdi, istinaf mahkemeleri dediğimiz bu Bölge İdare Mah
kemeleri Kurulması Hakkında Kanun ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu -yanlış geçmiş, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu denilecek- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Ceza Kanunu, çok 
yakından, birbiriyle bağımlı ve bağlantılıdır." 

NAİL KAMACI (Antalya) - Sayın Başkan, Bakanlar Kurulu sıralarının önü dolu! 
ÖNDER SAV (Devamla). - "O nedenle, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Ceza Kanunu 

henüz komisyonumuzda bitirilemedi..." 
BAŞKAN - Sayın Sav, bir saniye... 
Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulu sıralarında gürültü oluyor; lütfen, yerlerinize 

oturur musunuz. 
Sayın Sav, buyurun efendim. 
ÖNDER SAV (Devamla) - "İstinaf Mahkemeleri Kanununu çıkarıp Ceza Kanununu ve Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununu çıkarmadığımız takdirde, yani, bunları bir bütünlük içerisinde 
yürürlüğe koymadığımız takdirde, uygulamada çok ciddî sorunlarla karşılaşabiliriz." 

Yani, uygulamada ciddî sorunlarla karşılaşmayı ötelediniz mi Sayın Başkan; ötelediniz mi 
Sayın Bakan?! Daha, henüz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun yansı, komisyonda görüşme 
sırasını bekliyor. Bu, o zaman, hangi hukukî insafa, hangi hukukî ölçüye, hangi siyasî etiğe sığıyor 
da bunu getirebiliyorsunuz?! Kendi sözlerinizle, bu Meclisin tutanaklarına geçmiş olan sözleriniz
le bağlı bir duruma getirmişsiniz ve bunu yaparken de, Ceza Kanununun son iki -yürürlük ve yürüt
me- maddesine geldiğiniz zaman, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre, kanunu geri istiyorsunuz. Peki 
-Ceza Kanununun yürürlük maddesi henüz görüşülmedi- biz müneccim miyiz, Ceza Kanununun 
yürürlük maddesinin bir yıl sonra olup olmayacağını bilecek kadar?! Hiç olmazsa, sıralamada daha 
değişik bir şey yapsaydınız. Bölge İdare Mahkemeleri Yasasının değişikliğinde, 2005 diyorsunuz; 
Ceza Kanununun yürürlük maddesinde, daha görüşmediğimiz maddesinde " 1 yıl sonra yürürlüğe 
girer" diyorsunuz. 2005 Nişanıyla bugünü milat aldığınız zaman, 1 yıl örtüşüyor mu?! 

Bu kadar çarpık, bu kadar alelusul, bu kadar ne yaptığını bilmeden bir yasal düzenleme, hukuk
çu olarak, ciddî söylüyorum, içimi karartıyor, içimi kanatıyor. Onun için, yürürlük maddesinde söz 
alarak, bu çarpıklıklara değinmek istedim. 

Sabrınız için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Sav, teşekkür ederim. 
Komisyon Başkanı açıklama yapmak istiyor. 
Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkan, değer

li milletvekili arkadaşlarım; sabahleyin açıklamış olduğum bir hususu burada tekrar etmek 
durumundayım. 

Ceza Kanununun Komisyona çekme gerekçesi olarak açıkladığımız Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu ile Ceza İnfaz Kanununu hükümet, cuma günü geri çekti. O nedenle, bizim, komisyon 
olarak üzerinde çalışacağımız, tamamlayacağımız bir yasa kalmamıştır. O bakımdan, Ceza Kanunu 
vardı önümüzde; onu da bitirdik, huzurunuza getirdik. Yani, Sayın Kırlı'mn bunu yok varsayarak 
bir hüküm tesis etmesini anlamak mümkün değil... 
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İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Sav... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Sav.... Af

federsiniz, çok özür dilerim. 
... onun üzerine hüküm bina etmesini anlamak mümkün değil. Adalet Komisyonundaki ar

kadaşlarımız da bunu biliyorlar. Genel Kurulda da sabahleyin açıkladım. O nedenle, usule aykırı 
hiçbir işlem yoktur. 

Gündemimizde, şu anda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Ceza İnfaz Kanunu yoktur. 
ÖNDER SAV (Ankara) - Ama, çıkararak Meclisi kandırmış oldunuz o zaman. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - O nedenle, üzerinde 

çalışma yapacağımız tasarılar olmadığına göre, Ceza Yasasının eksik maddelerini tamamladık, 
huzurunuza getirdik. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, 55 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
56 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 56- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Saym 

Orhan Eraslan... 
Sayın Eraslan, şahsınız adına da söz hakkınız var; birleştirebilirsiniz. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; görüşülmekte olan yasanın son maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ne oluyor böyle, birer hafta, onar gün arayla, üst üste olağanüstü toplan
tılar; nedir bu?! Şimdi, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir Ceza Kanunu vardı. Bu Ceza 
Kanununu görüşüyorduk; yürütme ve yürürlük maddesine kadar, son iki maddeye kadar geldik. Hiç 
kimsenin hakkını yemek gibi bir huyum yok; haksızlık olmasın. Sayın Başbakan kriz çıkardı, zina 
krizi çıkardı; zina krizinde de Sayın Adalet Komisyonu Başkanı krizi aşabilmek için, o aceleyle, 
telaşla tasarıyı geri çekti. Şimdi, tasarının geri çekilmesi kötü değil, belki kalsaydı daha ciddî sorun
lara, Türk Milletinin kırk yıllık emeğine mal olacaktı. Bu bakımdan Sayın Başkanı kutluyorum; 
ama, burada doğruyu söylemek yerine, niye yalan söyleme çabası içerisindeyiz, onu an
layamıyorum. Şimdi, Sayın Başkan şunu diyemedi: Zorunlu kaldım, mecburum bunu çekmeye, 
yoksa bu zinalı çıkacak; zinalı çıkınca da olmayacak diyemedi. Başbakandı isteyen, Genel Baş
kanıydı; onun için geri çekti, bir nefes alma fırsatı yarattı. Şimdi, buna bir kafiye bulması gerekir
di; "zina"ya "bina" uyuyor; ama, bu işe ne kafiyesi bulacaktı?! Bu işe de, işte CMUK'u, HMUK'u -
efendime söyleyeyim- Ceza Kanununu, Bölge Adliye Mahkemeleri Kanununu, vesaireyi gerekçe 
gösterdi; işin aslı bu. Niye sıkıntıya giriyorsunuz ki, doğruyu söyleyin, kurtulun. Yani, bir vodvil 
oynatıyorsunuz aziz milletin önünde, herkesin önünde. Böyle bir şey var mı?! 

Şimdi, bu defa "bu paket gelecek" denildi; bir bakalım paket nasıl: 
Değerli arkadaşlar, görüştüğümüz yasa, istinaf mahkemeleriyle ilgili bir yasa. Ceza Kanunun

da bununla ilgili tek bir hüküm yoktur. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda istinafla ilgili 
hükümler vardır. Hani nerede Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu; hükümet çekti. Niye çekti; 
Komisyon Başkanı zevahiri kurtarsın diye. Danışıklı iş. Biz hukuk fakültesine girdiğimizde bize ilk 
öğretilen şey, muvazaa, danışıklı iştir. Danışıklı işi hukuk korumaz. Bu, bir danışıklı iştir. Ayıptır! 
Ayıptır! Ayıp, ayıp! (CHP sıralarından alkışlar) 
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Bölge adliye mahkemeleriyle, istinafla ilgili daha hiç adını anmadığınız İcra ve İflas Kanunun
da da düzenleme yapılması gerekir. O nerede; o da yok. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun -
hep unutturuluyor- yürürlüğüne dair bir kanun tasarısı hâlâ komisyonda; altkomisyon olarak bize 
verildi, başlanmadı... 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Niye başlamadınız?!. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Fırsat bulunca başlayacağız. Efendim, altkomisyon baş

kanına sorun; onun sorumlusu da ben değilim; insaf edin, vicdan edin. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, şöyle bir paket olabilirdi: Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu 

ve Türk Ceza Kanununun yürürlüğüne ilişkin bir kanun; bu üçü paket olabilirdi; buna bir itirazım 
yok. İstinaf, hukuk usulü, ceza muhakemeleri usulü, icra iflas ve ceza muhakemelerinin yürürlüğü; 
bunlar da bir paket olabilirdi; buna da bir itirazım yok; ama, elma ile armut aynı paket değil. Bu, 
kafiye arama. Ne yapsın şimdi Sayın Koksal Toptan, Sayın Başkan?!. Şimdi, Genel Başkan, bir yan
dan "zina da zina" diyor "ben aileyi koruyacağım, zina isterim" diyor "zina olmazsa zinhar olmaz" 
diyor. Eh, zorunluluk oldu... 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Siz, zinayı mı istiyorsunuz?!. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Siz istediniz... Siz istediniz... 
Adalet Bakanı diyor ki "olmaz", Dışişleri Bakanı, Başbakan Vekili diyor ki "olmaz." Yani, 

burada, çok üzüntülü bir şey değerli arkadaşlarım, Sayın Dışişleri Bakanı, Başbakan Vekili, Sayın 
Adalet Bakanı, bunun olamayacağını anlatamadılar Başbakana. Başbakana Verheugen'in anlatması 
gerekti. Çok üzüntü verici bir şey. (CHP sıralarından alkışlar) Biz anlatamadık, Anamuhalefet Par
tisi olarak biz anlatamadık bunun olmaması gerektiğini, olmayacağını; ama, kendi bakanları da an
latamadı, kendi Komisyon Başkanı da anlatamadı. Bunu koyalım ortaya, doğruyu konuşalım, mil
letimiz doğruyu bilsin. 

Yahu, bu mızrak çuvala sığar mı?! Herkesin gözünün önünde... "Aileyi koruyacağız, kadını 
koruyacağız, Anadolu kadınlarından zina için mektup geliyor" diye diye, bu önergeleri siz getir
diniz arkadaşlar, siz. Yalan söyleyerek, gerçeği örterek durumu kurtaramazsınız. Ortada bir gerçek 
var, bir hakikat var. Bu hakikat, Sayın Başbakan tarafından, Brüksel'de ancak Verheugen anlatınca 
anlaşılabilmiştir. Ne Anamuhalefet Partisi ne kendi bakanları ne Başbakan Vekili ne Komisyon Baş
kanı anlatabilmiştir. Komisyon Başkanı basiret göstermiştir; huzurunuzda kendisini kutluyorum, 
kutlamak mecburiyetindeyim; basiret göstermiştir, bu yasayı çekmek zorunda kalmıştır. 

Şimdi, ben, Komisyon Başkanımın sıkıştırılmasını da doğru bulmuyorum; basiret göstermesi 
gerekiyordu. Ee, gerekçesi doğru mu; gerekçesi doğru değil, gerekçesi kafiye arama malum ya... İş
te, o ilk kafiye çıktı. Rahmetli Süleyman Nazif in dediği gibi, birinci mısraa kafiye bulmak için san
dalye gıcırdatma gerisi; yani, hadise bu. Değerli arkadaşlanm, gerçek bu, bunu bilelim; bir. İki, şim
di, istinaf mahkemeleri, değerli arkadaşlanm... 

Haa, bakın, bir de, Başbakan bir taahhütte de bulundu, tüm milletin gözünün içine baka baka; 
yani, yüreğim kanadı arkadaşlar, sizle paylaşmak istiyorum. Bir Türk vatandaşı olarak acı duydum, 
üzüntü duydum; süklüm püklüm, süt dökmüş gibi, böyle üzüntü içerisinde büzülmüş... 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Öyle bir şey yok! 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Yani "bir daha iktidarım süresi içerisinde asla çıkmayacak..." 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Öyle bir şey yok! 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - "...asla çıkmayacak" diye... 
Ee, ben televizyonda izledim. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - O sizin görüşünüz. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Ben televizyonda izledim. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - O sizin görüşünüz. 

- 3 4 9 -



T.B.M.M. B : 124 26 . 9 . 2004 O : 3 

ORHAN ERASLAN (Devamla) - Ben televizyonda izledim. "İktidarım süresi içerisinde bu 
yasa asla çıkmayacak" diye söz verdi. Burada da aslan kesiliyordu; yani, bir şey hatırlatıyor: Onun 
adı Yaşar, karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. (CHP sıralarından alkışlar) Böyle bir şey mi 
var ya?! Böyle bir şey mi var?! 

Yani, hepimiz üzülüyoruz. Bu, bizim Başbakanımız. Bu, bizim Başbakanımız. Bunu ön
lemek için... 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Aslanlar gibi duruyor... Aslanlar gibi duruyor... 
BAŞKAN - Sayın Eraslan... 
HALUK İPEK (Ankara) - Sayın Başkan, Meclisteki konuşmalar belli bir üslupta olmalıdır. 

"Yalan söylüyor" kelimesi... 
BAŞKAN - Sayın İpek, anladım. 
Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibe müdahale etmeyelim. Sayın hatipten de... 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Ben hukukçuyum arkadaşlar; nerede neyin söylenmesi 

gerektiğini... 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Bütün grubu yalancılıkla itham ediyorsunuz! 
ALİ YÜKSEL KAVUŞTU (Çorum) - Hakaret ediyor Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Lütfen yerinize oturur musunuz... Lütfen yerinize oturur musunuz... 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - ...ve kime karşı ne söylenmesi gerektiğini bilirim. 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, bir saniye... 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Ben hukukçuyum, kime karşı ne söylenmesi gerektiğini, 

nerede ne söylenmesi gerektiğini de çok iyi bilirim. Bir unsur buluyorsanız, buyurun mahkemeler 
serbesttir, hodri meydan! 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bunun kazası olarak istinaf mahkemesi geliyor. Tabiî siz, istinafa çok 
sardırdınız, istinafı bir şeydir diye düşünüyorsunuz; ama, isterseniz, izin verirseniz, giderayak son 
kompartımanda neye evet verdiğinizi bir kez daha görün diye kısaca dört satır da istinafla ilgili söy
lemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, istinaf mahkemeleri, bizim çok yabancı olduğumuz bir kavram değildir. 
1879'da bizim hukukumuza girmiş, 1924'e kadar uygulanmıştır. 1924 yılında da, beklenen yararı 
vermediği ve gecikmeye sebep olduğu için hukukumuzdan çıkarılmıştır. 

Şimdi, izin verirseniz, istinaf nedir, onu tarifedeyim; neye yarar, onu da tarifedeyim. Ben onun 
da altkomisyonunda görev yapan bir arkadaşınızım. Değerli arkadaşlar, istinaf, bidayet mah
kemesinin, yani ilk derece mahkemesinin verdiği kararlan olgu yönünden, vaka yönünden denet
leyen bir mahkemedir. Yani, istinafa başvuran vatandaş diyor ki, benim şahidimi bidayet mah
kemesi doğru dinlemedi, keşfi doğru yapmadı, senedi doğru uygulamadı, tapuyu doğru uygulamadı, 
-ceza davasıysa- otopsiyi doğru yapmadı, şunu bir de sen yapıver. 

İlk bakışta, adil yargılama açısından tecrübeli bir hâkim heyetinin yeniden olayı gözden geçir
mesinde yarar vardır diye düşünülebilir. Bunun lehinde olanlar bunu ileri sürüyorlar; ama, değerli 
arkadaşlarım, üst dereceli mahkemenin delillere yeniden temas etmesi belki lehe bir durumdur, 
buna bir itirazım yok; ama, bunu sadece olguların incelenmesi nezdinde aldığınızda bir sorun yok. 
Ama, bir şeyi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7 nci Protokolü ile 6 ncı Protokolüne telif etmek 
durumundasınız; birisi, adil yargılanma için kontrol mekanizması, diğeri ise makul süredir. Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı Protokolünde de davaların makul sürede bitme mecburiyeti var
dır; aksi halde mahkûm olursunuz. Bizim ülkemizde bu tür mahkûmiyetler son zamanlarda sıkça 
gelmeye başladı. Bu hususu değerlendirmek gerekiyor. 

İkincisi, lehinde olanlar, istinaf mahkemesinin, bidayet mahkemesi ile Yargıtay arasında filtre 
görevi yaptığını söylüyorlar. 
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Üçüncüsü, hâkimleri tecrübeli olduğu için, vatandaşın tatmin olduğunu söylüyor; ama, bütün 
bu gerekçelere karşı, Türkiye'de yargının durumu ne, ona bir bakalım. 

Değerli arkadaşlarım, bizde yargıdaki en temel şikâyetler, davaların uzun sürmesidir, davaların 
yeterince incelenememesidir, verilen kararların yeterli gerekçeler taşımamasıdır. Dikkat ederseniz, 
hepsi de zamanla ilgilidir. Bunların çeşitli sebepleri vardır, usul hukukundan doğan sebepler, iş 
yoğunluğu, hâkim eksikliği, personel yetersizliği, fizikî mekân yetersizliği, diğer kurumların sav
saması, bilirkişi sorunu, savunma, hepsi; çeşitli sorunlar vardır; ama, bütün bunların dışında mah
surları nelerdir, onlara bir değinelim. 

Bir kere, yargıya yeni bir dişli ekliyorsunuz. Bu, Yargıtay gibi dosya üzerinden kontrol edecek 
bir mahkeme değildir; hangi bölgeye kurduysanız bu mahkemeyi, diyelim ki Adana'ya kurdunuz, 
Adana'ya da beş vilayeti bağlandınız, beş vilayetten istinafa gelen her davanın keşfini yapacak, 
tanığını bizzat istinaf mahkemesi kendisi dinleyecektir; dolayısıyla, burada bir gecikme kendiliğin
den doğacaktır. Zaten bunu uygulayan Avrupa ülkelerinde de, Fransa'da bile, istinafta dava bitme 
süresi ortalama 27,6 aydır, Paris'te bile 14,4 aydır. Buna dikkatinizi çekiyorum, istinafla, yargının 
süratleneceğini uman arkadaşlarım yanılıyorlar. 

İkincisi, istinafa gidenler Yargıtaya da gidebilir. Yani, Sayın Bakan çok tehlikeli bir şekilde 
açıkladı: "Bir kısmını istinaf çözecek." Bu çözeceği kısım çok fazla olursa, o zaman istinafı içtihat 
mahkemesi durumuna dönüştürürsünüz ki, o daha tehlikeli neticeler doğurur, ülkede hukuk bütün
lüğü, yargı bütünlüğü, içtihat bütünlüğü ortadan kalkmış olur. 

Değerli arkadaşlarım, üçüncüsü, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 6 ncı Protokolündeki 
makul süreyi uygulayamama durumundasınız. Bu konuda, Avrupa'nın hemen hemen tamamında, is
tinafın yetkilerini giderek daraltma, hatta, heyet mahkemelerini istinaf yargısından çıkarma doğrul
tusunda bir eğilim vardır. 

Alman Anayasa Mahkemesinin de şöyle bir karan vardır. Adaletin tevziinde gecikmenin, 
vatandaşın dürüst, adil ve yasal yargılanma hakkını ihlal edeceğini, onu davanın objesi haline 
getireceğini, anayasal hakkını ihlal edeceğini bildirmektedir. Bu, Türkiye'de daha çarpıcı olarak 
yaşanacaktır ve inanın, istinafa giden her dava için AİHM yolu açıktır. Adil yargılanma açısından 
Türkiye'nin mahkûm olabileceğini görmek için kâhin olmaya gerek yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, beşincisi, yeni kurulacak istinaflara, doğal olarak, parlak yargıçlar, 
başarılı yargıçlar atanacaktır. Bu durum, bidayet mahkemelerini, ilk derece mahkemelerini daha da 
zayıflatacaktır ve nasıl olsa istinaf var, bir derece var diye, ilk derece mahkemelerinde, gereği gibi 
yargılama yapılamayacaktır. 

Nihayet, yargının ucuz ve seri olması ilkesine aykın olacaktır; çünkü, istinaf mahkemeleri bel
li bölgelerde olduğu için, zorunlu olarak taraflar oraya gitmek durumunda olacaktır. Bu da, yargının 
ucuz ve seri olması ilkesine aykınlık teşkil edecektir. 

Nihayet, bunun altyapısı yoktur, bütçe imkânları yoktur; yani, Adalet Bakanlığı bütçesine Yüce 
Meclisimizin verdiği parayı biliyoruz; onbinde 71. O parayla istinaf da kurulmayacağını şimdiden 
söylemek istiyorum. 

Türk yargısını bir kaosa sokacak, henüz altyapısı belli olmayan, üzerinde yeteri kadar 
çalışılamamış böyle bir mahkemenin kurulmasının, her ne kadar, zina skandalini örtmek gayesiyle, 
garnitür olarak da getirilse, o gerekçeyle olsa bile, geçmemesi gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, süreniz bitti; lütfen, toparlayın. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Tamam efendim, toparlıyorum. 
Burada, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, istinaf mahkemesine, altyapısı hazır olmayan, 

Türk yargısını nereye taşıyacağı belli olmayan bu tasanya olumlu oy vermeyeceğimizi bildiriyor, 
hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

- 3 5 1 -



T.B.M.M. B : 124 26 . 9 . 2004 O : 3 

BAŞKAN - Sayın Eraslan, teşekkür ederim. 
HALUK İPEK (Ankara) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın İpek. 
HALUK İPEK (Ankara) - Sayın Başkan, talebimizi yazılı olarak gönderemedik, geciktik; ama, 

madde üzerinde, Grubumuz adına, Sayın Fırat konuşacak. 
BAŞKAN - Sizden önce Sayın Bakanın Hükümet adına söz isteği var. 
Sayın Bakan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Aslında, şu an görüşmekte olduğumuz bölge adliye mahkemeleriyle ilgili yasa tasarısının mad

deleri ve geneli görüşülürken, böyle bir yapılanmaya neden ihtiyaç duyulduğunu o zaman ifade et
meye çalışmıştık. Aslında, Türkiye garip bir ülke; uzunca bir süreden beri tartışılan konu sanki ilk 
defa bu hükümet döneminde gündeme geliyormuş gibi, nereden çıktı böyle bir tasan, nereden çık
tı böyle bir teşkilatlanma diye, temelsiz değerlendirmeler yapılıyor. 

İstinaf mahkemeleri konusu, Türkiye'de, evet, uzunca bir zamandan beri tartışılan bir konudur. 
Bunun lehinde görüş serdedenler var, aleyhinde görüş serdedenler var. Bu konu, ilk defa bu hükümet 
döneminde gelmiyor. Hükümet, bugüne kadar yapılan tartışmaları değerlendirdi, Türkiye'de, yar
gının sorunlarının çözülebilmesi açısından, yargı reformu açısından böyle bir teşkilatlanmaya gidil
mesinin ülkenin yararına olacağına kanaat getirdi; dolayısıyla, bir tercih yaptı ve bu yasa tasarısını 
getirdik. Kaldı ki, bakınız, Türkiye'de, hepimiz bakımından önem arz eden birkısım belgeler vardır, 
birkısım dokümanlar vardır; onları hepimizin iyi değerlendirmesi lazım. Mesela, bunlardan bir tanesi 
kalkınma planlandır. Beş yılda bir, kalkınma planlarını getiririz, ilgili komisyonda ve Genel Kurul
da enine boyuna tartışınz, sonunda, hepimizi -bir ölçüde- bağlayan bir metin haline gelir. Bu açıdan 
değerlendirdiğimizde, hem Yedinci Kalkınma Planında hem Sekizinci Kalkınma Planında -bu 
hükümetten evvel de- bunlar, bu Parlamentoda oturulmuş konuşulmuş ve böyle bir yapılanmaya 
gidilmesinin ülkenin yararına olacağı, bizim dışımızdaki başka siyasî heyetler ve bizden evvelki Par
lamento dönemlerinde de bu konu karara bağlanmıştır. Dolayısıyla, bunlar gözardı edilerek böyle bir 
değerlendirme yapılması, bence çok doğru bir husus değildir. Kaldı ki, içinde yer almaya çalıştığımız 
dünya açısından baktığımızda da, birçok Avrupa Birliği ülkesinde bu derece bir mahkeme vardır. Şu 
an, biz, iki dereceli bir yargılama yapıyoruz; Avrupa Birliği Ülkelerinin çoğunda üç dereceli yar
gılama yapılmaktadır. Neden; çünkü, buna ihtiyaç var, adil yargılama ilkesi bakımından ihtiyaç var. 
Neden; çünkü, Yargıtayın bir içtihat mahkemesi olarak görev yapabilmesi açısından böyle bir 
derecelendirmeye gitmekte, bir istinaf mahkemesi tarzındaki kuruluşa gitmekte fayda var. 

Dolayısıyla, bugün geldiğimiz noktada, Yargıtayın, aşırı iş yükü sebebiyle, senede yaklaşık 450 
000 ilâ 500 000 dosya gelmektedir; bu çerçeve içerisinde, her dairenin önünde yeri geliyor 10 000 
dosya, 15 000 dosya, 30 000 dosya, 100 000 dosyaya vanncaya kadar dosya Yargıtayın önüne yığıl
makta; dolayısıyla, içtihat üretme, hukuk üretme görevini yerine getirebilme noktasında yeterli 
zamanı da bulamamaktadır. Bu, önemli bir eksiklik olarak önümüzde durduğu için, Yargıtayın ger
çekten böyle bir görevi yapabilmesi açısından da buna ihtiyaç var; yargının süratlenmesi açısından 
da buna ihtiyaç var. Neresinden bakarsak bakalım, böyle bir düzenlemede, biz, fayda görüyoruz, 
onun için konu tekrar bu olağanüstü toplantı döneminde gündeme gelmiştir, eşzamanlı olarak diğer 
yasalarla birlikte yürürlüğe koyabilmek adına. Evvela, bu tasarıyla ilgili söylemek istediğim kısaca 
bu; zaten başlangıçta bunlan konuştuk. 

Bu tasarı, öyle ya da böyle karannızla, oylannızla belli bir noktaya gelir; ama, üzüldüğüm bir 
noktayı da ifade etmek isterim. Bakınız, biz, iktidar ve muhalefet olarak bu dönemde gerçekten çok 
başarılı çalışmalar yaptık. Belki geçmiş dönemlerde milletimizin arzu ettiği, ama, siyasetçiler olarak 
çok da başaramadığımız, çok da iyi örneklerini ortaya koyamadığımız uzlaşma örnekleri vermeye 
çalıştık. Bunun için karşılıklı görüşmeler oldu, konuşmalar oldu. Ben, şu ana gelinceye kadar, 
Adalet Bakanı olarak, yaptığım hiçbir görüşmeyle ilgili bunun siyaseten dışarıda bir istismar 
konusu yapılmasına, birinin aleyhine kullanılmasına, birinin lehine kullanılmasına, bu noktada as
la fırsat vermedim şu dönemde en çok sıkıntıyı yaşayan bir arkadaşınız olarak. 
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Şimdi, bir değerli arkadaşımızın -ki, kendisini şahsen çok takdir ederim, fikirlerine de hep 
itibar ederim; ama, üslubunu hiçbir zaman tasvip etmedim- burada yüksek sesle konuşması, çok 
haklı olduğu, çok doğru şeyler söylediği anlamına gelmez. Kaldı ki, hükümetinde görev almakla 
şeref duyduğum bir başbakan aleyhinde, burada, beni veya bir başkasını -ki, hiç de doğru değil- bizi 
kaynak göstererek bir suçlamaya gitmesini siyasî nezaket açısından da doğru bulmadığımı ifade et
mek isterim. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bakınız, siyaset, biraz da nezakettir; bu nezaketi dış
ladığımız zaman, nezaketi yok saydığımız zaman, bundan sonraki her toplantıya cebimizde teypler
le gitmemiz lazım, ki, ileride, Türkiye'de bir başka istismara, bir başka konuya fırsat verilmesin, bir 
kapı aralanmasın diye. 

Bakınız, ben söyledim; kendi fikrimi, düşüncemi televizyon kanalları önünde söyledim. Evvela 
Anayasayı dikkate alacaksak, zinayla ilgili bir düzenlemenin yapılması, bugünkü Anayasaya aykırı 
değildir; çünkü, 153 üncü maddeye göre, Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar, kişileri de 
bağlar, kurumlan da bağlar. Anayasa Mahkemesi, 1996 yılında verdiği kararla, siyasî irade, yasa 
koyucu, zinayı suç olmaktan çıkabileceği gibi, eşitliğe riayet etmek kaydıyla, yeni bir düzenleme de 
yapabilir dedi. Dolayısıyla, Türkiye'nin mevcut, yürürlükteki Anayasası açısından baktığımızda, 
böyle bir hukukî düzenlemenin yapılması Anayasaya aykırı değildir söylediğim gerekçelerden 
dolayı; bu, hukuken savunulabilir. Daha, nasıl bir düzenleme yapılacağı ortaya çıkmadan evvel, her
kes kendi yönünden, kendi bulunduğu noktadan baktığı için, Türkiye'de bir hukukî düzenleme, bir 
siyasî tartışmanın, bir ideolojik tartışmanın, hatta hükümeti yıpratmanın bir aleti, bir enstrümanı, bir 
kampanyasına dönüştü maalesef. Zaten, Türkiye'de birçok sorunu çözemediysek, bugüne getirdiy
sek, kendi bağlamı dışına taşırdığımız için, kendi çerçevesi dışında ve başka platformlarda tartış
tığımız için bunları çözemedik. 

Şimdi, zina konusu Türkiye'nin gündemine geldi, Avrupa'nın gündemine geldi. Bu noktada 
kimin ne söylediğini basın da yazdı çizdi, ille basını burada konuşacaksak... Ama, bu noktada bir
birimizi suçlamak yerine birbirimizi biraz anlayışla karşılamamız lazım. O takdirde herkes, ikili, üç
lü, dörtlü toplantılarda birbirimize ne söyledik, bunları burada ifşa etmek gibi bir durumla karşı kar
şıya kalırız. O zaman da bundan sonra, eski usul bir siyaset-iktidar ilişkisi ortaya gelir ki; bu, Tür
kiye'nin yararına değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bir şeyi çok iyi bilmemiz lazım: Avrupa Birliği noktasında çok 
zor, çok önemli bir sürece girdik; yani, amiyane tabirle, 40 ton yükle Cinnah yokuşundan çıkmaya 
çalışıyoruz. Bilelim ki, bundan sonraki süreçte, şu ana kadar hangi zorlukla karşılaştıysak, bunun 
yüz misli daha bir zorlukla karşılaşacağımız bir süreci başlatacağız. Burada, birbirimize destek ver
memiz lazım, birbirimize yardımcı olmamız lazım. Bir ülkenin başbakanını "süklüm püklüm" tar
zındaki bir ifadeyle burada dile getirmenin kime ne faydası var, ne kadar doğru, ne kadar nezakete 
sığar!.. Bu, son derece yakışıksız bir ifadedir, bunu reddediyorum, bunu doğru bulmuyorum; bu, 
doğru bir olay değil. (AK Parti sıralarından alkışlar) Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir başbakanı, hiç
bir yerde süklüm ve püklüm olmamıştır; ne bugünkü Başbakan ne de bundan evvelkiler. Bu neviden 
ifadeler doğru değil. 

Hepimiz kendimizi aşarak ülkemizin menfaatini korumak durumundayız.. Geldiğimiz nokta 
itibariyle bir çözüm bulmaya çalışıyoruz, Türkiye'nin hayrına bir çözümü çıkarmaya çalışıyoruz. 

Zina tartışması başladığı günden beri "bu resen takip edilsin" diyenlerimiz de oldu. Onun da 
kendine göre gerekçesi vardı. Bunu hemen itham mevzuu yapıp, bunu alıp yola mı çıkmamız 
gerekirdi! Bir işin resen takip edilebilmesi için, evvela Ceza Kanununda suç olması lazım. Demek 
ki, bu ülkede bu işin resen takip edilmesini isteyen arkadaşlarımız oldu, milletvekillerimiz oldu, 
görüş sahibi olanlar oldu. Bunu, hemencecik, tu kaka yapmanın anlamı yok. O da kendine göre bir 
görüş serdediyor. "Şikâyete bağlı olsun" diyenler de oldu. Bunun hiçbirisini kabul etmeyip, tümüy
le Ceza Kanunu dışına çıkaralım, başka alanlarda, özellikle medenî hukuk alanında bunları düzen
leyelim diyenler de oldu. Bunların hiçbirisini, biri diğerinin aleyhine bir itham mevzuu yapmak, 
hele hele siyaset malzemesi yapmak, hele hele bu ülkenin Başbakanın aleyhine dört tane cümle söy
leyeceğiz diye, böyle çok da nezaketdışı bir üslup içerisinde bunu buraya getirmeyi, bundan sonraki 
müzakereler açısından, bundan sonraki ilişkiler açısından çok sağlıklı bulmadığımı, böyle bir 
konuşmayı yapmak üzere huzurunuza geldiğim için de özür dilediğimi ifade etmek istiyorum. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
Sayın İpek, Grubunuz adına Sayın Fırat'ın konuşma yapacağını bize bir yazıyla bildirdiniz. 
Sayın Fırat, ben, sizden rica ediyorum... 
DENGİR MlR MEHMET FIRAT (Mersin) - Efendim, Sayın Bakan konuşmuştur, ben konuş

mayacağım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
56 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Adalet Komisyonunun, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Ad

liye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının tümünün oylan
masından önce, 10, 12, 52 ve 54 üncü maddelerinin yeniden görüşülmesine ilişkin, İçtüzüğün 89 
uncu maddesine göre bir talebi vardır; bu talebi yerine getireceğim. 

Saat 15.10'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.57 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 15.15 

BAŞKAN: Bülent ARINÇ 
KÂTİP ÜYELER: Suat KILIÇ (Samsun), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

146 ve 146'ya 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısının müzakerelerine devam ediyoruz. 
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1. - Adlî Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev VB Yet

kileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyona Rapora (1/521) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 in
ci ek) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Değerli arkadaşlarım, biraz önce Komisyonun talebi üzerine bazı maddelerin tekriri 

müzakeresi istenilmişti; Danışma Kurulu toplantısında bu konuda ortak bir öneri çıkmadı; Adalet 
ve Kalkınma Partisi Grubunun, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah
kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının 10, 12, 52 ve 54 üncü mad
delerinin yeniden görüşülmesine ilişkin istemi vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 146 sıra sayılı kanun tasarısının 10, 12, 52 ve 54 üncü maddelerinin 

yeniden görüşülmesine dair Adalet Komisyonu isteminin İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre yerine 
getirilmesini arz ve teklif ederim. 

Haluk İpek 
Ankara 

AK Parti Grup Başkanvekili 
BAŞKAN - Önerinin aleyhinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkanvekili Kemal Anadol 

söz istediler. 
Buyurun Sayın Anadol. (CHP sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; tartışma 

konusu olan ve kamuoyunu meşgul eden Türk Ceza Yasası idi ve Türk Ceza Yasasıyla ilgili, Cum
huriyet Halk Partisinin Adalet ve Kalkınma Partisiyle olan mutabakatı devam etmektedir; ama, 
önümüze gelen tasarı, Cumhuriyet Halk Partisinin Adalet Komisyonundaki üyelerinin baştan beri 
muhalefet ettiği ve Cumhuriyet Halk Partisinin tasarının tümü üzerinde aleyhte oy kullanacağı bir 
tasarıdır. O nedenle, bizim, Türk Ceza Yasası dışında gelen pakette Adalet ve Kalkınma Partisiyle 
herhangi bir mutabakatımız söz konusu değildir, böyle bir müzakere olmamıştır, böyle bir 
mutabakat teessüs etmemiştir. O nedenle, bu tekriri müzakere olayına karşıyız, tekriri müzakere tek
lifine karşıyız ve Danışma Kurulunda da Cumhuriyet Halk Partisinin bu görüşlerini ifade etmiş 
bulunuyorum; Yüce Meclise de arz etmekte yarar gördüm. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Anadol, çok teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon Başkanı söz istediler; buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Çok kısa bir açık

lama yapmak istiyorum Sayın Başkanım. 
Tekriri müzakere önergemize neden olan önergeler, daha evvel Yüce Heyetiniz tarafından kabul 

edilen 2 tane temel yasa var; bunlardan birisi 5035, diğeri 5216. Şimdi, o kabul edilen yasalarla ön
görülen düzenlemeler, Genel Kurulda daha önce kabul edilen, ama yasalaşmayan, şimdi görüşmek
te olduğumuz yasayla çelişiyor. O bakımdan, bu çelişikliği ortadan kaldırmak için bir teknik düzen
leme öngörülüyor. Bu önergelerimizin ve tekriri müzakere talebimizin başka bir nedeni yoktur. 
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Arz ederim efendim. 
BAŞKAN - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önerisini okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 146 sıra sayılı kanun tasarısının 10, 12, 52 ve 54 üncü maddelerinin 

yeniden görüşülmesine dair Adalet Komisyonu isteminin, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre 
yerine getirilmesini arz ve teklif ederim. 

Haluk İpek 
Ankara 

AK Parti Grup Başkanvekili 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, herhalde bir saymakta fayda var. 
BAŞKAN - Saydım efendim. 
Şimdi, Komisyonun istemini okutup, oylarınıza sunacağım. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, saymadınız efendim. 
BAŞKAN - Saydım efendim; çünkü, ben, toplantıyı açınca, hangi grupta kaç kişi var, 

sayıyorum. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Ben, şu andaki oylama sırasında saymadınız diyorum. 
BAŞKAN - Saydım efendim. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, bir saniyede sayamazsınız ki! 
BAŞKAN - Komisyonun önerisini okutuyorum: 
HALUK KOÇ (Samsun) - Şimdi geldiler Sayın Başkan!.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının 10,12,52 ve 54 üncü maddelerinin daha önce görüşülüp 
kabul edilen 5035 ve 5216 sayılı Kanunlara uyumlu hale getirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. 

Bu nedenle, tasarının yukarıda zikredilen 10,12, 52 ve 54 üncü maddelerinin İçtüzüğün 89 un
cu maddesine göre yeniden görüşülmesini arz ve talep ederiz. 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Adalet Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN- Komisyonun istemini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bu durumda, tasarının 10, 12, 52 ve 54 üncü maddelerini yeniden müzakereye açıyorum. 
10 uncu madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 146 sıra sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah

kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Haluk İpek Recep Özel Bekir Bozdağ 
Ankara İsparta Yozgat 

Hasan Kara Ali Yüksel Kavuştu 
Kilis Çorum 

"Madde 10. - Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, iki yıla kadar (iki yıl 
dahil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adlî para cezalan ile bağımsız olarak hükmedilecek adlî para 
cezalarına ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanması, sulh ceza mahkemelerinin 
görevi içindedir." 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Ferî cezalan kaldıran ve adliye mahkemeleri tarafından hükmedilecek para cezalarını adlî para 

cezaları olarak adlandıran Türk Ceza Kanunu Tasarısıyla paralelliğin sağlanması amacıyla bu 
değişiklik önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katıldığı, gerekçesi okunan önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde 1 önerge var; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 146 sıra sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah

kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının 12 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Haluk İpek Bekir Bozdağ Recep Özel 
Ankara Yozgat İsparta 

Hasan Kara Fahri Keskin 
Kilis Eskişehir 

"Madde 12.- Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, ağırlaştırılmış müeb
bet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere 
bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Hapis cezalarını, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezası şeklin

de düzenleyen Türk Ceza Kanunu Tasarısıyla paralelliğin sağlanması amacıyla bu değişiklik 
önergesi verilmiştir. 

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

Kabul edilen önerge doğrultusunda 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

52 nci madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde 1 önerge var; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 146 sıra sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah

kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının 52 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Haluk İpek Bekir Bozdağ Recep Özel 
Ankara Yozgat İsparta 

Ali Yüksel Kavuştu Hasan Kara 
Çorum Kilis 

"Madde 52.- 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin "(A) 
Mahkeme Harçları" başlıklı bölümünün "I- Başvurma harcı:" başlıklı bendinin (3) numaralı alt ben
dinin girişine, "III- Karar ve ilam harcı:" başlıklı bendinin nispi harçla ilgili (e) alt bendindeki 
"Yukarıdaki nispetler" ibaresinden sonra gelmek üzere ve maktu harçla ilgili (c) alt bendinin girişine 
'Bölge Adliye Mahkemeleri,' ibaresi eklenmiştir." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesinden sonra, 

25.12.2003 tarihli ve 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun çerçeve 
34 üncü maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun "(1) Sayılı Tarifesinde" değişiklikler yapılmış 
olduğundan, bu değişiklik önergesi verilmiştir. 

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

Kabul edilen önerge doğrultusunda 52 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

54 üncü madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 önerge var; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 146 sıra sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah

kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının 54 üncü maddesindeki "ile 
27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakbnda Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası" ibaresinin 
madde metninden çıkarılması arz ve teklif olunur. 

Haluk İpek Bekir Bozdağ Recep Özel 
Ankara Yozgat İsparta 

Hasan Kara Fahri Keskin 
Kilis Eskişehir 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum... 

YILMAZ KAYA (İzmir) - Sayın Başkan, Komisyona sormadınız bile; bu kadar mı aceleniz var?! 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda 54 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul 

edilmiş ve Kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
Sayın milletvekilleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporunun müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci ek) (x) (xx) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının Komisyonca geri alınan maddeleriyle ilgili Adalet Komisyonu raporu gelmiştir. 
Rapor 152'ye 1 inci ek sıra sayısıyla çoğaltılarak sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bölge adliye mahkemelerinin, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile 
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci mad
desi uyannca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve başlama tarihinde; 

(x) 152 S. Sayılı Basmayazı 25.06.2003 tarihli 98 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
(xx) 152'ye 1 inci ek S. Sayılı Basmayazı bu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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1. Yargıtayda incelenmekte bulunan ve henüz karara bağlanmamış olan davalar bölge adlîye 
mahkemelerine gönderilir. 

2. Yargıtay hukuk daireleri ve Hukuk Genel Kurulu tarafından karara bağlanmış dava dosyalan 
bakımından bu Kanunun istinaf yoluna ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu dava dosyalan hakkında 
mahkemelerin direnme veya yeniden hüküm kurmak suretiyle verdikleri kararlar hakkında, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki temyize ilişkin hüküm
leri uyarınca yalnız temyiz yoluna başvurulabilir. 

BAŞKAN - Geçici 2 nci madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 3'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3.- Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
BAŞKAN - Geçici 3 üncü madde üzerinde söz talebi?..Yok. 
Oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25.- Bu Kanun 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 25 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsı adına, 

Adana Milletvekili Sayın Ziya Yergök; buyurun efendim. (CHP sıralanndan alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasansının yürürlük maddesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüş ve düşün
celerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlayarak sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu Hakkında Kanun 
Tasansı görüşüldü ve kabul edildi. Gerek görüşmekte olduğumuz tasanyla ilgili olarak gerekse biraz 
önce görüşülüp kabul edilen yasayla ilgili olarak komisyondaki karşı oy yazılanınızda ve tasannın tümü 
hakkında daha önce yaptığımız konuşmalarda, özet olarak, gerekli koşullar oluşmadan ve altyapısı 
hazırlanmadan bu mahkemelerin kurulmasının ve istinaf yolunun açılmasının yararlı olmayacağını dile 
getirmiştik. Biraz önce Bölge Adliye Mahkemeleri Hakkında Kanun Tasansı görüşülürken Grubumuz 
adına konuşan değerli arkadaşımız da bu yöndeki düşüncelerimizi dile getirdi. 

Değerli milletvekilleri, istinaf, ilk derece mahkemesinin sonuçlandırdığı davanın ikinci derece 
mahkemede yeniden görüşülmesi için başvurulan bir kanun yoludur. Kısaca, bölge adliye mah
kemelerinin, ilk derece mahkemeleri ile bugünkü temyiz mahkemesi Yargıtay arasında bir üst ara 
mahkeme niteliğinde görev yapması düşünülmektedir. 

Bölge adliye mahkemeleri, daha doğrusu o zamanki adıyla istinaf mahkemeleri, daha önce yar
gı sistemimiz içerisinde mevcut iken, 8 Nisan 1924 tarihinde 469 sayılı Yasanın 9 uncu maddesiy
le kaldırılarak, Türk yargı sisteminden çıkanlmıştır. Kaldınlma gerekçesi olarak da, sistemin iyi iş
lemediği ve yararlı olmadığı belirtilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Yergök, çok affedersiniz, bir saniye efendim. 
Sayın milletvekilleri, hatibi dinlemekte zorlanıyoruz, içeride üzücü bir uğultu var; lütfen, 

konuşma yapmayalım ve sayın hatibi dinleyelim. 
Sayın Yergök, buyurun. 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
İstinaf mahkemelerinin kaldırılma gerekçesi olarak sistemin iyi işlemediği ve yararlı olmadığı 

belirtilmiştir; ancak, bu mahkemeler seksen yıl önce kaldınlmış olmasına rağmen, Türk hukukunun 
gündeminden hiç inmemiş, sürekli tartışma konusu yapılmıştır. Bugün de, istinaf mahkemelerinin 
kurulması ve istinaf yolunun açılması konusunda gerek bilimadamlan gerekse uygulamacılar 
arasında, hukuk kurum ve kuruluşlarında görüş birliği olmadığı gibi, adı üzerinde bile görüş birliği 
oluşmamıştır; tartışma bütün şiddetiyle devam etmektedir. Hukukçuların ve hukukla ilgili kurum ve 
kuruluşların büyük çoğunluğu, altyapısı hazırlanmadan, gerekli koşullar oluşmadan ve sistem bir 
bütün olarak ele alınmadan bu mahkemelerin kurulmaması gerektiği, kurulması halinde de bir yarar 
sağlamayacağı görüşündedir. 
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İktidarın ve Sayın Adalet Bakanının desteğini alan kuvvetli bir azınlık ise, istinaf mah
kemelerinin kurulmasını savunmakta, yararlı olacağını düşünmekte ve Yargıtayın iş yükünün 
azalacağını ve böylece, Yargıtayın bir içtihat mahkemesi olarak görev yapmasına imkân doğacağını 
ileri sürmektedir. 

Bir üçüncü görüş ise şudur: Yargının var olan bütün sorunları çözüme kavuşsa bile -ki, bu, bir 
ütopyadır. Yargıya yıllardır bütçeden ayrılan payın yüzde l'in altında olduğunu düşündüğümüz 
zaman, yargının bu temel sorunlarının çözülmesi, tamamen çözüme kavuşması bir ütopyadır- bu 
ütopyanın gerçekleşmesi durumunda bile, bu mahkemelerin gerekli olmadığını, hiçbir yaran ol
mayacağını söyleyen çok saygın ve değerli hukukçular vardır. 

Üzerinde bu kadar tartışılan, çok keskin görüş ayrılıkları olan ve yargı sistemimizi temelden ve 
derinden etkileyecek bir konuda ısrar edilmesinin doğru olmadığını düşünmekteyiz. Bize göre de, 
gerekli koşullar oluşmadan, altyapısı hazırlanmadan istinaf mahkemeleri kurulacak ve istinaf yolu 
açılacak olursa, işler, dosyalar, Yargıtayın yerine, kısa sürede istinaf mahkemelerinde birikecek, 
vatandaşın davasının görülmesinde sürat sağlanmış olunmayacak, sadece merci değiştirilmiş 
olunacaktır. Ayrıca, istinaf yolu, temyizi, Yargıtayı büsbütün ortadan kaldıran bir yol olmadığı için, 
önemli bir gerekçe olarak sunulan "Yargıtayın iş yükünün azalacağı" iddiasının da doğru olmadığı 
görüşündeyiz. Nitekim, daha önce, bölge idare mahkemelerinin kurulmuş olması Danıştayın iş 
yükünü azaltmamıştır. 

Bugün ülkemizde, Sayın Adalet Bakanı, yargı birimleri, hukuk kurumlan başta olmak üzere, 
hemen herkes biliyor ki, adlî yargıda hâkim ve savcı sayısı yetersizdir, yargının çalışma koşullan 
olumsuzdur, iş yükü ise çok ağırdır; nitelikli hâkim ve savcı bulmak büyük sorundur. 

Aynca, kurulması söz konusu olan bu mahkemelerin içerisinde yer alacağı fiziksel şartlann 
hazırlanması, donanımının sağlanması, nitelikli personel ihtiyacının temini de önemli sorunlardandır. 
Bu nedenle, gerekli ortam hazırlanmadan, ilk derece mahkemelerinin bile sorunlan çözülmeden, is
tinaf mahkemelerinin kurulması ve istinaf yolunun açılması hiçbir şekilde doğru olmayacaktır. 

İstinaf uygulamasının adil yargılama açısından gerekliliği düşüncesi de doğru değildir; zira, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yönünden istinaf zorunlu değildir. Temyiz yolu ve temyiz mah
kemesi mevcut olduğu için, istinafın bulunmaması halinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7 
nolu Protokolündeki prensibin ihlali söz konusu olmayacaktır. Kaldı ki, ülkemizdeki yargıdan en 
büyük yakınma, yargılamanın uzun sürdüğü, adaletin geciktiği, geciken adaletin adaletsizlik yarat
tığı noktasındadır. İstinaf yolu, temyizi tümüyle kaldıran bir yol değildir, tam aksine, adaletin gecik
mesine neden olacağı düşünülmektedir. Davaların makul süre içerisinde sonuçlanması da mümkün 
olmayacaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, davaların makul süre içerisinde sonuçlan
mamasını, adil yargılama hakkının ihlali olarak kabul etmektedir. 

İstinaf mahkemelerinin her ilde kurulması söz konusu olmadığına göre, bölge mahkemeleri 
biçiminde kurulması düşünüldüğüne göre, delillerin toplanması açısından da büyük sorunlarla kar
şılaşılacağı açıktır. 

Bütün bu nedenlerle, yargının sorunlarıyla iç içe yaşayan hukukçulann ve hukuk kurumlannın 
çoğunluğu, yargı sistemimiz içerisinde istinaf yolunun açılmasının, var olan sorunlara bir çözüm 
getirmeyeceği, yargının hızlı, etkin ve adil gerçekleşmesine katkıda bulunmayacağı görüşünü ısrarla 
savunmaktadırlar. İstinaf mahkemelerinin en hararetli savunucusu olan bilimadamlan dahi, istinaf 
mahkemelerinin kurulmasının başhbaşına sorunu çözmeyeceğini, mevcut yargı sisteminin bir bütün 
olarak ele alınıp iyileştirilememesi durumunda, yarar yerine zarar getireceğini belirtmektedirler. 

İstinaf mahkemelerinin yabancı ülkelerde var olduğu söylenmektedir. Fransa dışında, genel 
olarak eyalet yönetimlerinin bulunduğu ülkelerde istinaf mahkemeleri mevcuttur; ancak, birçok 
değerli hukukçu ve bilimadamı, istinafın yabancı ülkelerde de giderek etrafında fırtınalar kopanlan, 
çok tartışılıp, eleştirilen bir kanun yolu olduğunu, bu nedenle, istinaf yolunun, adalet hizmetlerinin 
sorunlarına bir çözüm olarak düşünülemeyeceğini açıkça dile getirmektedirler. 
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İstinaf yolunun açılmasının, Yargıtayın iş yükünü azaltacağı ve Yargıtayın bir içtihat mah
kemesi olarak çalışmasına imkân doğacağı söylenmekte ise de, geçmiş yıllarda görev yapan, çok 
değerli ve çok sayıda Yargıtay başkanları, yargı yılı açış konuşmalarında, aksi görüşleri dile getir
mişler, istinaf mahkemelerinin kurulmasının, bulunulan aşamada doğru olmayacağını ifade etmiş
lerdir. Bu sayın başkanlann görev yaptığı döneme göre, yargının içerisinde bulunduğu koşullar, ne 
yazık ki, daha iyiye gitmemiş, aksine, adalet hizmetlerine bütçeden ayrılan pay daha gerilere düş
müştür, yargı bağımsızlığı ve güvenceli yargıç ilkesine ulaşılamamıştır. 

İstinaf mahkemeleri seksen yıldır tartışılmasına ve yararlı olmayacağı düşüncesi hukuk çev
relerinde, yargı birimlerinde ağır basmasına rağmen, acaba seksen yıldır tartışılmakta olan istinaf 
mahkemeleri, benim dönemimde, bizim dönemimizde yeniden kuruldu denilmek için mi bu tasanda 
ısrar ediliyor?!.. Bu ısran anlamakta güçlük çektiğimizi... Bölge adliye mahkemelerinin kurul
masının ve istinaf yolunun açılmasının, Türk yargısına, adaletine bir katkı getirmeyeceği, tam ak
sine, sistemi bozarak, yarar yerine zarar getireceği düşüncesindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, güzel ve özlü bir söz vardır "hatasız insan olmaz." İnsan, hatalannı 
kabul edip, onlan gidermeye çalıştıkça yücelir. Bunu iktidarlara da uyarlayabiliriz. Hatasız iktidar 
olmaz; ancak, hatadan dönmesini de bilmek gerekir. Bu dönüşü yapmak için ille Brüksel'den uyarı 
mı gelmesi gerekir?! Eğer böyle olursa, ülkemizin ve ulusumuzun ödeyeceği fatura daha ağırlaş
maktadır. Aksine, muhalefetin uyarılarını, meslek örgütlerinin uyarılarını, sivil toplumun uyanlarını 
zamanında dikkate alırsanız, ülkemiz adına daha doğru bir adım atmış olursunuz. 

Bu tasanyla ve biraz önce kabul edilen tasanyla ilgili olarak komisyon aşamasındaki, daha ön
ceki Genel Kurul görüşmeleri sırasındaki uyanlarımızı ve karşı oy yazılanınızı tekrar ederek, bu 
tasarının yasalaşmamasını, yürürlüğe girmemesini diliyor ve tasarıya ret oyu vereceğimizi arz 
ederek, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Yergök, teşekkür ederim. 
25 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN- Söz talebi?.. Yok. 
26 ncı maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasannın tümünün oylanmasından önce, Adalet Komisyonunun, Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansıran 1,15,17,18,20 
ve 24 üncü maddelerinin yeniden görüşülmesine ilişkin olarak İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre 
bir talebi vardır. Bu talebi yerine getireceğim. 

Saat 15.50'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.42 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.51 

BAŞKAN: Bülent ARINÇ 
KÂTİP ÜYELER: Suat KILIÇ (Samsun), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

152 ve 152'ye 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki müzakerelere kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

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

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci ek) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Sayın milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 1, 15, 17, 18, 20 ve 24 üncü mad
delerinin yeniden görüşülmesine ilişkin istemi hakkındaki önerisini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 152 sıra sayılı kanun tasarısının 1, 15, 17, 18, 20 ve 24 üncü maddelerinin 

yeniden görüşülmesine dair Adalet Komisyonu isteminin, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, 
yerine getirilmesini arz ve teklif ederim. 

Haluk İpek 
Ankara 

AK Parti Grup Başkanvekili 
BAŞKAN - Öneri üzerinde aleyhte konuşmak üzere, Sayın Kemal Anadol; buyurun efendim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; vaktinizi 

fazla işgal etmek istemiyorum. Buna benzer bir olayı daha, biraz önce yaşadık. 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, görüşülmekte olan tasarının tümüne Cumhuriyet Halk Partili 

Adalet Komisyonu üyeleri, komisyon görüşmeleri sırasında karşı çıkmışlardır, karşı oy kullanmışlar
dır, muhalefet şerhleri vardır. Kaldı ki, böyle önemli bir tasarı görüşülürken, tekriri müzakere yoluyla 
değil de, maddelerin esası görüşülürken -madem, Türkiye'yi çok yakından, hukuk dünyamızı, hukuk 
uygulamamızı çok yakından ilgilendiren bir yasa görüşülüyor- gereken ciddiyetle bu sakıncalar tespit 
edilse ve maddeler ona göre çıksaydı, şimdi, bir tekriri müzakere ihtiyacı duyulmayacaktı. 

O nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, karşı olduğumuzu ve karşı oy kullanacağımızı arz 
etmek için huzurunuza geldim. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Anadol, teşekkür ederim. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisini tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 152 sıra sayılı kanun tasarısının 1, 15, 17, 18, 20 ve 24 üncü maddelerinin 

yeniden görüşülmesine dair Adalet Komisyonu isteminin, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, 
yerine getirilmesini arz ve teklif ederim. 

Haluk İpek 
Ankara 

AK Parti Grup Başkanvekili 
BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 
Şimdi, Adalet Komisyonunun istemini okutup, oylarınıza sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısının 1, 15, 17, 18, 20 ve 24 üncü maddelerinin, daha önce görüşülüp kabul edilen 
5219 sayılı Kanuna uyumlu hale getirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. 

Bu nedenle, tasannın yukanda zikredilen 1,15, 17, 18, 20 ve 24 üncü maddelerinin, İçtüzüğün 
89 uncu maddesine göre yeniden görüşülmesini arz ve talep ederiz. 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Adalet Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyonun istemi 

kabul edilmiştir. 
Bu durumda, tasannın 1 inci maddesini yeniden müzakereye açıyorum. 
1 inci madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 152 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapıl

masına İlişkin Kanun Tasarısının çerçeve 1 inci maddesinin tasandan çıkarılması ve buna göre diğer 
maddelerin teselsül ettirilmesi arz ve teklif olunur. 

Haluk İpek Bekir Bozdağ Recep Özel 
Ankara Yozgat İsparta 

Mehmet Yılmazcan Hasan Kara 
Kahramanmaraş Kilis 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasannın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesinden sonra kabul edilen 

14.7.2004 tarihli ve 5219 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, sulh mahkemelerinin görevlerini düzenleyen 8 in
ci maddesinde yapılan değişikliğe uyumun sağlanması amacıyla önerge verilmiştir. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir ve 1 inci madde metinden 
çıkarılmıştır. 

1 inci madde metinden çıkarıldığına göre, 15 inci maddeyi 14 üncü madde olarak müzakereye 
açıyorum. 

14 üncü madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 152 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapıl

masına İlişkin Kanun Tasarısının teselsül ettirilen çerçeve 14 üncü maddesinin tasandan çıkanlması 
ve buna göre diğer maddelerin teselsül ettirilmesi arz ve teklif olunur. 

Haluk İpek Bekir Bozdağ Recep Özel 
Ankara Yozgat İsparta 

Hasan Kara Fahri Keskin Ali Yüksel Kavuştu 
Kilis Eskişehir Çorum 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Takdire bırakıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesinden sonra kabul edilen 

14.7.2004 tarihli ve 5219 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 288 ve 290 inci maddelerinde yapılan değişikliğe 
uyumun sağlanması amacıyla önerge verilmiştir. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş, madde metinden çıkarılmıştır. 

Şimdi, 17 nci maddeyi 15 inci madde olarak... 
Söz talebi?.. Yok. 
Önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 152 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapıl

masına İlişkin Kanun Tasansının teselsül ettirilen çerçeve 15 inci maddesiyle 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununa eklenen 426/A maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraların
da yer alan "beşyüz milyon" ibarelerinin "bir milyar" olarak değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Haluk İpek Bekir Bozdağ Recep Özel 
Ankara Yozgat İsparta 

Fahri Keskin Ali Yüksel Kavuştu Hasan Kara 
Eskişehir Çorum Kilis 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesinden sonra kabul edilen 

14.7.2004 tarihli ve 5219 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, temyiz yoluna başvurulamayacak ilk derece mah
kemesi kararlarını gösteren 427 nci maddesinde yapılan değişikliğe uyumun sağlanması amacıyla 
değişiklik önergesi verilmiştir. 

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

Kabul edilen önerge doğrultusunda, 15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 18 inci maddeyi 16 ncı madde olarak... 
Söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde 2 adet önerge var; geliş sırasına göre okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 152 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapıl

masına İlişkin Kanun Tasarısının teselsül ettirilen çerçeve 16 ncı maddesiyle, 1086 sayılı Hukuk 
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Usulü Muhakemeleri Kanununun yeniden düzenlenen eklenen 428 inci maddesinin birinci fık
rasının (1) numaralı bendi ile ikinci fıkrasında yer alan "üçmilyar" ibarelerinin "beşmilyar" olarak 
değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Haluk ipek Bekir Bozdağ Recep Özel 
Ankara Yozgat İsparta 

Hasan Kara Ali Yüksel Kavuştu Fahri Keskin 
Kilis Çorum Eskişehir 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 152 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Tasansınm teselsül ettirilen 16 ncı maddesiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununa eklenen 435 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralannda yer alan "al-
tımilyar" ibarelerinin "onmilyar" olarak değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Haluk İpek Bekir Bozdağ Recep Özel 
Ankara Yozgat İsparta 

Hasan Kara Ali Yüksel Kavuştu Fahri Keskin 
Kilis Çorum Eskişehir 

BAŞKAN - Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 152 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Tasansınm teselsül ettirilen 16 ncı maddesiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununa eklenen 435 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralannda yer alan "al-
tımilyar" ibarelerinin "onmilyar" olarak değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Haluk İpek (Ankara) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge üzerinde bir teknik çalışma yapılması lazım. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.05 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 16.14 

BAŞKAN: Bülent ARINÇ 
KÂTİP ÜYELER: Suat KILIÇ (Samsun), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 124 üncü Birleşimin Altıncı Oturumunu açıyorum. 
152 ve 152'ye 1 inci ek sıra sayılı tasarının müzakerelerine devam ediyoruz. 

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

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

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Yeni 16 ncı madde üzerinde 2 adet önerge vardı; önergeleri okutmuştum. 
Biraz önce okunan, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergenin gerekçesini 

okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasannın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesinden sonra kabul edilen 

14.7.2004 tarihli ve 5219 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, Yargıtayda duruşmalı temyiz incelemesine ilişkin 
hükümlerini gösteren 438 inci maddesinde yapılan değişikliğe uyumun sağlanması amacıyla 
değişiklik önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

2 nci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 152 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Tasarısının teselsül ettirilen çerçeve 16 ncı maddesiyle, 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun yeniden düzenlenen eklenen 428 inci maddesinin birinci fık
rasının (1) numaralı bendi ile ikinci fıkrasında yer alan "üçmilyar" ibarelerinin "beşmilyar" olarak 
değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Haluk İpek (Ankara) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesinden sonra kabul edilen 

14.7.2004 tarihli ve 5219 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, temyiz yoluna başvurulamayacak ilk derece mah
kemesi kararlarını gösteren 427 nci maddesinde yapılan değişikliğe uyumun sağlanması amacıyla 
değişiklik önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı ve gerekçesini okuduğumuz 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeler doğrultusunda yeni 16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski 20 nci, yeni 18 inci maddenin görüşmelerine geçiyoruz. 
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Söz talebi?.. Yok. 
1 önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 152 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapıl

masına İlişkin Kanun Tasarısının teselsül ettirilen çerçeve 18 inci maddesinin tasandan çıkarılması 
ve buna göre diğer maddelerin teselsül ettirilmesi arz ve teklif olunur. 

Haluk İpek Bekir Bozdağ Recep Özel 
Ankara Yozgat İsparta 

Hasan Kara Mehmet Yılmazcan Halil Özyolcu 
Kilis Kahramanmaraş Ağrı 

Kerim Yıldız 
Ağrı 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesinden sonra kabul edilen 

14.7.2004 tarihli ve 5219 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 566 ncı maddesinde yapılan değişikliğe uyumun 
sağlanması amacıyla değişiklik önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı ve gerekçesini okuduğumuz 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş ve mad
de metinden çıkarılmıştır. 

Eski 24 üncü, yeni 21 inci maddenin görüşmelerine geçiyoruz. 
Söz talebi?.. Yok. 
1 önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 152 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapıl

masına İlişkin Kanun Tasarısının teselsül ettirilen çerçeve 21 inci maddesiyle Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici 1 inci maddenin tasarıdan çıkarılması ve buna göre diğer 
geçici maddelerin teselsül ettirilmesi arz ve teklif olunur. 

Haluk İpek Bekir Bozdağ Recep Özel 
Ankara Yozgat İsparta 

Mehmet Yılmazcan Mustafa Nuri Akbulut Hasan Kara 
Kahramanmaraş Erzurum Kilis 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergenin gerekçesini 

okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının Türkiye Büyük Mllet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesinden sonra kabul edilen 

14.7.2004 tarihli ve 5219 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun konuyla ilgili maddelerinde değişiklik yapıldığından ve 
konuyla ilgili olarak bu tasanda yer alan hükümlerin tasandan çıkanlması amacıyla önerge verilmiştir. 
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BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğimiz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğimiz 21 inci madde bir çerçeve maddesidir. Geçici maddeleriyle birlikte tekrar oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasan kabul edil
miş ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun. 
Sayın milletvekilleri, 3 üncü sıraya alınan Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

raporunun müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
3. - Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/593) (S. Sayısı: 664 ve 664'e 

1 inci eh) (x) (xx) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının komisyonca geri alınan maddeleriyle ilgili Adalet Komisyonu raporu gelmiştir. 
Rapor, 664'e 1 inci ek sıra sayısıyla çoğaltılarak sayın üyelere dağıtılmıştır. 
344 üncü maddeyi okutuyorum: 

TÜRK CEZA KANUNU TASARISI 
Yürürlük 
MADDE 344.- (1) Bu Kanunun; 
a) "İmar kirliliğine neden olma" başlıklı 184 üncü maddesi, yayımı tarihinde, 
b) "Çevrenin kasten kirletilmesi" başlıklı 181 inci maddesinin birinci fıkrası ile "Çevrenin tak

sirle kirletilmesi" başlıklı 182 nci maddesinin birinci fıkrası, yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, 
c) Diğer hükümleri, 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 

Hasan Fehmi Güneş; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; bugünkü müzakerelerimizde aslında olumsuz bir örnek oluşturuyoruz; yasama görevimiz 
açısından olumsuz bir örnek, yöntem açısından olumsuz bir örnek oluşturuyoruz. Bu örnek ol
mamalı aslında; bu, bugün bitmeli. Bazı tasarılarda tekriri müzakere yoluyla maddeleri değiştirdik. 
Eğer kabul ederseniz, kendimi hukukçu sayıyorum ve hiçbiri hakkında, nasıl, neyin yerine neyi 
koyduğumuz konusunda, detaylı, yeterli, beni tatmin eden bir bilgim yok. Yani, bunu, böyle, 10 
dakika önceden getirip, 10 dakika içerisinde, 5 dakika içerisinde değiştirerek, çok önemli, çok temel 
yasalarda çok ciddî değişiklikler yaparak yasama görevimizi ciddiyetle yerine getiriyoruz 
diyemeyiz. Bu, bize haksızlık; bu doğru değil. Bu yasalara aylarımızı veriyoruz, hazırlıyoruz; son
ra, işte bir gün, uyum adına ya da yeni yasalarla paralellik kurmak adına bir emrivakiyle kar
şılaşıyoruz. Bu doğru değil; bunu yapmamamız lazım. 

Bilmiyoruz tam olarak. Sayın Bakanın, Sayın Komisyon Başkanının ve komisyon üyelerinin, 
bürokrat arkadaşlarımızın doğru yapacağını varsayarak götürüyoruz; ama, yasama görevi bizim; 
bizim yapmamız lazım, bizim bilmemiz lazım, bizim anlamamız lazım, neye el kaldırdığımızı neye 
el kaldırmadığımızı bilmemiz lazım. Bilmeden el kaldınyorsak, bu bize yakışmaz, hiç birinize 
yakışmaz, bana da yakışmaz, yakışmıyor. 

Bizi izleyenler, bizi ciddî adamlar olarak görüyorlar; eğer, biz, ciddî adam rolü yapmıyorsak, 
taklidi yapmıyorsak, onun gereğini yerine getirmeliyiz. Bu doğru değil! 

Türk Ceza Yasası Tasarısını görüştük, son iki maddesine kadar geldik, geri çekildi Türk Ceza 
Yasası Tasarısı İçtüzüğün 88 inci maddesine göre. Bugün, bana sıra gelinceye kadar yapılan konuş
malarda, Türk Ceza Yasası Tasarısının iki maddesinin geri çekilmesi konusunda tatmin edici bir açık
lama gelmedi, niye geri çekildiğiyle ilgili tatmin edici bir açıklama gelmedi. Öyle anlaşılıyor ki, 

(x) 664 S. Sayılı Basmayan 14.9.2004 tarihli 119 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 
(xx) 664 'e 1 inci ek S. Sayılı Basmayazı bu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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işte, on gün önce geri çekildi, on gün sonra getirdik, kabul ediyoruz aynı Türk Ceza Yasası 
Tasarısını. Son maddede, şimdi benim üzerinde konuştuğum maddede bir değişiklik söz konusu; ki, 
bugüne kalmayabilirdi, on gün beklemeye gerek yoktu, on günlük bir iş değil o. 

Niye geri çektik?! Niye aynen getirdik?! Öyle anlaşılıyor ki, anlamsızdı, gereksizdi, belki 
acemiceydi. Bir faydası olmadı, zararı oldu; bazı hesaplara göre, ciddî zararı oldu. Bu doğru değil; 
bu olmamış demek ki, yanlış yapılmış. Neden lafı dolaştırıyoruz. Yanlış yapmışız. Yanlış yapılmış 
demek, çok dürüst bir tavır olur. Yanlış olmuş; bunu geri çekmemeliydik. O gün, tam bir uzlaşma 
içinde, mutabakat içinde, maddeler üzerinde çok fazla tartışma yapılmadan, katkı yapılarak geçiyor
du. O gün çıkabilirdi, çıkmalıydı; o günkü ile bugünkü arasında bir fark yok. Kaldı ki, o gün çıkın
ca, ertesi gün de yürürlüğe girmeyecekti zaten, bir yıl sonra yürürlüğe girecekti. Yanlış olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Komisyon Başkanı arkadaşım -o günkü tutanak benim de elimde- diyor 
ki: "Bunu, şunun için geri çekiyoruz: Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası, İnfaz Yasası, İstinaf Mah
kemeleri Yasası ve görüşmekte olduğumuz Ceza Yasası bir bütünlük teşkil ediyor" doğru; "o bütünlük 
içinde tamamlamalıyız" doğru; "onun için geri çekiyoruz" peki... Geri çekme gerekçesi bu. Sonra... 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - O da bir taktik... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) - Taktik olmaz. Yani, biz ciddî bir şey yapıyoruz; bir

birimize taktik yapamayız, topluma... 
Şimdi geldik, Sayın Komisyon Başkanımız diyor ki: "Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası ile İn

faz Yasasını, Hükümet Komisyondan geri çekti." Ben eğer yanlış anlamıyorsam, İçtüzüğün 75 inci 
maddesine göre, bu tür geri çekmelerde Genel Kurulun bilgilendirilmesi gerekir. Geriye hükümet 
çeker; geri çekme talebine karşı, Başkanlık onu geri verebilir, komisyon veremez. Başkanlık onu 
verirken de bize der ki "onu geri istediler, verdim." Ben böyle bir duyuru almadım. Tabiî ki, Komis
yon Başkanı doğruyu söylüyor; ama, en azından, bir usul, bir yöntem noksanı var. 

Peki, on gün içinde ne oldu da geri çekildi?! Tatildeydik ayrıca; 16'sında bu söylendi, bugün 
26'sı... Güzel olmadı; söylemek istediğim o; güzel olmadı, şık olmadı. 

Ciddî bir şey yapıyoruz, bir ceza yasası çıkarıyoruz. İlk günlerde de söylemeye çalıştım; bizim, 
1926'dan beri uygulanan bir Ceza Yasamız var. Bir hukuk reformu yaptık. Hukuk reformunu, 
1926'larda kabul edilen yasaları, biz, Türk aydınlanma devriminin, aydınlanma devrimimizin bir 
boyutu olarak, bir ürünü olarak algılıyoruz. Öyle geldik seksen yıla yakın bir zaman içinde ve bugün 
onu değiştiriyoruz. Daha çağdaş, daha ileri, bugüne daha uygun bir ceza yasası yapmak iddiasıyla 
ortaya çıkıyoruz. Zaten, çağdaşlaşma yönündeki atılımlar, girişimler böyledir; sonsuzdur, bitmez. 
Bir çağdaşlaşma talebi gündeme geldiğinde, onunla ilgili bir girişim yapıldığında, o tamamlandığın
da, çağdaşlaşma doğrultusunda, onu yürüten, onu bütünleyen, onu yükselten yeni bir ödev gündeme 
gelir. Şimdi, bu Ceza Yasasını yapıp bitirdiğimizde bitmeyecek işimiz. Her gün, ileride, uyguladık
ça, hem uygulayıcılarımız hem yasama görevi yapan kurullar onu daha yükseğe çıkaracak, geliş
tirecek bir çalışma içinde olacaklar. Uygarlaşma süreci, basamakları sonsuza dek yükselen bir mer
diven gibidir ve her basamaktan sonra yeni basamağa dönük ödevle karşı karşıya kalırız; onu yap
mak zorundayız, onu yapacağız. Bu yasamızı, Ceza Yasamızı bu anlayış içinde getirmeliyiz ve bunu 
yükseltmeliyiz; çünkü, aydınlanma sürecinin hangi noktasında olduğumuzun göstergesi, her toplum 
için olduğu gibi, bizim için de, hukuk düzenimizin bulunduğu durumdur, bulunduğu noktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Ceza Yasamızı tamamlayacağız. Bu, sondan ikinci maddede, 344 
üncü maddede bir değişiklik gündeme geldi. 16'sında görüştüğümüzde "bir yıl sonra yürürlüğe 
girer" şeklinde bir cümleden ibaretti, şimdi farklı bir madde olarak geldi. Hiç kuşkusuz, İçtüzüğün 
88 inci maddesine göre geri çekilen bir düzenleme böyle gelebilir. Bu, doğru bir yöntem; ama, orada 
benim itirazlarım var. Biri şu: Çevrenin kasten kirletilmesi ya da taksirle kirletilmesi konusundaki 
madde iki yıl sonra yürürlüğe girecek, yasadan iki yıl sonra yürürlüğe girecek; 184 üncü madde 
hemen yürürlüğe girecek, diğer maddeler bir yıl sonra yürürlüğe girecek. Şimdi, bir yasa yapıyoruz, 
bazı maddeleri hemen yürürlüğe giriyor, bazı maddeleri bir yıl sonra yürürlüğe giriyor, bazı mad
deleri iki yıl sonra yürürlüğe giriyor. 

İDRİS NAİM ŞAHİN (İstanbul) - Altı ay sonra. 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) - Altı ay sonra yürürlüğe giriyor. Evet, o 1 Nisan 2005... 
Ama, farklı maddeleri farklı sürelerde yürürlüğe sokuyoruz, bir; çevreyle ilgili öneriniz Anayasaya 
uygun değil, iki. Bence, Anayasanın 56 ncı maddesini bir kere daha okuyun. Anayasanın 56 ncı mad
desi, bize çok önemli bir çevre duyarlılığı görevi vermektedir. Onu gözardı ediyorsunuz, o doğru 
değil. Yani, yasayı böylece tartışılır hale getirmemizin anlamı yok. Bütün çevreciler, şimdi, bunun 
üzerinde yarından itibaren fikir beyan etmeye başlayacaklar, karşı çıkacaklar ve karşı çıkmakta hak
lılar. İki yıl içinde, çevreye dönük olan, işte -maddeyi okuyayım- teknik usullere aykırı olarak çev
reye zarar verecek şekilde, atık ve artıkları toprağa, suya, havaya kasten veren kişiyle ilgili iki yıl 
içinde bir soruşturma yapamayacaksınız. Onlara iki yıl bu fiilleri yapmayı serbest bırakıyoruz. 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Hayır Sayın Bakan, düzeltme fırsatı. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) - Yani, bu, o. Bu, o. Bu maddenin yürürlüğü iki yıl son

ra diyorsunuz. İşte bugün kabul edersek, iki yıl sonra bu maddeyle... Taksirle olan da iki yıl sonra. 
Söylemek istediğim şu: Çevre konusunda hepimizin tek tek çok ciddî duyarlılığı olduğuna eminim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Güneş, konuşma süreniz bitti; lütfen konuşmanızı tamamlayın. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) - Tamamlayayım efendim. Bu defa hızlı geçti benim 

sürem nedense. 
Evet, biz, gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakmak zorundayız. Bu düzenlemeyi doğru bul

muyorum. Birkaç cümleyle sözlerimi tamamlayacağım Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, ben, Ceza Yasamızı yeni şekliyle önemsiyorum. Bence, onda sözcük, 

kavram, cümle çelişkileri var. Onlar, bu bir yıllık, altı aylık süre içinde düzetilebilir; ama, Ceza 
Yasasını ondan sonra tamamlayacak yeni bir konsept geliştirmeliyiz. Mesela, hukuk sistemimizde 
kadın haklarıyla ilgili olan çağdışı tüm maddeleri ayıklamalıyız bu Ceza Yasasını gerçekten çağdaş 
bir çizgiye oturtmak istiyor isek. İki, çocuklara, gençlere dönük yeni bir anlayışı gündeme getir
meliyiz. 22 nci Dönem, bu şerefi taşımalıdır, bu şerefi hak edecek niteliktedir. 

Gençleri ve çocuklarımızı, nüfusumuzun büyük kesimi olan gençlerimizi ve çocuklarımızı, şid
detin yönetim aracı olarak kullanıldığı olağanüstü dönemlerde, kriz dönemlerinde koruyamadık, 
birkaç kuşağı heba ettik. Şimdi, onlara karşı borcumuzu yerine getirmeliyiz. Gencin ve çocuğun, 
hukuk süjesi olmamış olan gencin ve çocuğun suç işlemezliği, ceza verilmezliği ilkesinden yola 
çıkarak, onlara dönük iyileştirici bir model geliştirmeliyiz. Bunu toplum bizden bekliyor. Ben de 
takdirinize sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Güneş, çok teşekkür ederim. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Haluk İpek. 
Bu ara, şahıslan adına söz isteyen sayın milletvekillcrimizin isimlerini okuyorum: Niğde Mil

letvekili Sayın Orhan Eraslan, Ağrı Milletvekili Sayın Melik Özmen, Denizli Milletvekili Sayın 
Ümmet Kandoğan. Hasan Fehmi Beyin talebi vardı; ama, konuştu herhalde. Bu üç arkadaşımızın 
söz talebi var. 

Sayın İpek, buyurun efendim. 
AK PARTİ GRUBU ADINA HALUK İPEK (Ankara) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; öncelikle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tabiî, yasanın yürürlük maddesi üzerinde söz aldık. Hukukçu olan, Cumhuriyet Halk Partisi 

adına konuşan sayın sözcüyü de dinleyince, sanki, yasanın (b) fıkrasını okuduğunuz zaman, yanlış 
bir iş mi yapıyoruz diye akla gelebilir; yanlış bir iş yapmıyoruz, doğru bir iş yapıyoruz. Bir kanunu 
ne kadar mükemmel hazırlarsanız hazırlayın, çok güzel ideallerle de birkısım hükümleri ortaya koy
sanız, bazen o günkü gerçeğe aykırı olabilir, gerçeklikle uyuşmayabilir, zamana bırakılması 
gerekebilir; geçmişte de yürürlük maddelerinde, bazı maddelerin yürürlük tarihlerinde, uygulamada, 
değişik tarihler verilmişti. Ben, sadece, tutanaklara geçmesi açısından, biz, yürürlük maddelerini niye 
böyle yaptık, bunu izah edeceğim; o zaman, zannediyorum, sayın sözcü de bize hak verecek. 
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Şimdi, imar kirliliğine neden olma" başlıklı 184 üncü madde yayımı tarihinde yürürlüğe 
girecek. Normalde, bu kanun, nisan ayının başında yürürlüğü girecek. Niye, peki, burada, bunu, 
yayımı tarihinde diye aldık; imar kirliliği, cumhuriyet kuruldu kurulalı, imarsız yapılanma ve 
gecekondular, bizim kökleşmiş, toplumsal çok önemli bir problemimiz. Peki, bununla ilgili başka 
düzenlemeler yok mu; var, Belediye Yasasında var, birçok yasada var, Çevre Kanunuyla ilgili 
yasalarda da var, ama, ilk defa ceza hukukunun, yani, Ceza Kanununun konusu haline geliyor; yani, 
görüntü olarak imar kirliliğine yol açan kişiler, buna izin verenler, bununla bağlantılı olanlar 
cezalandırılıyor; ancak, yasa nisan ayında yürürlüğe girerse, şöyle bir endişe dile getirildi; denildi 
ki: Kişinin elinde arsası vardır, yasanın da altı ay sonra yürürlüğe gireceğini anladığı takdirde, 
alelacele, altı ay içinde bir gecekondu yapımına başlayabilir ve bu şekildeki faaliyet, Türkiye'de, bu 
kanun nedeniyle, bu altı aylık süre içinde bir gecekondu patlamasına sebep olabilir. Dolayısıyla, bu 
görüntü kirliliği, imar kirliliğiyle ilgili bu maddeyi yayımı tarihinde yürürlüğe koyalım ki, bu 
yasadan beklenilen amacı sağlayalım. 

Peki, çevrenin kasten kirletilmesi, çevrenin taksirle kirletilmesi; bu da, ceza hukukunda ger
çekten ilk defa yer alan, olması gereken, bugüne kadar yapılmamış olan ve bu nedenle de çevre 
açısından bu mücadeleyi iyi yürütemediğimiz bir alan. Ancak, yasayı yaptığımız tarihten sonra, 
özellikle belediye başkanları dediler ki: Şu anda biz çöp topluyoruz. Bu çöpleri belli yerlere götürüp 
atıyoruz. Bugüne kadarki uygulama devam ediyor. Biz de bunu alıp oraya götürüyoruz. Bu çöp top
latılmasının çevreye zarar vermeyecek tarzda düzenlenebilmesi için bizim paraya ihtiyacımız var. 
Bu para şu an bizde yok. Bir proje geliştireceğiz, bu projeyi hayata geçirmek için kaynak bulacağız 
ve 21 inci Yüzyılın şartlarına göre bu çöpleri düzgün bir şekilde koyacağımız yerlerde bu projeleri 
gerçekleştireceğiz. Eğer bu tarihe kadar, biz bunu yapıncaya kadar, bu yasa yürürlüğe girerse, biz 
kimsenin evinin önünden çöp alamayız. Niye; aldığımız çöpü bir yere koyarsak o zaman suç işlemiş 
olacağız. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaçtan dolayı, özellikle belediyelere, iki yıl içinde, standartlara 
uygun, bu çöple ilgili düzenlemeleri, bununla ilgili çalışmaları yapmak için süre verildi. İlk bakış
ta sanki, böyle, insanı tırmalıyor gibi; ama, ülkemizin gerçeğinden kaynaklanıyor. 

Yine, kanunun nisan ayında yürürlüğe girmesiyle ilgili değişiklik oldu; bunun sebebi de -tabiî 
birçok ceza hukukçusu var, Cumhuriyet Halk Partisinden ceza avukatlığı yapmış olan arkadaşlar da 
var- kişiye ceza verilir, tutuklu hali vardır, savcılık aşamasındadır, ceza yeni kesinleşmiştir veya 
Yargıtaydadır. İşte böyle durumlarda sanığın lehine olan birkısım düzenlemeler olduğu takdirde bu 
düzenlemenin sanık için uygulanabilmesi yönünde hâkimlerin bir eğilimi, bir temayülü vardır. 
Kanun yürürlüğe girer, bir yıl sonra o dosyayla, o davayla ilgili bir karar verilecekse, hâkim o 
davalarla ilgili karar vermeyecektir, o dosyaları sürüncemede bırakacaktır veya Yargıtay'da ise, 
bununla ilgili değişiklik kararlan verebilecek veya o dosyaları sürüncemede bırakabilecektir. 
Dolayısıyla bir yıllık süreyi de aşağı yukarı altı ay, yedi ay gibi öne çektik. Bu konuda Adalet 
Bakanlığımıza biraz daha fazla iş düşecek; çünkü, özellikle yasayla ilgili olarak hâkimlerimizin, 
savcılarımızın eğitilmesi, yetiştirilmesi lazım. Adalet Bakanlığı, burada "biz, bu süreyi kısaltalım, 
kaos olmasın. Fedakârlığı biz üzerimize alalım, hâkimlerimiz de yoğun bir şekilde çalışsınlar, bir 
yıl sonra değil, biraz daha öne alalım" dediler. 

Ben, tüm bu konuşmalarımı, özellikle, tutanaklara geçirmek için yaptım. Hepinize teşekkür 
ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın İpek teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan; buyurun efen

dim. (CHP sıralarından alkışlar) 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer 

üyeleri; Türk Ceza Kanunu Tasarısının 344 üncü maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, uzun süredir yapılan bir çalışmayla, bir temel yasa, bir önemli kot, ül
kenin temel kotlarından birini gerçekleştiriyoruz ve bunun yürürlük maddesine kadar geldik, 
mutabakatla her şeyi götürüyoruz. 
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Sabahleyin Sayın Adalet Bakanımızın Özel Kaleminden aradılar ve yürürlük maddesinde bir 
değişiklik yapılması gerektiğini, Yargıtayla yapılan görüşmede de bu değişikliğin uygun görüldüğünü 
söylediler, altı aylık süreye indirmek istedikleri belirtildi -önergeyi gördük- 1 Nisan 2005'te kanun 
yürürlüğe girsin denildi. Makuldür, Yargıtay da o çerçevede bir dilekte bulunmuşsa olabilir. Biz, bu 
şekilde bir yürürlük maddesi değişikliği olacaktır derken -arkadaşlar, önerge elimizde, Bakanlıktan bize 
gönderilen buydu- bir başka önerge, hiç haberimiz olmayan bir şekilde, yukarıda, komisyonda geldi. 

Bu önergeye göre, bu kanunun maddeleri, üç ayrı tarihte yürürlüğe giriyor. Bu temel kodun, 
imar kirliliğiyle ilgili 184 üncü maddesi hemen, kanun onaylanır onaylanmaz, Resmî Gazetede 
yayımlanır yayımlanmaz yürürlüğe giriyor; çevreyle ilgili 181 inci ve 182 nci maddeleri, iki yıl son
ra yürürlüğe giriyor; diğer hükümleri de 1 Nisanda yürürlüğe giriyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa, bu düzenleme, dünyanın hiçbir ülkesinde, temel kot düzen
lemelerine uygun değildir. Bu, çok kötü bir örnek teşkil eder; dünyada, hukuk açısından, temel kot 
açısından çok kötü bir örnek teşkil eder. Böyle bir sıkıntı, bana da dile getirildi; Sayın Grup Baş-
kanvekilinin, Haluk Beyin izah ettiği gibi, imar kirliliğiyle ilgili sıkıntı vardır denildi. Biz, temel kot 
bozulmasın, hukuk literatürüne böyle geçmesin, Türkiye'nin Ceza Kanunu parça parça yürürlüğe 
girdi, taksit taksit Ceza Kanunu denilmesin diye. Hakkı Beyle onun üzerinde şöyle bir çalışma yap
mıştık: Yürürlükteki Ceza Kanunumuza, 184 üncü maddeyi, altı aylık zaman dilimi için aynen ek
lememizde bir engel hal yok ve bunu bir hafta içerisinde de, mutabakatla, Parlamentodan 
çıkarabiliriz. Dolayısıyla, bizim temel kodumuz, Ceza Kanunumuz, taksit taksit Ceza Kanunu değil; 
bir bütün, kot; kot vakarına, kot ağırbaşlılığına uygun şekilde çıkabilirdi diye düşünüyorduk. 

Daha vahimini söyleyeyim: Değerli arkadaşlarım, şimdi, çevrenin kasten kirletilmesiyle ilgili 
iki madde var; biri 181, biri 182. Bunlar, belediye başkanlarının çöp toplamasıyla ilgili değil; öyle 
değil arkadaşlar, öyle anlaşılamaz. Burada, evsel atıklar anlamında değil, kasten çevrenin kirletil
mesi; yani, arıtmanız var, elektrik gidecek diye arıtmanızı çalıştırmıyorsunuz; bacanızda filtre var, 
masraf olacak diye filtreyi çalıştırmıyorsunuz ya da masraf olacak diye filtreyi koymuyorsunuz. 

Şimdi, bu tür talepler, çevre duyarlılığı olmayan, yeni palazlanmaya çalışan kimi sanayiciler 
tarafından bize de getirildi. Doğrudur, sanayileşelim, istihdam alanı da yaratılsın; ama, Yatağan'daki 
insanlara da zehir solutmayalım, denizlerimizi kirlettirmeyelim. İki yıl, haraç mezat, buyurun, kir
letebildiğiniz kadar kirletin, Yatağan'ın anasını ağlatın, denizlerin anasını ağlatın, salın kimyasal 
atıkları, yaptığınızı yapın, iki yıl ceza takibi yoktur noktasına getirmeyelim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada -çok önemli bir konu- hiç düzenleme yapmasanız, hadi 
Çevre Kanunuyla idare edilebilir, edildiği kadar; ama, böyle bir şey, elinde kirli stoku bulunup da 
bir şey yapamayanlara "cezaî müeyyidesi yok, iki yıl içerisinde kirli stokunun icabına bak" demek 
anlamına gelir, yani onları teşvik anlamına gelir. Burada, işi evsel atıklarla karıştırmak... İşte, 
belediyelerin yoktur... Arkadaşlar, bir kere, belediyenin arıtması yoksa, orada suçun kasıt unsuru 
yok, taksir unsuru da yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, lütfen, konuşmanızı tamamlayın. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Tamamlayayım Sayın Başkan. 
Yani, bu maddeye girmesi söz konusu olamaz ya da var olan bir tesiste arıtma yapılmamışsa, 

orada suçun unsuru yok; burada asıl olan, uluslararası piyasada -rekabeti başka yerde bulamayıp-
rekabet için, çevreye yapacağı harcamayı, yani arıtma tesisini çalıştırmamayı, yani filtreyi tak
mamayı çözüm gören anlayıştır. Bizim sanayicimiz de, bizim üreticimiz de uluslararası alanda 
rekabet etsin; ama, ülkemizi, çocuklarımızı, gelecek neslimizi, çevremizi koruyarak rekabet etsin, 
onları tahrip ederek değil. Bugün, çevre hakkı üçüncü kuşak bir insan hakkıdır. Bunun apaçık ih
lalini öngörüyor. Bu açıdan, ben de, bu maddenin bu şekilde düzenlenmesinin Anayasanın çevrenin 
korunmasına ilişkin 56 ncı maddesine aykırılık teşkil edeceğini ve tahmin edemeyeceğimiz kadar 
sıkıntılı süreçler yaşayacağımızı... Yani, her söyleneni öyle kabul edivermenin, ilk bakışta doğru 
gibi gözükse de, nihaî olarak doğru olmadığını yaşayarak tecrübe edeceğiz. Ben diyorum ki, vakit 
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geç değil. Sayın Adalet Bakanının sabahleyin gönderdiği "Bu Kanun 1 Nisan 2005 tarihinde yürür
lüğe girer" maddesini, yürürlük maddesi olarak, yine, mutabakatla koyalım, bu yürürlük maddesin
den vazgeçelim. Bu yürürlük maddesi ülkemize ciddî sıkıntılar açar. Ayrıca, hukuk açısından da 
bizim kolay izah edemeyeceğimiz, dünyaya açıklayamayacağımız bir leke olarak, ayıp olarak her 
an karşımızda durmaya devam eder. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eraslan. 
Şahsı adına, Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Sayın Melik Özmen; buyurun. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
MEHMET MELİK ÖZMEN (Ağrı) - Sayın Başkanım, kıymetli milletvekilleri hepinizi saygıy

la selamlıyorum. Türk Ceza Yasa Tasarısının 344 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. Benden evvelki konuşmacılar yürürlük maddesiyle ilgili gerekli şeyleri söylediler. 
Ben, tasarının geneliyle ilgili birkaç noktaya temas edip, fikirlerimi söylemek istiyorum. 

1923'ten bugüne, cumhuriyetimizi kurduğumuz günden bugüne yasalar yapıyoruz, Türk Mil
letinin egemenliğini burada temsil ediyoruz. Türk Ceza Kanunu, İtalyan ceza hukukçusu Bec-
caria'dan esinlenerek yapılmış bir ceza kanunu ve tercüme idi, 1926'dan bu yana da ülkemizde temel 
kanun olarak uygulanıyordu. Türk Milleti olarak bugün gelmiş olduğumuz nokta artık kendi kanun
larımızı kendimizin yapabileceği noktadır ki, bu, çok sevindiricidir. O açıdan, Türk Milletini ve onun 
temsilcisi olan buradaki tüm üyeleri, hepinizi kutlamak istiyorum. Böylece rüştünü ispat etmiştir, 
cumhuriyet kendi meyvelerini verebilecek bir duruma gelmiştir; bu, çok önemli bir gelişmedir. 

Ben, bir kural söylemek istiyorum. Ceza niçin gerekir? Kamuya karşı işlenen fiiller için ceza 
gerekir ve ceza kanunları düzenlenir. Can güvenliğine, mal güvenliğine, nesep güvenliğine, akıl 
güvenliğine ve devlete karşı işlenen suçlar için ceza kanunları düzenlenir. Şahıslara karşı olan fiiller 
için de, medenî kanunda hükümler icra edilir. Bana göre, bu tasanda, özellikle nesebin korunması ve 
fücur konusu eksik kalmıştır; ama, önümüzdeki dönemlerde, mutlaka, buna dönük düzenlemeler 
yapılacaktır diye düşünüyorum. Bunu önemsiyorum; çünkü, nesep hakikaten önemlidir. Nesebin 
korunmasına yönelik bazı tedbirler vardır; fakat, maalesef, bu tedbirler bana göre yeterli olmamıştır. 

Yasanın ne kadar başarılı olduğu, önümüzdeki süreçte ortaya çıkacaktır, uygulandıkça ortaya 
çıkacaktır. Yapmış olduğumuz kanunun ne kadar işlerliğinin olduğu, hâkimler kanunu uyguladıkça 
ortaya çıkacaktır, bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. 

Ayrıca, bu tasarı üzerinde birçok tartışma yapıldı, bu tartışmalarla ilgili olarak Sayın Genel 
Başkanım da çok suçlandı ve bazı ağır hitaplara da maruz kaldı; buna dönük de birkaç şey söylemek 
istiyorum. Türk Milleti, ulusal varlığının devamı konusunda üç tane çok önemli karar almıştır: Or-
taasya'dan göç kararı, Dandanakan Savaşı, onun teyidi Malazgirt Zaferi, Kurtuluş Savaşı. Bugün, 
ülkemiz ve Türk ulusal varlığı hakikaten çok önemli bir dönemeçten geçmektedir. Bu dönemeç 
içerisinde, Türk Milletinin kendi iradesiyle başına getirmiş olduğu bir Başbakanın yapmış olduğu 
fiiller, izlediği strateji, bu stratejiyi uygulama adımları, en azından, anlaşılmaya çalışılmalı, an-
laşılamıyorsa da köstek olunmamalıdır diye düşünüyorum. Bu manada, özellikle yaşanan son geliş
meler ışığında baktığımızda, maalesef, gerek içte gerek dışta konu anlaşılamamış, büyük tartış
malara sebep olmuştur. Ancak, ben burada bir lideri kutlamak istiyorum, Yunan Başbakanını. O, bu 
konuyu gayet iyi anlamış, Avrupa Birliği süreci içerisinde Türkiye'nin önemli mesafeler katettiğini 
ve Sayın Başbakanın, bu mesafeler içerisinde, hakikaten, önemli adımlar attığını anlamış ve bunu 
beyan etmiştir. Nitekim, mesele, Brüksel dönüşünde gayet açık ve sarih bir şekilde belli olmuştur. 

Ben, tekrar, özellikle gerek Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna gerekse AK Parti Grubuna ve bu 
kanunun çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Özmen teşekkür ederim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, konuşma talebim vardı. 
BAŞKAN - Şahsı adına iki arkadaşımız konuştu, herhalde farkındasınız. Biliyorsunuz, sadece 

iki arkadaş konuşabiliyor. 
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Sayın milletvekilleri, Ankara Milletvekili Sayın Önder Sav, Başkanlığımıza bir dilekçeyle 
müracaat etti, bir konu üzerinde açıklama yapmak istediklerini söylediler. Bu açıklamayı, İçtüzüğün 
60 inci maddesine uygun bir şekilde, bulundukları yerden, yapmalarını rica ediyorum. 

Buyurun. 
ÖNDER SAV (Ankara) - Sayın Başkan, konuşmamda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve 

İnfaz Kanunuyla ilgili olarak, Komisyon Başkanının geri çektiğini duyduğumu söylemiştim. Ay
rıca, Komisyon Başkanı, bunu, bugün yapılan müzakerelerde tutanaklara da geçirdi; ancak, İç
tüzüğün 75 inci maddesi çok açıktır. Komisyon Başkanı, bir tasarının komisyon aşamasındayken 
çekilmesini sağlayamaz, çekilmesini de duyuramaz, çekme yetkisi hükümetindir. Hükümet, bu yet
kisini ancak Genel Kurula bilgi vermek şartıyla yapabilir. O husus bugünkü görüşmelerde konu 
edildiği için, acaba, ben izleyemedim, kaçırdım mı. Sayın Başkanlık Genel Kurula bir duyuru yap
tı mı, bunu öğrenmek için o tezkereyi göndermiştim. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Sav. 
Madde üzerinde 1 önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 664 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu Tasarısının 344 üncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Ümmet Kandoğan Dursun Akdemir Emin Şirin 
Denizli İğdır İstanbul 

Edip Safder Gaydalı Mehmet Tatar 
Bitlis Sımak 

Madde 344.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkanım, bu 

kanun, bir temel kanun; çok konuştuk, çok tartıştık. Yürürlüğe girebilmesi için, hâkim ve sav
cılarımızın bir eğitim sürecinden geçmesi gerekir. O sebeple, makul bir zamana ihtiyaç var. O 
nedenle, Sayın Kandoğan ve arkadaşlarının önergesine katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, ben de Sayın Komisyon Baş

kanımızın gerekçelerine aynen katılıyorum; dolayısıyla, önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, gerekçeyi mi okutayım, konuşmak mı istiyorsunuz? 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Önergeleri üzerinde, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun efendim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Bu yürürlük maddesiyle ilgili olarak bir değişiklik önergesi vermiştik; ancak, ben, bu önergey

le ilgili olarak sözlerime başlamadan önce, İçtüzüğümüzün 73 üncü maddesini okumak istiyorum. 
"Hükümetçe hazırlanan kanun tasarıları bütün bakanlarca imzalanmış olarak ve gerekçesi ile 

birlikte Meclis Başkanlığına sunulur. 
Gerekçede tasarının tümü ve maddeleri hakkında bilgiler, kaldırılması veya eklenmesi istenilen 

hükümlerin neler olduğu ve neden kaldırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi gerekli görüldüğü 
açıkça gösterilmek lazımdır. " 

Şimdi, Meclisin huzuruna gelen bu kanun tasarısında, ne hükümetçe gönderilen tasarıda ne de 
komisyonca kabul edilip Genel Kurula gönderilen tasanda, yürürlük maddesi olan 344 üncü mad
desiyle ilgili herhangi bir gerekçe var. Hemen şunu söyleyebilirsiniz: "Yürürlük maddesidir." An
cak "yayımı tarihinde yürürlüğe girer" derseniz, belki bir gerekçe ileri sürmeyebilirsiniz; ancak, bir 
yıl sonra yürürlüğe girecek olan bir kanun tasarısının, gerek hükümetçe gerekse komisyonca Mec
lise sevk edilirken mutlaka niye bir yıl sonra yürürlüğe girmesi gerektiği çok açık bir şekilde gerek
çede belirtilmesi lazım. 
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Ben, bunu inceleme fırsatını buldum, bu gerekçeyle ilgili herhangi bir hüküm burada yok; an
cak, bunun mutlaka gerekçe içerisinde yer alması lazım. 

Şimdi, ben, burada değişik konuşmacıları dinledim. Bir konuşmacı gerekçe olarak diyor ki; 
hâkim ve savcılarımızın eğitilmesi lazım. Bir diğer gerekçe, daha sonra bundan da vazgeçildi, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu ve İnfaz Kanununun birlikte çıkması lazım. Tamam, hangisine itibar 
edeceğiz; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve İnfaz Kanunu bugün gelmedi, gerekçe buydu. O 
bakımdan, kamuoyunun ve Meclisin bilgilendirilmesi açısından bunun niye bir yıl sonra yürürlüğe 
gireceğinin açıklanması lazım. Şimdi, yeni bir önerge geldi, daha önce bir yıldı, ne oldu da altı aya 
indirdiniz, hangi gerekçeyle bunu altı aya indiriyorsunuz? Ama, bakın, bunun kamuoyunda çok 
kötü yansımaları olabilir. 

Bakınız, daha bundan üç gün önce basında ve televizyonda izlediniz, bir ilimizde bir töre 
cinayeti işlendi. Şimdi, eğer, bu kanun bir yıl sonra veya altı ay sonra yürürlüğe giriyorsa, bu kanun 
yürürlüğe girdikten sonra aleyhe gelecek hükümleri düşünerek insanlar bunu istismar edebilir, 
kötüye kullanabilir. Kötüye kullandığının bir işareti, üç gün önce bir ilde işlenen töre cinayetidir. 
Dikkatinizi çekmek istiyorum, altı aya kadar, altı ay içerisinde Türkiye'nin çok değişik yerlerinde, bu 
kanun yürürlüğe girdiğinde aleyhe taşıyacak hükümleri düşünerek birçok insan suç işleyebilir ve 
bunun da vebali, sorumluluğu bu Meclisin olur. Niye acele ettik o zaman? Ceza Kanunu, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu ve İnfaz Kanununu birlikte yapacaktık, yapamadık. Niye aceleyle 
Ceza Kanununu geçiriyoruz, yürürlüğünü de altı ay sonraya bırakıyoruz? Bugün, çok enteresandır, 
biraz önce konuşmacılar da ifade ettiler, yepyeni bir madde halinde önümüze geldi. Hadi 184 üncü 
maddeyi getirenleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu imar kirliliğine neden olma meselesinin altı ay 
sonra değil de hemen yürürlüğe girmesi, ülkemiz açısından son derece önem arz etmektedir; bunun 
bir an önce yürürlüğe girmesinde fayda vardır. Bu değişikliği yapardan gönülden kutlamak is
tiyorum; ancak, 181 inci maddenin birinci fıkrasının, 182 nci maddenin birinci fıkrasının kanun 
yürürlüğe girdikten iki yıl sonra yürürlüğe girmesinin makul ve mantıklı bir açıklamasını yapamayız. 

Ben, buradan, Sayın Çevre ve Orman Bakanına hitap etmek istiyorum. Eğer, o bakanlıkta bakan 
olarak oturuyorsanız, bu madde bu şekilde geçerse, derhal o bakanlıktan istifa etmeniz lazım. Evet, 
evet; çünkü, biraz önce de bahsettiler, Anayasanın 56 nci maddesi çok açık arkadaşlar. 56 nci madde 
şunu söylüyor: "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir." Siz, bu değişiklikle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
... çevreyi kasten kirletenlere, iki yıl boyunca çevreyi kasten kirletmeye devam edin, 70 000 000 

insana, çok kötü sağlık şartları içerisinde, çok kötü bir çevrede yaşamaya devam edin diyorsunuz; an
cak, hemen şunu da ifade etmek istiyorum: Sayın İpek burada ifade ettiler; belediyeler bu işi iki yıl 
içerisinde ancak yapabilirlermiş. Ben iddia ediyorum ve huzurlarınızda ifade ediyorum -arıtma tesis
lerinin maliyetini birçok arkadaşımız çok yakından bilirler- iki yıl sonra geleceksiniz, belediyeler bu 
konuda gerekli hazırlıkları yapamadılar, maddî imkânları yok, belediyeler borç batağı içerisinde, 
gelin, bunu iki yıl sonra, dört yıl sonra yürürlüğe koyalım diye, bir değişiklik maddesini yine bu Mec
lisin huzuruna getireceksiniz. Zaten, Türkiye'de çevre yeterince katledilmiş, yeterince kirlenmiş ve 
ben, korkuyorum ki, yarın, Avrupa Birliğinin, bu maddeden dolayı -bakın, altını çiziyorum, bu mad
deden dolayı- yeniden, Türkiye'nin içişlerine karışma uğruna, bu maddenin Avrupa Birliği mük-
tesebatına uymadığı, Avrupa Birliği şartlarını taşımadığı, böyle kötü bir çevrede yaşayan ülkenin Av
rupa Birliğine girmeye hakkı olmadığı ve böyle bir Meclisten böyle bir kanun bu şekilde geçerse "iki 
yıl boyunca çevreyi kasten kirletmeye devam edin dediğiniz insanların bulunduğu bir ülkenin Avrupa 
Birliğine girmeye hakkı yoktur" şeklinde ifadelerle karşılaşırsak, hiç şaşırmayalım. 

O bakımdan, gelin, bu maddeyi eski haliyle veyahut yeni şekliyle altı ay sonra yürürlüğe gir
mesi şeklinde -benim arzum hemen yürürlüğe girmesi şeklindeydi- düzeltelim. 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, teşekkür ederim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Gelecek nesle yapılabilecek en büyük kötülük budur. 

- 3 7 5 -



T.B.M.M B : 124 26 . 9 . 2004 O : 6 

Bu konuda fikirlerimi ifade etmeye çalıştım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümetin katılmadığı, önerge sahibinin 
üzerinde konuşma yaptığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

344 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana, bu maddeyle 

ilgili soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN - Süre geçti, oylamaya geçtim. 
344 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
345 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 345.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Yozgat Milletvekili 

Sayın Bekir Bozdağ. 
Buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşmekte olduğumuz Türk Ceza Kanunu Tasarısının 345 inci maddesi üzerinde, AK Parti 
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Yürütme maddesi üzerinde konuşmak, belki zait görülebilir; ama, şimdiye kadar birtakım şek
lî şeyler de söylendi, eleştiriler yapıldı. Müsaade buyurursanız, ben, Türk Ceza Kanunu Tasarısının 
getirdiği güzellikler ve yenilikler hakkında, bu yürütme maddesi üzerinde konuşurken bir demet 
sunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türk Ceza Kanunu Tasarımızın Meclisimizce kabul edilen 1 inci mad
desinde Ceza Kanununun amacının, kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk 
devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek olduğu 
hüküm altına alınmıştır. Mevcut Türk Ceza Kanununda böylesi bir madde yoktu. İlk defa, bu mad
de, bu Meclis tarafından yeni Türk Ceza Kanununa konulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin demokratik, hukuk devleti olması için, sadece o ülkenin 
anayasasında demokratik, hukuk devleti olduğunun yazılı olması yetmez; mutlaka, anayasa ve 
kanunların da demokratik, hukuk devleti ilkelerine uygun olması, uygulamanın da bu uygunluğu 
teyit edici nitelikte olması gerekmektedir. İşte, bu nedenle, bu madde, demokratik, hukuk devleti il
kelerine uygun ceza kanununun uygulanmasını temin maksadıyla, yasa koyucu tarafından, uy
gulayıcılara bir ihtar mahiyetinde, Ceza Kanunumuzun başlangıcına konulmuştur. 

Türk Ceza Kanunu, daha başlangıcında kişi hak ve özgürlükleriyle başlayan, insancıl karakteri 
önde olan, özgürlükleri öne alan, bireyi öne alan bir ceza kanununudur. Bu maddeyle, uy
gulayıcılarımıza, kanunu uygularken, yasa koyucunun iradesinin özgürlükten yana olduğu, bireyin 
temel hak ve hürriyetlerinden yana olduğu, maddelerin her birini yorumlarken, bu iradenin gözönün-
de tutulması gerektiği, bir kez daha, altı çizilerek ihtar edilmiştir. Onun içindir ki, son zamanda 
yaşanan Avrupa Birliğiyle alakadar ilişkiler çerçevesinde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcileri. 
yetkilileri, Türk Ceza Kanununun çıkmasını önemsemişlerdir; önşart olmayan bir kanun, bir konu 
tartışılırken, birdenbire, Avrupa Birliği için önşart haline gelmiştir. Bunun esas sebebi, tartışma 
konusunun dışında ve ötesinde, Türk Ceza Kanunu Tasarısının getirdiği standartlardır, getirdiği ileri 
adımlardır, getirdiği güzelliklerdir, hukuk devletini ikame etme noktasında ortaya koyduğu anlayış 
ve felsefedir. Avrupalılar da bunu görmüşler ve Avrupa standartlarında bir ceza kanunuyla karşı kar
şıya olduklarını onlar da kabul ve ikrar etmişlerdir. Bu açıdan da çok önemli. 

Bakın, bizim bir diğer maddemiz, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin yer aldığı 2 nci madde. 
Burada, Anayasanın 38 inci maddesi tekrar edilmiş âdeta; ama, ikinci ve üçüncü fıkralarında önem
li düzenlemeler getirilmiş ve uygulayıcıya da bu noktada önemli ihtarlarda bulunulmuştur. Nedir o; 
ikinci fıkrasında, idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamayacağı; üçüncü fıkrasında 
ise, kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulamasında kıyas yapılamayacağı, suç ve ceza 
içeren hükümlerin kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamayacağı ifade edilmiştir. 
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BAŞKAN - Sayın Bozdağ, bir saniye efendim. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda konuşmalar var, bu bir uğultu halini alıyor ve dikkat 

ediyorum her tarafta var. Bunun bir sebebi olsa gerek. Dolayısıyla, sayın hatiplerin, bu ince ve nazik 
durumu dikkate alarak konuşmalarında yarar var. 

Sayın Bozdağ, Türk Ceza Kanununun neler getirdiğini, hangi yenilikleri üzerinde taşıdığını, 
hangi noktalarda çağdaş, reformcu bir kanun olduğunu lütfen anlatmayın. Üzerinde konuştuğunuz 
maddeyle ilgili bir iki cümle söyleyin; inanıyorum ki, sizden sonra konuşacak hatipler de aynı in
celiğe uyacaklardır ve kendiliğinden uğultu sona erecektir; biz de görüşmelerimizi en güzel şekliy
le tamamlayacağız. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Sayın Bozdağ, buyurun efendim. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla)- Sayın Başkan, ben, teşekkür ediyorum. Tabiî, Ceza Kanununun, 

uygulaması, yürütme yetkisi Bakanlar Kuruluna ait; ama, bunu, uygulamada, yargıçlarımız uy
gulayacaklardır. Ben, bu noktada, yürütme maddesiyle yasa koyucunun iradesini, bir kez daha, 
buradan, şahsım adına, grubumuz adına açıklamak, deklare etmek istiyorum; yoksa, vakti doldur
mak için konuşmuyorum. Müsaade buyurursanız, bir iki açıklamada daha bulunmak istiyorum. 

Burada, özellikle, maddenin birinci fıkrasında yer alan, idarenin düzenleyici işlemleriyle suç 
ve ceza konulamayacağı hükmü, beyan edici ve birinci fıkradaki temel ilkeyi de teyit edici nitelik
tedir. Anayasanın 38 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "İdare, kişi hürriyetinin kısıtlan
ması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz" ifadesine rağmen, geçmişte, Türkiye'de yönet
meliklerle, genelgelerle, tüzüklerle birtakım suçların ve cezaların ihdas edildiği ve uygulamada da 
sıkıntıların ortaya çıktığı bir gerçektir. Bu düzenlemeyle bu konuda da önemli bir esas getirilmek
te, bir ilke ortaya konulmaktadır. 

Özellikle, burada konuşulan bir diğer maddeyle ilgili de şunu ifade etmek istiyorum: Türk Ceza 
Kanununun kabul ettiğimiz 216 ncı maddesi, şu anda yürürlükte olan Ceza Kanunumuzun 312 nci 
maddesi, meşhur bir maddedir, kamuoyunun yakından bildiği bir maddedir. Bu madde nedeniyle Tür
kiye'de pek çok siyasetçi, aydın ve düşünür yargılanmış, mahkûm olmuş, kimileri cezalarını çekiyor, 
kimilerinin de yargılanması devam ediyor. Bu konuda da önemli iyileştirmeler, önemli değişiklikler 
yapılmıştır, düşünce özgürlüğünün önünü açma adına güzel değişiklikler yapılmıştır. Bir tanesi, 312 
nci maddenin ikinci fıkrasındadır. Oradaki, halkı, birbirine karşı düşmanlığa veya kin beslemeye 
alenen tahrik eden ifadesi yerine, yeni düzenlemede, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge 
bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine alenen kışkırtma suç haline 
getirilmiştir. Tabiî "halkı birbirine karşı" ile "halkın bir kesimini diğer kesimine karşı" kışkırtmanın 
birbirinden farklı olduğu ve suçun unsurları itibariyle daraltıcı nitelik taşıdığı aşikârdır. 

Yine, 312/2'de yer alan kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde düşmanlığa veya kin 
beslemeye alenen tahrik ifadesi kamu güvenliği için açık ve yakın tehlike oluşturacak şekilde kin 
ve düşmanlığa tahrik şekline getirilmiştir. Bu da, kamu düzeninden hem daha dar hem de "açık ve 
yakın tehlike" ilavesiyle birlikte düşünce özgürlüğü açısından ayrıca bir güvence oluşturmaktadır. 

Burada, 312/2'de bir diğer yenilik ise -ince bir ayrıntıdır- "kin veya düşmanlık beslemeye" 
ifadesi "kin ve düşmanlık" şeklinde değiştirilmiş, aradaki "veya" "ve"ye dönüştürülmüş, böylece, 
suçun oluşumu zorlaştırılmıştır. Eskiden sadece "kine tahrik" veya "düşmanlık beslemeye tahrik" 
suçun oluşumu için tek başına yeterliyken, şimdi ikisinin birlikte aranması koşulu getirilip konul
muştur. Bu da, iyi bir adımdır, ileri bir adımdır, mevcut 312'den daha ileri, özgürlükler açısından 
daha genişletici, daha hür bir ortamı tesis edici niteliktedir; ancak, bu konu, zannedersem, başka tar
tışmaların gölgesinde kaldı ve kamuoyu bu konuyu yeteri kadar tartışamadı. 

Bir diğer madde, meşhur 159'uncu madde olarak bildiğimiz madde ve bizim kabul ettiğimiz metin
de de 302 nci maddedir, orada da önemli değişiklikler yapılmıştır. Düşünce özgürlüğü açısından... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, süreniz bitti, lütfen son cümlenizi... 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Burada yapılan değişikliği de ifade ederek sözüme son vermek istiyorum: Bir tanesi, 159'da 

"alenen tahkir ve tezyif ifadesi yerine "alenen aşağılama" ifadesi getirilmiştir. 
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Öte yandan, 159 uncu maddenin "Birinci fıkrada beyan olunan cürümlerin irtikabında muhatap 
sarahaten zikredilmemiş olsa bile onlara matufıyetinde tereddüt edilmeyecek derecede karineler 
varsa tecavüz sarahaten vuku bulmuş addolunur" şeklinde, antidemokratik uygulamalara ve değer
lendirmelere, hukuk devletiyle bağdaşmayacak kararlara yol açacak nitelikteki ikinci fıkrası 
tamamen madde metninden çıkarılmış, üçüncü bir fıkra olarak da, eleştiri maksadıyla yapılan 
düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağı da, getirilip buraya yerleştirilmiştir. 

Bu ve daha arz edemediğim pek çok güzellik nedeniyle, huzurlarınızda bulunan Türk Ceza 
Kanunu, gerçekten, modern bir ceza kanunudur, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşır güzellikleri ve 
özellikleri olan bir ceza kanunudur. Ben, hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

Bu Meclis, iyi bir hukuk metnini uygulayıcılara takdim etti. İnanıyorum ve biliyorum ki, uy
gulayıcılar, bunu, daha güzel uygulayarak, daha güzel kararlarla, daha güzel hale getirecektir. 

Şimdiden hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bozdağ. 
345 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Artvin Milletvekili Sayın 

Yüksel Çorbacıoğlu; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Biraz önce düşüncelerini açıklayan Adalet Komisyonu üyesi, Yozgat Milletvekilimiz Sayın 

Bekir Bozdağ ve Adalet ve Kalkınma Partisinin bazı üyeleri -sözlerinden anlaşılacağı üzere- Türk 
Ceza Yasasının Avrupa Birliği yolunda bir önkoşul olmadığı şeklinde bazı açıklamalar yapmışlardır. 

Türk Ceza Yasası, müstakil bir yasa olmakla beraber, tüm Avrupa Birliği uyum yasalarıyla, 
Kopenhag Kriterleriyle ilgili diğer yasalarla da ilgisi olan bir yasa olması nedeniyle, Türk Ceza 
Yasasını değiştirmeyerek, 765 sayılı Yasayla beraber Avrupa Birliği yolunda sağlıklı yürümemiz 
mümkün olmadığından, sizler tarafından da bilindiği üzere -bunun önkoşul olduğu herkesçe malum
dur- bunu, son dönemde, dayatarak çıkarmak durumunda kaldık. Bunu farklı bir şekilde açıklamanızı, 
Sayın Bekir Bozdağ'ın da bunu farklı açıklamasını uygun görmediğimi söylemek istiyorum. 

Adalet Komisyonunda, çevreyle ilgili 343 üncü maddeye karşı olduğumuzu, Genel Kurulda da, 
yine, karşı olduğumuzu herkes gördü, duydu. Oysaki, bu yasa, bir mutabakat yasasıydı. Hem Adalet 
Bakanımızın hem Komisyon Başkanımızın ve hem de grup başkanvekillerinin bir mutabakat yasası 
olarak kabul ettikleri bu yasada, mutabakat, ne yazık ki, en sonunda, İktidar Partisi tarafından bozul
du; çünkü, her iki partinin temsilcilerinin imzalarının olmadığı hiçbir önerge Genel Kurula gel
meyecekti. Bu mutabakatı bozdunuz, güveni sarstınız; yani, yapılan bu zikzaklarla, sadece Av
rupa'nın değil, bizim de güvenimizi sarsmış oldunuz. 

Yine, Adalet ve Kalkınma Partisinin Grup Başkanvekili Sayın Haluk İpek, örnek vererek, çev
reyle ilgili suçların belediye yönetimleri açısından sorun yaratacağını söyledi. Herkesçe bilinir, 
özellikle Haluk Bey de bilir; yasalar, sadece metinlerle sınırlı kavramlar değildir; yasalar, metniy
le, madde metniyle, gerekçeleriyle, yasa koyucunun amacıyla -eski deyimiyle, lafzı ve ruhuyla- bir 
bütündür. Meclisin, bu maddeyi düzenlerken, olanaksızlıklar karşısında hiçbir belediye başkanının 
cezalandırılmasını istemeyeceğini de herkes bilmektedir; bunu sizler de biliyorsunuz. 181 inci mad
dede kasıt, 182 nci maddede taksirle bu suçun işlenmesi durumunda cezaî müeyyidenin olacağı söy
leniliyor. Şu anda bu yasa yürürlüğe girsin, bu koşullarda, çevreye, atıksu veya sair gerekçelerle 
zarar veren belediye başkanlarımıza, şu suçun işlenmesi için gerekli olan taksir ve kastı 
bulamayacağınızdan, hiçbir yargı üyesi, hiçbir hâkimimiz ceza veremeyecektir. Bu problem değil
dir. Nedense, bu problem öne sürülerek, hem mutabakat bozulmuş hem de temel bir yasanın yürür-
lüğüyle ilgili insanların kafasında sorun yaratılmıştır. 

Son olarak, bir de, bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar, belki de, bilinçaltımıza 
söylenen sözler. Yine, Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüleri, Ceza Yasasını yapmayı bir başarı, bir 
yetenek, bir demokratik olgunluk olarak söylüyorlar. Bugüne kadar yapılmadığını, ancak bugün 
yapılabildiğini; Türkiye'nin buraya geldiğini, belki de kendilerinin getirdiklerini veya geçmiş 
dönemde bu şekilde yapılamadığını söylemek istemelerini, ben, yine, geçmiş döneme karşı, bilin-
çaltlanna atılan bir eleştiri mekanizması olarak görüyorum. Yani, geçmiş dönemde yapılamadı, an
cak şimdi yapıyoruz; geçmiş dönemde bu birikimimiz yoktu... 
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Değerli arkadaşlar, cumhuriyetin ilk yıllarından beri, Türkiye Cumhuriyetinin nelere muktedir 
olduğunu herkes biliyor. 

Ben, sözlerimi şöyle kapatmak istiyorum: O eleştirmeye çalıştığınız geçmiş dönemin o yokluk
lar içerisinde yaptığı binlerce kilometrelik demiryolunun, bugün, siz, bakımını dahi yapamıyorsunuz. 

Hepinize saygı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Çorbacıoğlu, teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç; buyurun efendim. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yürütme maddesi üzerinde şahsım adına söz almış 

bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, gerçekten, zor bir görüşme maratonu sonrasında, artık, yürütme mad

desine gelindi; ama, yalın bir tespiti hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktaya gelinceye kadar 
her iki parti arasında kurulan mutabakatın bu maddelerde -tekriri müzakereye alınan maddeler ve 
"Çevreye karşı suçlar" bölümündeki- sizin grubunuzun bu girişimiyle bozulduğunu ve yapılan bu son 
düzenlemelerin sadece sizin sorumluluğunuzda olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, birçok arkadaş söyledi. Burada, yürütme maddesine uygun mu değil mi 
diye Sayın Başkan birazdan bir yorum yapabilir. Yürütme organına uyarıda bulunma hakkını kul
lanmak istiyorum bir yasama organı üyesi olarak. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Anayasanın 56 ncı maddesine ve -her şeyden öte- Türkiye'nin 
imzası bulunan uluslararası birçok sözleşmeye aykırı bir düzenleme getiriyorsunuz. Bakın, demin 
Çevre Komisyonu Başkanı değerli arkadaşım Sayın Erkal'a Parlamentonun arkasında bu düşün
celerimi ifade ettim; ama, mutlaka tutanağa geçmesini de düşündüğüm için söz aldım. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği sürecinde çok engebeli bir yoldayız. Bu yolun, henüz daha 
başındayız. Bakın, Avrupa Birliği üç temel konuda son derece duyarlı ve hassas. Nedir bunlar: Birin
cisi, insanı odaklayan, insanı öne çıkaran, kişisel hak ve özgürlükleri, demokratikleşmeyi sağlayacak 
her türlü gelişimin sağlanması. İkincisi, tüm toplumsal düzenlemelerde ve yaşama geçmesinde 
kadın-erkek eşitliği temelinde düzenlemeler ve bunun yaşama geçirilmesi. Üçüncüsü ne biliyor 
musunuz; üçüncüsü, çevre. Avrupa Birliğinin duyarlılığı... Yakın siyasî tarihe baktığınız zaman, Av
rupa Birliğinde Yeşillerin doğması, bu çevre bilincinin gelişmesi ve bunun politikalara ana konu ol
masıyla olmuştur. Bugünkü Yeşiller grubu -sözcüleri de dahil olmak üzere- Türkiye'nin önümüzdeki 
dönemde en büyük destekçisi olarak gözükmektedirler. Şimdi, hani kendi ayağımıza kurşun sıktık 
diye birtakım yorumlar yapıldı; sizler tarafından da yapıldı, basın tarafından da yapıldı. Bu. yine bir 
benzer durum ortaya çıkanr diye korkuyorum ve bu konuda uyanlarımı söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, tarih alındıktan sonra, 31 büyük dosya... Gerçi, İlerleme Raporun
da satır aralarında ne gibi engebeler olacak, bunları göreceğiz; bunlar hakkında sağlıklı düşünme 
fırsatı çıkacak; ama, 31 büyük dosya ki, bunların bazılarının görüşmeleri çok sancılı geçecek Tür
kiye için, Türkiye içsiyaseti bakımından da çok sancılı geçecek. 

Şimdi, biz, Avrupa Birliğinin değer verdiği ve öyle de olması gereken, çağdaş bir toplum 
düzenindeki çevre hakkına karşı -üçüncü kuşak insan hakkı olduğunu Sayın Eraslan söyledi- sağ
lıklı çevre hakkına karşı "biz bunu görmüyoruz, biz iki yıl bununla ilgilenmiyoruz, iki yıl bu bizi il
gilendirmez" tarzında iki yıllık bir irade koyuyoruz. Bunun yanlışlığını bir kere daha ifade etmek 
istiyorum. Bu, inanın, değişik görüşme kademelerinde, hatta, ilerleme raporlarında Türkiye'nin 
önüne sıkıntı çıkaracak olan bir gelişmedir. 

Efendim, birçok sanayi kuruluşu, altı ay içerisinde bu yürürlüğe girerse birtakım sıkıntılara kat
lanabilir... "Efendim, siz, şimdiye kadar bunları gözardı ederek, çevreyi kasten veya taksir içerisin
deki kavramda kirlettiyseniz ve bundan kazanç sağladıysanız, o benim sorunum değil artık; altı ay 
içerisinde biraz az kazanın, bu eksikliklerinizi giderin kardeşim" deme hakkına sahip değil mi bu 
Parlamento?! Bu, son derece önemli bir konu. 

Onun için, oradan baskı var, buradan baskı var; yani, tekrardan bir... Zaten, nasıl değerlendiril
diğimiz konusunda çok net bir olay var. Yol kazası yapabilme riskine sahip bir yönetim anlayışıyla 
biz bu sürece başlıyoruz. Yol kazası yapabilme riski!.. 
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Bakın, bu da bir yol kazası olabilir. Gelin, düzeltelim bunu. Bunu düzeltelim, kim zarar 
veriyorsa... Kasten veya taksir içerisindeki kavram içine girmeyecektir çoğu; ama, bir an önce -iki 
yıllık bir süre çoktur- temel bir insan hakkı olan çevre sağlığına saygılı bir düzenleme içerisine gir
melerini, burada, yasama gücüyle devreye sokalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koç, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Bu konuda -yürütme maddesidir- yürütme maddesinde yürütme or

ganına bir uyanda bulunabildimse, kendimi mutlu sayacağım. 
Hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Koç, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, 345 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Sayın Başkan, buradan, elektronik olarak söz talebinde 

bulunmuştum... 
BAŞKAN - Şimdi, Sayın Coşkunoğlu, söz talebinin ne zaman olacağı İçtüzüğümüzde belli. 

Herhangi bir söz talebi, ne önümde görünüyor ne de bir başka şekilde bana ulaştı. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Talebimi elektronik olarak yaptım. Yürütme maddesi 

görüşülmeye başladığı anda, elektronik olarak, buradan söz talebinde bulundum. Bir önceki 
talebimde de öyle yapmıştım. 

BAŞKAN - Ama, daha önceki maddedeki talebinizi söylüyorsunuz. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Hayır efendim, onu yaptım, söz vermediniz; bunda 

tekrar yaptım. 
BAŞKAN - Peki, buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Aracılığınızla, Sayın Bakana bir soru yöneltmek istiyorum, çevreyle ilgili bu iki yıl erteleme 

konusunda. En önemlisi, hükümetimiz insan sağlığını iki yıl daha unutmuş görünüyor. Tarım sorun
larını yarattığı benim seçim bölgemde, hem Gediz Havzası hem de Menderes Havzasında, tanm 
sorunlarını, çiftçileri de unutmuş görünüyor; fakat, şu anda odaklandığı Avrupa Birliğini de mi 
unuttu, onu merak ediyorum. 

Birincisi, bunun Avrupa Birliğine uyumla ilgili bir sorun çıkarıp çıkarmayacağı. İkincisi, çev
reyi kasıtlı olarak kirletenlerden bunu önlemelerini talep etmenin, sanayimize bir darbe olacağı id
diası var. Oysa, şu anda, bizim, Batı dünyasına ihracat yapabilmemiz için bizden CE damgası is
teniyor ve Batı'dan birçok kişi, yine, benim seçim bölgeme gelip "hani senin arıtma tesisin" diye 
soruyor. Dolayısıyla, bu gibi, ihracatı da olumsuz yönde etkileme ihtimallerini düşündünüz mü? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Coşkunoğlu, teşekkür ederim. 
Sayın Bakan... 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkanım, yazılı cevap vereceğim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
345 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, hükümetin, Türk Ceza Kanunu Tasansının tümünün oylanmasından ön

ce, tasannın 125 inci ve 184 üncü maddelerinin yeniden görüşülmesine ilişkin, İçtüzüğün 89 uncu 
maddesine göre bir talebi vardır; bu talebi yerine getireceğim. 

Saat 17.45'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.31 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.45 

BAŞKAN: Bülent ARINÇ 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Suat KILIÇ (Samsun) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin 
Yedinci Oturumunu açıyorum. 

664 ve 664'e 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

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

3. - Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/593) (S. Sayısı: 664 ve 664'e 
1 inci ek) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Adalet ve Kalkınma Partisinin, Türk Ceza Kanunu Tasarısının 125 ve 184 üncü maddelerinin 

yeniden görüşülmesine ilişkin önerisini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 664 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu Tasarısının 125 ve 184 üncü 
maddelerinin yeniden görüşülmesine dair Hükümetin isteminin, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre 
yerine getirilmesini arz ve teklif ederim. 

Haluk İpek 
AK Parti Grup Başkanvekili 

BAŞKAN - Öneri üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Kemal Anadol 
aleyhte konuşacaklar. 

Sayın Anadol, buyurun efendim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; şahsım ve 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Biliyorum, işin sonuna geldik. Türk Ceza Yasası Meclisimizden çıkmak üzere, sabrınız taştı; 

ben, bunu, istismar etmek istemiyorum; ama, bazı şeyleri söylemek durumundayız. 
Arkadaşlar maalesef, durdunuz durdunuz -bizimle müzakereleri yürüten arkadaşlara 

söylüyorum; tüm Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna söylemiyorum- sonunda, mutabakatı ortadan 
kaldırmayı başardınız; kutlarım(!) Baştan beri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak biz, özverili 
davranışlarıyla, içine sinmeyen bazı maddeleri bile, sırf Türk Ceza Yasası bir an evvel çıksın, 
yetmişsekiz senelik eski yasanın yerine çağdaş bir yasa gelsin, komisyondaki arkadaşlanmızın 
dokuz aylık çalışması heba olmasın diye, birçok maddeye olumlu oy verdik, mutabakatı bozmamak 
için elimizden geleni yaptık. Ben, Adalet ve Kalkınma Partili birçok milletvekili arkadaşımın da 
aynı kanıda olduğunu biliyorum, bizim durumumuzu takdir ettiklerini biliyorum. 

Şimdi, hem mutabakatı bozdunuz hem de yasayı sakatladınız; sadece ayağınıza tabanca 
sıkmadınız, çıkardığınız yasaya da sıktınız. 

Bakın arkadaşlar, 344 üncü madde; Sayın Orhan Eraslan söyledi, daha önce Sayın Hasan 
Fehmi Güneş söyledi, Grup Başkanvekilimiz Sayın Haluk Koç söyledi. Anayasanın 56 ncı 
maddesinde "Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin 
ve vatandaşların ödevidir" deniliyor. Maalesef, bir rekor daha kırdınız; Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi -bilmiyorum dünyada emsali var mı demokratik ülkelerde- bir suçun iki sene takibatsız 
kalmasını sağlayan bir madde yasalaştırdı. Çevre suçunu isteyen istediği gibi işleyecek; ama, 
hakkında iki sene takibat yapılmayacak, soruşturma, kovuşturma yapılmayacak, yargılama 
yapılmayacak. Biz, bu yasanın tümüne olumlu oy vereceğiz; ama, elbette, bu maddeye karşı, 344 
üncü maddeye karşı, çevre suçunu meşrulaştırmak isteyen bu maddeye karşı, Anayasa 
Mahkemesine gidip yasal hakkımızı kullanacağız ve Anayasa Mahkemesi, iddiayla söylüyorum 
burada, bu maddeyi iptal edecek. Niye uğraşıp duruyorsunuz?! 

Daha vahim bir iş yaptınız arkadaşlar, daha vahim! Anayasanın 90 inci maddesinin son 
fıkrasında "usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. 
Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz" deniliyor. 
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalar ile 
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. Şimdi, örneğin, şu anda aklımda, Akdenizin 
kirletilmesine karşı uluslararası sözleşme, 1980 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
onaylanmıştır, kanun hükmündedir, Anayasaya aykırılık iddiasında bulunulamaz; çıkardığınız bu 
344 üncü maddeyle çelişiyor. Anayasanın 90 inci maddesine göre, uluslararası andlaşmayla çelişen 
içhukuk hükmünde uluslararası andlaşma tercih ediliyor, o uygulanıyor. Başınıza bir de uluslararası 
sorun çıkardınız. Emin olun, altını çiziyorum, bu çevre olayı, zina kadar, başınıza dert olacak, 
başınıza dert olacak; yapmayın! Uyarıyoruz, sizin lehinize uyarıyoruz; hâlâ daha suç işlemekte ısrar 
ediyorsunuz. (CHP sıralanndan alkışlar) 

Arkadaşlar, mutabakatla başlayan ve sonuna kadar iyi seyreden Türk Ceza Kanunu macerasını 
bu hale getirmeye sizin hakkınız yok; İktidar Partisisiniz. Kavga yapmak bizim işimiz, 
Anamuhalefet Partisinin, muhalefet partisinin işi. Biz, kavga etmiyoruz, sorumlu davranıyoruz; siz, 
kavga çıkarmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Yani, sonuçlan hakkında sizi uyarmak istedim 
Anayasa Mahkemesine gittiğimiz vakit; durumu diğer arkadaşlanm tespit ve tescil ettiler, zabıtlara 
bir daha geçmesini istedim, tarih düşürmek istedim ve maalesef, önümüzdeki günlerde çevre 
suçlusu ilan edileceğinizden sizi haberdar etmek istedim. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Anadol, çok teşekkür ederim. 
Adalet ve Kalkınma Partisinin önerisini tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 664 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu Tasarısının 125 ve 184 üncü 

maddelerinin yeniden görüşülmesine dair Hükümetin isteminin, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre 
yerine getirilmesini arz ve teklif ederim. 

Haluk İpek 
AK Parti Grup Başkanvekili 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri 
kabul edilmiştir. 

Şimdi, Hükümetin istemini okutup, oylannıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ceza Kanunu Tasarısının 125, 184 üncü maddelerinde düzenlenen 
suçların unsurlannın ve yaptırımlarının bir kez daha değerlendirilmesi amacıyla, söz konusu 
maddelerin İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre yeniden görüşülmesini arz ve teklif ediyoruz. 

Cemil Çiçek 
Adalet Bakanı 
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BAŞKAN - Hükümetin istemini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu durumda, tasarının 125 ve 184 üncü maddelerini yeniden müzakereye açıyorum. 
125 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 önerge var; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Ceza Kanunu Tasarısının Genel Kurulumuzda kabul edilen "Hakaret" 

başlıklı 125 inci maddesinin birinci fıkrasında suçun cezasının altı aydan başlayan alt sınırının "üç 
aydan" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk İpek Ali Yüksel Kavuştu Kenan Altım 
Ankara Çorum Ardahan 

Mehmet Yılmazcan Hikmet Özdemir 
Kahramanmaraş Çankırı 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasanda 765 sayılı Türk Ceza Kanununda benimsenen hakaret ve "sövme suçu" ayırımı 

kaldırıldığı için; hakaret suçunun cezasının alt sınmnın üç aydan başlatılmasının, ceza adaletinin 
sağlanması açısından uygun olacağı düşünülmüştür. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı ve gerekçesi okunan önergeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda 125 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

184 üncü maddenin görüşmelerine geçiyoruz. 
184 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Talep olmadığı için; kusura bakmayın Sayın Eraslan. 
Madde üzerinde verilmiş 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Ceza Kanunu Tasarısının Genel Kurulumuzda kabul edilen "İmar kirliliğine 

neden olma" başlıklı 184 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Haluk İpek Mehmet Yılmazcan Ali Yüksel Kavuştu 

Ankara Kahramanmaraş Çorum 
Hikmet Özdemir Kenan Altun 

Çankırı Ardahan 
İmar kirliliğine neden olma 
Madde 184. - (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya 

yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su 
veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır. 

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden 
kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırlan içinde veya özel imar 
rejimine tabi yerlerde uygulanır. 

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve 
ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası 
açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 184 üncü madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Orhan Eraslan'ın konuşma talebi, önergenin okunmaya başlanmasından sonra geldi. 
Sayın Tüzün'den özür dileyerek, önce konuşmayı alalım, sonra önergeyi tekrar okuyalım. 

Buyurun Sayın Eraslan. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin değerli üyeleri; bu tasarının en önemli maddelerinden birisi olarak söylenen ve yer yer 
Sayın Başbakan tarafından da basına "benim en sevdiğim madde, bu bir devrimdir" diye ifade 
edilen, Sayın Bakanın da Sayın Komisyon Başkanının da ilgili ilgisiz herkesin de "aman ne de güzel 
olmuş, en güzel madde budur" dedikleri maddeyi şimdi budayan bir önergeyle karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, üstelik, bu ana kadar tam bir mutabakat içerisinde getirdiğimiz Türk 
Ceza Yasası Tasarısında mutabakattan ayrılarak, bir budama anlayışı içerisindeyiz ve bu 
mutabakattan ayrılma ve budamayı yapan da, ne yazık ki, İktidar Partisi Grubu. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi getirilen önergeyle, cezanın alt sının düşürülüyor. Haydi bu bir 
şey değil, bu bir takdirdir diyebiliriz, onu ehemmiyetli saymayabilirim; ama, çok ehemmiyetli 
olan kısmı da var. 

Değerli arkadaşlanm, maddenin üçüncü fıkrası bu önergeyle tamamen kaldırılıyor. Bu nedir 
biliyor musunuz "yapı kullanma izni alınmamış binalara elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı 
yapan veya bu hizmetlerden yararlanılmasına müsaade eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır" hükmüydü; yani, bildiğimiz iskân ruhsatı. İskân ruhsatı olmadan iskâna 
imkân veren kim; belediye başkanı, belediyenin yetkilileri, ilgilileri. 

Değerli arkadaşlar, kaçak yapı birinci derecede belediyeyi ilgilendirmez mi?! Yani, maddenin 
kalbini söküp alıyorsunuz; orada, öldürülmüş kelebek koleksiyonu gibi, mevtası duruyor, içinden 
ruhu gidiyor. Sorumlusu yok, ilgilisi yok, onu serbest bırakmışsınız. Kim var kardeşim; TEDAŞ'ın 
memurunu mu cezalandıracaksınız?! Yapmayın! Neyi cezalandıracaksınız? Bunun içinde oturmayı 
sağlayan kim? Onu buradan söküp alıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, bu olmamış, bu değişiklik olmamış. Bu bir temel kot. 
Değerli İktidar Partisi milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; bir şeyi anlayın; demokrasi 

kurallan içerisinde, iktidarlar ilelebet iktidar değildir, muhalefetler ilelebet muhalefet değildir. Bu 
bir temel kottur. Birini kurtarmak için, Ali'yi kurtarmak için, Veli'yi kurtarmak için temel kotlar 
üzerinde oynanmaz. Oynanırsa ne olur; hukuk devletine olan güven sarsılır, hukuk devletinin gereği 
yerine getirilmemiş olur. 

Değerli arkadaşlanm, iş bu kadarla bitse, hadi, kalbini almış diyeceğiz; ama, başka şey de var; 
bir beşinci fıkra eklenmiş; kişinin ruhsatsız ya da ruhsata aykın olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı 
imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu 
davası açılamaz. Bu bir aftır, bu bir aftır; gizli afur; üçte 2 çoğunluk gerekir. Bu bir gizli aftır, imar 
affıdır arkadaşlar; yani, denersin kaçak yapıyı, tutturabilirsen tutturursun, tutturamazsan usulüne 
uygun hale getirirsin, cezadan kurtulursun; yani, çal, yakalanırsan ödersin mantığıyla aynı mantık. 
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Değerli arkadaşlarım, bu doğru değildir; bu, temel yasalarda yer almaması gereken hükümdür. 
Gerek üçüncü fıkranın yasadan çıkarılması gerekse beşinci fıkranın bu şekilde eklenmesi; yani, çok 
devrim yaptık, büyük şeyler yaptık diye getirdiğimiz şeyin çekilip alınmasıdır; yani, kaşıkla verilip 
sapıyla gözünün çıkarılması diye Anadolu'da bir deyim vardır, onun tastamam kendisidir. 

Değerli arkadaşlarım, temel yasalarda bu tür kişiye özel düzenlemeler yapılmamalıdır. 
Hatırlarsanız, Türk Ceza Kanunu Tasarısının tümü üzerinde konuşurken şöyle bir şey söylemiştim: 
İşte, bunu bilim dünyasının yapmasının gerekmesi şundan kaynaklanıyor: Siyasetçilerin önceliği 
olabiliyor, kafasını taktığı şeyler olabiliyor, kimi zaman yasayı bozabiliyor; istemeden bozabiliyor, 
isteyerek bozabiliyor; yasayı düzenlerken nötr kalamıyor. Yaşadığı tecrübeler, yakınlıkları, ilgileri, 
partisi, partili belediye başkanı vesairesi aklına geliyor ve bu şekilde, burada "düzgün yaptık" diye 
dokuz ay davul çalınan "devrimdir, devrimdir" denilen şeyin ruhu içerisinden alınıyor, cesedi kalıyor. 

Değerli arkadaşlarım, güzel olmamıştır, doğru olmamıştır. Ayrıca, bir temel yasada, böyle bir 
şey için, Anamuhalefet Partisiyle mutabakatın bozulması da doğru değildir. 

Eğer, bu Ceza Yasası gönüllerde yer edebilecekse, uzun ömürlü olabilecekse, toplumun çeşitli 
kesimleriyle mutabakat içerisinde çıkarılması gerekir. 

Malum, birçok defalar eleştirdiğimiz, söylediğimiz gibi, hızlı gitti, hızlı gitmesi nedeniyle 
toplumun en geniş kesimlerini mutabakat içerisine alamadık; ama, bir ölçüde, hiç olmazsa "o 
günün koşullarında, iktidar - muhalefet, Mecliste bulunan herkesin oybirliğiyle çıkarıldı" diyebilme 
olanağı vardı. Bu olanak da, ne yazık ki, kalmamış oluyor; ne yazık ki, bu mutabakat da reddedilmiş 
oluyor. Böyle bir düzenleme "birkaç kişiyi kurtarabiliriz" zehabına kapılarak, o zanla yapılan 
düzenleme, Anamuhalefet Partisinin mutabakatını aramaktan, onunla birlikte hareket etmekten 
daha önemli sayılmıştır. Bunu üzüntüyle ifade ediyorum. 

Ceza Yasası gibi temel bir yasada, bizim mutabakatımızın olmasından ziyade, bir iki kişiyi, 
üç beş kişiyi kurtarmayı daha ehemmiyetli saymıştır İktidar Partisi. Bunu, üzüntüyle 
karşıladığımı ifade ediyorum. Yapılan şeyi yanlış bulduğumuzu, mutabakatımızın olmadığını 
tekrar tutanağa geçirtiyorum. 

Ayrıca, yapılan şeyin Anayasaya da aykırı olduğunu bildiriyor; hepinize sevgiler, saygılar 
sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Eraslan, çok teşekkür ederim. 
Madde üzerinde önerge vardı; tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Ceza Kanunu Tasarısının Genel Kurulumuzda kabul edilen "İmar kirliliğine 

neden olma" başlıklı 184 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Haluk İpek Mehmet Yılmazcan Ali Yüksel Kavuştu 

Ankara Kahramanmaraş Çorum 
Hikmet Özdemir Kenan Altun 

Çankırı Ardahan 
İmar kirliliğine neden olma 
Madde 184. - (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya 

yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su 

veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır. 

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınaî faaliyetin icrasına müsaade eden 
kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri, ancak belediye sınırları içinde veya özel imar 
rejimine tabi yerlerde uygulanır. 

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve 
ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası 
açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkûm olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz. 
HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçesini okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bu değişiklikle, imar kirliliğine aykın davranışların ortaya çıkardığı sonuçların ortadan 

kal din İmasının sağlanması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı ve gerekçesi okunan önergeyi 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ATİLLA KART (Konya) - Resen nazara almanız gerekir Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, saymamı istiyorsunuz; ben, sizin bu talebinizi çok haklı 

buluyorum. Ben, oturum devam ettiği müddetçe sayıyorum; isterseniz, rakamları size söyleyeyim. 
Şu istikamette, yani, genelde, muhalefetin oturduğu istikametteki sayı, bugün 85'i aşmadı, 80 ile 85 
arasında; sürekli takip ediyorum. Bu taraf 140'tan aşağı düşmedi. Lütfen... Ben işimi iyi yapıyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

HALUK KOÇ (Samsun) - Nitelikli çoğunluk yoktur Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Kabul edilen önerge doğrultusunda 184 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Komisyon Başkanı söz istemektedir. 
Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkanım, bir 

iki tapaj hatası var; izninizle onu düzeltmek istiyorum. 
21 inci maddenin 2 nci fıkrasında, 83 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında ve 314 üncü maddenin 3 

üncü fıkrasında "ağırlaşmış müebbet hapis" sözcükleri var; bu "ağırlaştırılmış müebbet hapis" olacak. 
Bir de, 297 nci maddede, yeni 296 ncı maddede 2 nci fıkra, başına (6) rakamı konulmak 

suretiyle yanlış basılmıştır; onu da (2) olarak düzeltiyoruz. 
Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN - Komisyon Başkanının ifade ettiği konular not alınmıştır. 
Tasarının tümünün oylanmasından önce, İçtüzüğün 86 ncı maddesine uygun olarak, 

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Onur Öymen söz talebinde bulundular. 
Sayın Öymen, lehte olmak üzere, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Ceza Yasası Tasarısının 

bugün yapılmakta olan görüşmeleri, yalnız ülkemizde değil, bütün dünyada, özellikle Avrupa 
Birliğinde büyük bir ilgiyle izleniyor. O bakımdan, emin olunuz ki, bu tartışmalar dünyada da 
önemli yankılar yapacaktır. 
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Türk Ceza Yasası Tasarısının kabul edilen maddelerinin bir bölümü Kopenhag Kriterleriyle 
doğrudan doğruya ilgilidir. Bu iki konunun ilişkisiz olduğunu söyleyenler, belki, metinleri yeterince 
incelememiş olanlardır. Burada kabul ettiğimiz, fikir özgürlüğüyle ilgili, insan haklarıyla ilgili, 
kadın-erkek eşitliğiyle ilgili ve işkenceyle mücadeleyle ilgili maddeler, doğrudan doğruya 
Türkiye'nin Kopenhag yükümlülükleriyle ilgilidir. 

Zina konusunda bu görüşmeler sırasında yapılan tartışmalar, maalesef, Avrupa'da, Türkiye'nin, 
laikliği koruma konusundaki kararlılığıyla ilgili çok ciddî kuşkular uyandırmıştır. Bunu, 
huzurunuzda açıkyüreklilikle söylemek istiyorum. Bu tartışmalar, karşımızda olanları güçlendirmiş, 
dostlarımızı güç durumda bırakmıştır. Çok değerli Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili 
arkadaşlarımızla, Türkiye'de ve birkaç gün önce yurtdışında yaptığımız temaslarda yabancı 
millevtekilleri bize açıkça şunu söylemişlerdir: "Bu mesele halledilse bile, bir itimat sorunu, bir 
itimat eksikliği yarattınız; yarın öbür gün, hükümetinizin, başka bir konuda, laiklikle, çağdaşlıkla, 
Avrupa değerleriyle bağdaşmayan başka bir öneriyle gündeme gelmeyeceğini biz nereden 
bilebiliriz." İki gün önce Roma'da yaptığımız toplantıda, İtalyan milletvekilleri, bize bu konudaki 
kuşkularını çok ciddî bir endişeyle ifade ettiler. 

Şimdi, şu hususu bilhassa belirtmek istiyorum: Bizim, yalnız dış dünyaya değil, kendi içimize 
de, milletvekillerinin birbirlerine, siyasî partilerin birbirlerine itimat yaratması son derece 
önemlidir. Daha birkaç gün önce bu konuda bir mutabakata varmadık mı. Hani iki partinin görüş 
birliğine varmadığı konularda önerge vermeyecektik! Bugün sunulan önergelerde Cumhuriyet Halk 
Partisinin imzası var mı?! Ne oldu o mutabakatımız?! Siz, bize itimat vermezseniz, yabancılara bu 
itimadı nasıl vereceğiz. O bakımdan, bence, bu yapılan çalışma son derece talihsiz olmuştur. 

Bir hususu daha söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, vazo kırılmıştır; Avrupa Birliğiyle 
ilişkilerimizde vazo kırılmıştır. Sayın Başbakanın son ziyareti sırasında, Verheugen'le yaptığı 
görüşmelerden sonra bu vazo iyi kötü yapıştırılmıştır; ama, onbeş gün önceki durumumuzla 
bugünkü durumumuz arasındaki fark, sağlam bir vazoyla iyi kötü yapıştırılmış bir vazo arasındaki 
fark gibidir. Bunu çok açıkyüreklilikle size ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda 
çok dikkatli olmak lazım. 

Bizim aldığımız en son bilgilere göre, bu son gelişmeler, Avrupa Birliği Komisyonunun 
raporunu ve özellikle 17 Aralıkta Avrupa zirvesinin alacağı kararı, maalesef, Türkiye aleyhine 
ağırlaştırmıştır ve raporda, özellikle, zirveden, Türkiye'yle ilgili olarak yürütülecek müzakerelerin 
diğer adaylarla yürütülen müzakerelerden daha farklı ve bizim aleyhimize yöntemlerle 
sürdürülmesi konusunda bir karar çıkarsa hiç şaşırmayınız. Bizim aldığımız bilgiler bu yöndedir ve 
maalesef, Türkiye açısından sıkıntı verici bir döneme giriyoruz. 

Bize sadece tarih verildi diye hiç kimse bayram yapmasın, hiç kimse zafer şarkıları söylemesin. 
Metnin içini çok iyi inceleyelim ve önümüze çıkabilecek engelleri, güçlükleri çok iyi görelim; 
çünkü, bugün Avrupa'da sahip olduğumuz pencereye ileride sahip olmayabiliriz. Bugünkü hükümet 
yapıları yarın olmayabilir ve yarın karşılaşabileceğimiz sıkıntılar, ülkemizi çok ciddî güçlüklerle 
karşı karşıya bırakabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bazıları bize diyorlar ki: "Onbeş yıl sonra ancak üye olabilirsiniz." Bunu, 
eğer, karşımızda olanları susturmak için, teskin etmek için söylüyorlarsa, taktik amaçlı 
söylüyorlarsa bilmem; ama, gerçek niyetleri buysa, biz, bunu kabul etmiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, biz, Bulgaristan'ın, Romanya'nın, Slovakya'nın, Baltık ülkelerinin onbeş yıl 
gerisinde olduğumuzu içimize sindirebilir miyiz; biz sindirmiyoruz her halükârda. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Öymen, 5 dakika doldu; lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
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Sözlerimi şu şekilde tamamlıyorum: Değerli arkadaşlar, Türkiye, laik ve çağdaş bir devlet 
olduğunu, sözüne güvenilir bir devlet olduğunu her an kanıtlamak zorundadır. "Biz Türküz, 
baskılara boyun eğmeyiz" sözünü, Sayın Başbakanın, Kıbrıs konusunda baskılar yapıldığında 
söylemesini beklerdik (CHP sıralarından alkışlar) Irak konusunda baskılar yapıldığında söylemesini 
beklerdik ve bir Türkiye Cumhuriyeti başbakanının "biz Türküz" sözlerini söylemesinin Türk 
basınında haber olmamasını beklerdik. Her zaman söylenmesi gereken sözdür bu. İki yıldan beri ilk 
defa bunu basına göre dile getiriyorsanız, hepimizi düşündürecek bir konu var burada. 

Değerli arkadaşlar, sözlerimi şöyle tamamlıyorum: Geçmişi bir tarafa bırakıyoruz. Bugün 
yapılan çalışmalarda eğer mutabakata uysaydınız, gönül huzuruyla size çok büyük bir destek 
verecektim şahsen. Şimdi, bu yasanın çok olumlu maddeleri olduğunu biliyoruz; onun için, onlara 
karşı çıkmak istemiyoruz; ama, biliniz ki, Anayasaya aykırı olarak yapılan son düzenlemeler de. 
herhalde, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dikkate alınacaktır, mutlaka. Anayasa Mahkemesi 
dikkate alacaktır bunları. Bildiğiniz gibi, kendisine haksızlık yapılan bir yaşlı kadın, Alman 
imparatoruna şikâyet ederken demiştir ki: "... ama, Almanya'da hâkimler var." Biz de diyoruz ki; 
ama, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi var; Türkiye'yi sizin idare ettiğiniz doğrudur; ama, kayıtsız, 
koşulsuz, dilediğiniz gibi idare ettiğiniz doğru değildir. Değerli arkadaşlarım, mutlak çoğunluğa da 
sahip olsanız, sizin üzerinizde hukuk var, Anayasa var. 

Çok teşekkür ediyorum; saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Öymen, teşekkür ederim. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
Hükümet adına, Sayın Bakan söz istemektedir. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Çok önemli bir çalışmayı bugün nihayetlendirmiş bulunuyoruz. Zaman zaman hareketli, zaman 

zaman hararetli geçen; ama, netice itibariyle, sabırla, birbirimizi olabildiğince anlayışla karşılayarak, 
bugün önemli bir çalışmayı burada noktalamış bulunuyoruz. Bu vesileyle, işin bu noktaya gelmesinde 
emeği geçen insanlar var; evvela, Sayın Başkan, size, sizden evvel oturumu yöneten değerli Meclis 
Başkanlanmıza, Başkanvekillerimize, Divan Üyelerine; hiç şüphesiz, ufak tefek eksikliklerimiz olsa 
bile, yine de büyük bir mutabakatla işin bu noktaya gelmesinde çok büyük katkı sağlayan Sayın Genel 
Başkanlara, Sayın Grup Başkanvekillerine, Gruplarımıza, teker teker tüm milletvekillerimize; onyedi 
aydan beri bu metin üzerinde gece gündüz demeden çalışan Adalet Komisyonunun başta Sayın 
Başkanı, komisyon üyeleri, özellikle altkomisyonun başkan ve üyelerine; Yargıtaydan, bu uzun 
çalışma dönemi içerisinde her türlü fikrî ve fiilî katkısını esirgemeyen, çalışmalara katılan bütün 
Yargıtay üyelerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temsilcilerine, bilimadamlarına ve müsaade 
ederseniz. Bakanlığımızda görev yapan değerli arkadaşlarımıza, sivil toplum örgütlerinin tümüne, 
katkı sağlayan herkese bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, bir önemli yasa, belki bir anayasadan çok daha fazla düzenlenmesi 
zor, herkesi memnun etmesi ise daha da zor olan bir yasayı bu noktaya getirdik. Sayın Baykal'm 
ifadesiyle de netameli bir yasayı çok şükür buraya kadar getirdik. Şüphesiz, bu, en mükemmel bir 
yasa değil; bunu, hep ifade ettik. Esasen en mükemmel dediğimiz şey zaten işin sonunun gelmesi 
demektir. Çağdaşlaşma, demokratikleşme, Özgürleşme süreci devam ettiği sürece, hangisine en iyi 
yasadır diyorsak, bilelim ki, ertesi gün, bunun daha ilerisi, daha mükemmeli, daha çağdaşı 
aranacaktır, tekâmül de buradan kaynaklanıyor, tekâmül ihtiyacı da buradan neşet ediyor. 
Dolayısıyla, şunun hep bilinci içerisindeyiz: Bu yasa, inşallah, 1 Nisan 2005'ten itibaren yürürlüğe 
girmiş olacak; ama, şunu bilmemiz lazım ki, değişim süreci devam ettiği sürece, küreselleşme 
devam ettiği sürece, toplumdaki değişim talebi devam ettiği sürece çıkardığımız yasaları zaman 
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zaman tekrar gözden geçireceğiz; bu, işin tabiatında var; çünkü, Türkiye, hep beraber görüyoruz ki, 
bir önemli değişim sürecini yaşıyor. Bu önemli değişim sürecinin zaman zaman heyecanını 
yaşıyoruz. Türkiye'yle ilgili dışarıdan iyi haberler geldiğinde içeride ferahladığımız zaman bu 
heyecanı yaşıyoruz; ama, aynı zamanda, bu değişim sürecinin bazen sıkıntılarını, hatta zorluklarını 
yaşıyoruz. Onun da ötesinde, zaman zaman zihinsel karmaşasını da yaşıyoruz. Bu, değişimin 
tabiatında olan bir husustur. 

Bu sıkıntıların kolaylıkla aşılabilmesi, toplumda gerginliklere, huzursuzluklara, 
kamplaşmalara sebebiyet vermeden aşılabilmesi, birbirimize tahammül etmemize bağlıdır. Ola ki, 
sürçülisan ederek, kastımızı aşarak bir şey söylediysek, bilesiniz ki kastımız o değildir; kastımız, şu 
sıkıntılı dönemi bir an evvel aşmak ve Türkiye'nin modernleşme sürecinin en önemli virajı olan şu 
virajı kazasız belasız almak ve Türkiye'nin varmak istediği noktaya bir an evvel varabilmektir. 
Bunun kolay olmadığını biliyoruz. 

Şimdi, müsaade ederseniz, benim görebildiğim bir husus var, onu burada, bu vesileyle, 
özellikle son ziyaretten sonra da ifade etmek istiyorum. Şimdi, Türkiye olarak bizim, Avrupa Birliği 
konusunu tam olarak zihinlerimizde şekillendirebildiğimiz kanaatinde değilim. Bu eksikliği en 
evvel kendimde duyuyorum. Onun için, uygun bir zamanda, Meclis açıldığında, uygunsa, şu ulusal 
taahhüt olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına, bizden evvelki hükümetin, bizim Parlamentoda 
görüşerek Avrupa Birliği makamlarına verdiğimiz Ulusal Programda ne var ne yok, buna bir defa 
daha bakmamız lazım. Neden bakmamız lazım; bir evvelki konuşmada da ifade ettim; çünkü, 
bundan sonraki süreç, gerçekten zor bir süreçtir. 

Çok sıkıntı var, zaman zaman Türkiye'de "keşke bu işe girmeseydik" diyebileceğimiz noktalara 
gelir miyiz gelmez miyiz bilemiyorum; ama, önümüzde hangi engellerin olduğunu, hangi 
zorlukların olduğunu, neleri kabullenmemiz gerektiğini çok iyi bilmemiz lazım. Onun için de, 
müsaade ederseniz, birbirimizi suçlamak yerine, şu neden geldi, bu niye çıktı, bunun burası neden 
eksik, bu neden fazla demek yerine, birbirimizi anlamaya çalışalım. Birbirimizi anlayabilirsek bu 
zorluklan daha kolay aşarız diye düşünüyorum. 

Bizim yönümüzden böyle bir problem var Türkiye olarak; yani, işsiz bir vatandaşımız 
bakımından Avrupa Birliğinin 80 000 sayfalık müktesebatının çok fazla önemi yok; onun için, eğer 
Ankara'da iş bulamazsam, dayımın oğlu Berlin'dedir, gider orada iş bulurumdur. Onun nezdinde, 
onun nazannda, Avrupa Birliği, bir an evvel iş bulmaktır; tüccarımız bakımından, sanayicimiz 
bakımından, kolaylıkla gidip orada mal satabilmektir, vizesiz girip çıkabilmektir; bir başkası 
bakımından, başka bir nokta; yani, böylesine karmaşık bir işte, herkes kendi bulunduğu kareden 
baktığı zaman, bu Avrupa Birliğinin bize ne gibi imkânlar sağladığını, ne gibi yükümlülükler 
getirdiğini birlikte göremiyoruz; imkân kısmında heyecan duyuyoruz, yükümlülük kısmına 
geldiğimizde birkısım zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da, zaman zaman, bizim kendi 
içimizde, siyaset platformunda, yanlış değerlendirmelere, yanlış üsluplara da sebebiyet veriyor. 
Onun için, uygunsa, bir denetim gününde, ucu açık bu Avrupa Birliği meselesini bir defa daha 
görüşmemizde fayda var; bu, bizim yönümüzden. 

İkincisi, Avrupa Birliği açısından baktığımızda, onların da Türkiye'yi kafalarında tam yerli 
yerine oturttukları kanaatini taşımıyorum. Halen, birkısım beklentileri var, birkısım tereddütleri var. 
Bu tereddütler, kendi yönünden birkısım sıbntılan da beraberinde getiriyor. 70 000 OOO'luk bir 
büyük ülke, dengeleri çok değiştiren bir ülke; üstelik de, Avrupa Birliği içerisinde, halkının çok 
önemli bir kısmı Müslümanlığı benimsemiş, kültür farklıhklan, vesaire olan bir ülke. Dolayısıyla, 
bunun algılanmasında birkısım zorlukların olduğunu da, bana gelen heyetlerden, 
karşılaştıklanmızdan, okuduklarımızdan, duyduklanmızdan anlıyoruz. Dolayısıyla, böylesine bir 
tarihî projeyi gerçekleştirmede... Müzakere süreci verilecektir; benim kanaatim odur; yani, 
vermemiş olmaları, verdikleri sözde durmamalan anlamına gelir; bu da çağdaş değerlerle 
bağdaşmaz; ama, müzakere sürecinin başlamasıyla birlikte tam üyelik sürecinin kısalması, biraz 
bize bağlı, biraz onlara bağlı; kendimize de olduğundan çok fazla haksızlık etmememiz gerekir, 
demin söylediğim, gereğini yerine getirmek kaydıyla. 
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Değerli arkadaşlarım, böylesine önemli bir düzenleme yapılırken, tabiatıyla, herkesin, 
bulunduğu noktadan, düzenlediğimiz maddelerle ilgili tereddütü olanlar oldu, farklı düşünceleri 
söyleyenler oldu; hatta ve hatta, yeteri kadar, kanun -özellikle Genel Kurulun tartıştığı metinler-
okunmaksızın yazı yazanlarımız oldu, fikir söyleyenlerimiz oldu, konuşma yapanlarımız oldu; ama, 
bunların hepsinin ve Ceza Kanununun maksadı da, zaten, alenen aşağılama olmaksızın, herkesin 
fikrini açıkça söylemesidir. İnanıyorum ki, daha bu kanun yürürlüğe girmeden bu maksat hâsıl 
olmuştur. Herkes bunları söylemeye gayret etmiş, birkısım endişelerini de dile getirmiştir. O 
endişeleri de şahsen anlayışla karşılıyorum; ama, bu endişelerin temelinde yatan husus, acaba, 
buradaki düzenlemeler keyfî olarak uygulanabilir mi. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, keyfî uygulamalar, sadece yasal düzenlemelerle önlenemez. 
Keyfî uygulama, doğrudan doğruya insan kalitesiyle alakalı bir husustur ve keyfilik biraz da kişilik 
zaafıdır. Bu ülkede keyfilikler ne zaman söz konusu oldu diye baktığımızda, esas itibariyle 
olağanüstü dönemler olduğunu görürüz. İnşallah, bu Ceza Kanunu Tasarısıyla -artık, şu an 
kanunlaştı- Türkiye'de, olağanüstü dönemlerin sonunu getirmiş olmamız lazım. Bunun için de, bu 
müesseseyi, Türkiye Büyük Millet Meclisini açık tutmamız lazım, bu müesseseyi itibarlı kılmamız 
lazım, her türlü çözümü de siyasetin içerisinde ve burada aramamız lazım. Ne zaman ki bunun 
dışında çözümler aranır, ne zaman ki siyasetin dışında "nerede kaldınız" gerekçeleri ortaya çıkar, 
birkısım insanlar da koşa koşa, sağa sola gider, işte, o zaman keyfî uygulamalar başlıyor. O halde, 
yasa metinlerine neyi yazarsanız yazın, eğer o türlü dönemlere gidiyorsak, geçen seferde ifade 
etmeye çalıştım... Anayasa hukukundan aklımda kalan bir cümle var "her kuvvet kendi hukukunu 
beraberinde getirir" deniliyor. O halde, kuvvetin egemen olduğu bir olağanüstü dönemi sona erdirip, 
demokrasiyi, özgürlükleri olabildiğince yaşanabilir hale getirmek, kurumsallaştırmak gerekir. 

Onun için, bu yasa maddeleri uygulanırken, sizin adınıza, uygulayıcılara buradan bir şey 
demek istiyorum: Elbette, burada söylenen her söz, ifadeler, zapta geçen hususlar, bu kanun 
maddelerinin yorumlanmasında önemli olacaktır, acaba, yasa koyucunun bundan muradı nedir diye. 
Bizim muradımız, iktidarıyla, muhalefetiyle -itiraz ettiğimiz maddeler de dahil- hepimizin Türk 
kamuoyuna vermek istediği mesaj, uygulayıcılara söylemek istediğim husus şudur: Biz, 
özgürlüklerden yanayız, demokratik hukuk devletinden yanayız. Buradaki hiçbir madde hükmü hak 
ve özgürlükler aleyhine yorumlanamaz; bunu herkesin bilmesi lazım. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) Dolayısıyla, biz, özgürlükleri kısıtlamak adına değil, tam tersi, olabildiğince özgürlükleri 
daha kullanılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. 

Müsaade ederseniz, bir şey de önemlidir; artık, Türkiye, Avrupa Birliği süreciyle beraber 
kuralların işlediği bir döneme giriyor. Hiç kimse, kendi davranışına kanun arama gayreti içerisinde 
olmamalıdır, kendi davranışını kanuna uydurmak durumundadır. Keyfîliğin adı hiçbir rejimde, 
keyfîliğin söz konusu olduğu... İster bunu uygulayıcılar yapsın "ben ne istersem yaparım, kanun da 
bana uymak mecburiyetindedir ya da kanunu kendime uydurmak durumundayım" tarzındaki bir 
anlayış demokratik hukuk devletiyle bağdaşmaz. Onun için, kuralların egemen olduğu bir döneme, 
inşallah, bundan sonra daha fazla girmiş olacağız. 

Dediğim gibi, uygulamaları göreceğiz. Şüphesiz, böylesine karmaşık bir süreçte ve böylesine 
müktesebat olarak çok miktarda düzenlemenin önümüzdeki dönemlerde yapılacağı hususlarda, bu 
kanunda, gözümüzden kaçan, muradımız hilafına madde metnine geçmiş olan veya uygulamalarda 
aksaklıklarını gördüklerimiz olursa, aynen, bugün, böylesine önemli bir zorluğu aştığımız gibi, o 
zaman onu buraya getiririz, tekrar bunları burada düzeltme imkânımız olur diye düşünüyorum. 

Ben, hepinize teker teker katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu tasarının, yasalaşmış 
olan bu kanunun, ülkemiz için, milletimiz için, demokrasimiz için, hak ve özgürlükler için hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, ben de bir cümle ilave etmek istiyorum. 
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Görülüyor ki, ikinci yasama yılının son toplantısını bugün yaptık. 1 Ekimde üçüncü 
yasama yılına başlayacağız. Bugün çıkardığımız kanunlarla ve bundan önce çıkardığımız 
kanunlar ve Anayasa değişiklikleriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi çok başarılı bir dönem 
geçirmiştir. Yapılan işlerde, atılan adımlarda, yürünen yolda hükümet ne kadar başarılıysa, en 
az onun kadar Meclisimiz de, hem Avrupa Birliğinin lokomotifi olarak hem de çıkardığı 
nitelikli kanunlarla bu başarının ortağıdır ve bu başarı, iktidarıyla muhalefetiyle tüm 
milletvekillerimizin eseridir; ben hepinizi kutluyorum. 

Değerli arkadaşlarım, olağanüstü çağrı önergesinde yer alan konunun görüşülmesi 
tamamlanmıştır; bu nedenle, Anayasa ve İçtüzük gereği 1 Ekim 2004 Cuma günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize iyi akşamlar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Kapanma Saati: 18.30 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAHU SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, bazı turistik otellerde uyguladığı iddia edilen telefon 
ücret tarifesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2799) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Kültür ve Turizm Bakam Sayın Erkan MUMCU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim . ı 

Atillâ BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

Turistik yörelerimizde bir takım 5 yıldızlı otellerimizde odalara götürülen telefon 
hizmetinin normal telekom tarifelerinin 6 katına varıncaya kadar bir farkla müşteriye 
sunulduğu bildirilmektedir. Uyan yapılmaksızın karşı karşıya kalınan bu durum karşısında 
tartışma çıkaran müşterilerin %75'e varan indirimlerle karşılaşmalarına rağmen hadiseyi 
sineye çekenlerin bu haksız kazancı ödemek durumunda bırakıldıkları görülmektedir. 
İnsanlara fark ettirmeksizin kandıran bir çarkın dişlisinin kontrol altına alınarak bacasız 
sanayi tabir ettiğimiz Turizm sektörünün böylesi bilinçsizce uygulamalardan etkilenerek 
geleceğimizin umudu olmak özelliğini kaybetmemesi için gerekli denetimleri gerçekleştirecek 
misiniz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940 -X&\ ®klû3l 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAÎ.BŞK.'nın 09.06.2004 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5993 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun 7/2799-5950 esas no'Lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 7 / 2799-5950 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU : Turistik yörelerimizde bir takım 5 yıldızlı otellerimizde odalara 
götürülen telefon hizmetinin normal Telekom tarifelerinin 6 katına vanncaya kadar 
bir farkla müşteriye sunulduğu bildirilmektedir. Uyarı yapılmaksızın karşı karşıya 
kalınan bu durum karşısında tartışma çıkaran müşterilerin %75'e varan 
indirimlerle karşılaşmalarına rağmen hadiseyi sineye çekenlerin bu haksız kazancı 
ödemek durumunda bırakıldıkları görülmektedir. İnsanlara fark ettirmeksizin 
kandıran bir çarkın dişlisinin kontrol altına alınarak bacasız sanayi tabir ettiğimiz 
Turizm sektörünün böylesi bilinçsizce uygulamalardan etkilenerek geleceğimizin 
umudu olmak özelliğini kaybetmemesi için gerekli denetimleri gerçekleştirecek 
misiniz? 

CEVAP : Konu hakkında bir değerlendirme yapılabilmesi açısından abonelerle 
yapılan abonman sözleşmesi gereği, başka kişilere kullandırılan telefonlar için 
uygulanacak tarifenin ne olacağı konusu Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü nezdinde 
araştırılmıştır. 

Adı geçen kuruluştan alman ekli cevabi yazılardan, müşterilerin adlarına kayıtlı 
bulunan telefonları ticaret amacıyla üçüncü kişilerin kullanımına sunmalarının mümkün 
olmadığı, ancak, hotel, motel, kamping ve pansiyon gibi yerlerde konaklayan kişilerin 
haberleşme ihtiyaçlarının bu yerlerde kurulu bulunan telefon aracılığı ile 
sağlanabilmesinin o işyerlerince müşteriye verilen hizmetin bir parçası olarak 
değerlendirildiği, denetim ve kontrolünün şirketlerinin yetki ve sorumluluğu dışında 
kaldığı öğrenilmiştir. 

Bu aşamada otel müşterilerinden alınacak telefon ücretinin belirlenmesinin, 
karşılıklı abonman sözleşmesini imzalayan kuruluşlar arasında tespit edilmesinde yarar 
görülmektedir. Bu yönde çalışmalar başlatılacaktır. 

- 3 9 3 -



T.B.M.M. B : 124 26 . 9 . 2004 O : 7 

2. - izmir Milletvekili Kemal ANADOL'un, yasadışı örgütlerle ilişkilerinden dolayı tutuklanan 
kamu görevlilerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/2872) 

Aşağıdaki sorularımın sayın İçişleri Bakanı tarafından YAZILI olarak 
cevaplandırılması için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 07.06.2004 

Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

CHP Grup Başkanvekili 

TBMM Başkanhğı'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 HizbuUah 
ve İBDA-C gibi terör örgütleriyle ilişkilerinden dolayı 7 kamu görevlisinin tutuklandığını" 
açıkladınız. 

Bu cevabınıza istinaden verdiğim 01.04.2004 tarih ve 1693 sayılı soru önergeme 
30.04.2004 tarihinde B.O5.1.EGM.0.12.04.01 sayılı yazıyla verdiğiniz yanıtta işe. .58. ve 59. 
hükümetler döneminde göreve başlatıldığını belirttiğiniz; haklarında HizbuUah ve İBDA-C 
gibi terör örgütleriyle ilişkilerinden dolayı "işlem yapıldığını" belirttiğiniz 7 kamu 
görevlisinin isimlerini ve tutuklandıkları dönemdeki görevlerini, hangi faaliyetlerinden dolayı 
tutuklandıklarını açıkladınız. 

"Ülkede Özgür Gündem" adlı günlük bir gazetenin 04.06.2004 tarihli baskısında yer 
alan "Hizbullahçıları Korudular başlıklı haberde belirtildiği gibi; 

1) İstanbul Esenler Atatürk İlköğretim Okulu'nda öğretmen iken 25 Nisan 2003 
tarihinde HizbuUah üyesi olmaktan gözaltına alınarak tutuklanan Seyfettin Ay isimli 
öğretmenin, 8 ay tutuklu kaldıktan sonra göreve yeniden döndüğü ve şu anda Yunus Emre 
İlköğretim Okulu'nda görev yaptığı doğru mudur? 

2) 12.05.2003 tarihinde Hizb-ul Tahir örgütü üyesi olması nedeniyle 'hâk&mda 
soruşturma başlatılan ve açığa alman öğretmen Hüseyin Yuşan'm Niğde'ye bağlı Hacı 
Abdullah Kasabası'na bulunan Şehit Doğan Demir İlköğretim Okulu'nda matematik 
öğretmenliğini sürdürdüğü doğru mudur? 

3) 25.12.2002 tarihinde İBDA/C terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında işlem 
yapılan doktor Levent Dülger, 05.03.2003 tarihinde HizbuUah üyesi olmak suçundan 
hakkında işlem yapılan imam Salih Gültekin ile 20.02.2003 tarihinde HizbuUah terör örgütü 
üyesi olmak suçundan hakkında işlem yapılan memur Murat Tuncay'ın halen memuriyetlerini 
sürdürdükleri doğru mudur? 
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4) 11 Haziran 2003 tarihinde Hizb-ul Tahir üyesi olmaktan Ötürü hakkında işlem 
yapılan öğretmen îbrahim Kara'nm Adana'da bir okulda öğretmenlik görevine devam ettiği 
doğru mudur? 

5) 18.04.2003 tarihinde Hizbullah terör örgütü üyesi olmaktan dolayı hakkında 
soruşturma başlatılan sağlık teknisyeni Sadık İnanç'ın açığa alındıktan sonra Batman Devlet 
Hastanesi ile Şanlıurfa Devlet Hastanesi Kan Merkezi'nde çalıştığı, daha sonra da Şanlıurfa 
Doğumevi'nde göreve başladığı ve halen burada çalışmaya devam ettiği doğru mudur? 

6) Bu kişilerin görevlerine dönme nedenleri nelerdir? Kimin onayıyla görevlerine 
döndürülmüşlerdir? 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM^O. 12.04 Ol _«=; W - |fa>tl^ -tnoıtMA 
Konu:Yazılı Soru Önergesi İ 5 / 0 8 / 2 0 0 4 

T B M M BAŞKANLTĞTNA 

İLGİ:17.06.2004 tarih v e A.01.0.GNS.0.10.00.02 - 6 0 6 3 - 7 / 2 8 7 2 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Kemal A N A D O L tarafından T B M M Başkanlığına sunulan v e tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen, (7/2872) nolu SOTU önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1-Hasan- Müdrüke oğlu 1970 Diyarbakır doğumlu Seyfettin A Y isimli şahsın, yasadışı Hizbullah terör 
örgütü üyesi olmak suçundan yapılan soruşturma nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137 v e 
138'inci maddeleri gereğince U5.O6.20OO tarihinden itibaren görevinden uzaklaştırılması Valilik Makamının 
17.07.2000 tarih ve 3171 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

Ancak, Diyarbakır 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin Esas N o : 2001/206, Karar N o : 2001/380 sayılı 
karan ile davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine dair verilen karar üzerine ve Milli Eğitim 
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 31.01.2002 tarih ve 10529 sayılı yazısına istinaden 657 Sayılı Devlet 
Memurlan Kanununun 4 8 inci maddesi gereğince herhangi bir hükümlüğü bulunmayan şahsın görevinden 
uzaklaştırma tedbiri Valil ik makamının onayı ile kaldırılarak görevine iade edilmiştir. 

Seyfettin A Y , halen İstanbul ili Esenler İlçesi Yunus Emre İlköğretim okulunda kimya öğretmeni olarak 
görev yapmaktadır. 

2 - Dogan-Fatma oğlu 1970 Belçika doğumlu Hüseyin Y U Ş A N Hizb-üt Tahrir örgütü üyesi olmaktan 
dolayı düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 13.05.2003 tarihinde Kayseri 
Kapalı Cezaevine konulmuştur. 

Ankara 1 No' lu Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülen davada mahkemenin 27 .04 .2004 gün v e 
2 0 0 4 / 4 8 sayılı hükmü ile şahıs hakkında "BERAAT" kararı verilmiştir. 

Aynca , N iğde Valiliğinin 14.05.2004 gün ve 410/789 sayılı olurları i le soruşturma yapmak üzere 
muhakkik görevlendirilmiş, soruşturma neticesinde iddia doğrulanamamış ve şahsın görevine devam etmesinde 
sakınca olmadığı, soruşturma dosyasının işlemden kaldırılmasının uygun olacağı yönünde kanaat bildirilmesi 
üzerine dosya işlemden kaldırılmıştır. 

30 .04 .2004 tarih v e 410/709 sayılı Valilik Oluruna istinaden görevden uzaklaştırma süresi biten 
Hüseyin Y Ü Ş A N göreve başlatılmış, il içi nakil talebinde bulunduğu için Niğde Merkez Teknik Lise v e 
Endüstri Meslek Lisesine nakil yapılarak 30 .06 .2004 tarihinde görevine başlamıştır. 

3-Süleyman-Emine oğlu 1975 Bafra doğumlu Levent DÜLGER, yasadışı İBDA/C terör örgütü 
içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 26.12.2002 tarihinde yakalanarak yer göstermesi için teslim edildiği İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünce hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte 29 .12 .2002 günü sevk edildiği 
İstanbul D G M C.Başsavcılığının Hz.2002/2153, sorgu Hakimliğinin 2002 /122 sayılarına kayden tutuklanmıştır. 
Halen Kocaeli ili Kandıra ilçesi F tipi Ceza ve Tutukevinde tutuklu olarak bulunduğu arşiv kayıtlarından 
anlaşılmıştır. Şahsın 657 say ıh Kanun'un 9 4 . maddesine istinaden v e Sağlık Bakanlığı Personel Genel 
Müdürrağü'nün 24 .05 .2001 tarihli karan ile görevden çekilmiş sayıldığı öğrenilmiştir. 

Ferhan-Methiye oğlu 1969 doğumlu Salih GÜLTEKİN, Diyarbakır 2 N o l u Devlet Güvenlik 
Mahkemesince verilen 02 .04 .2004 gün ve 20O3/78 sayılı karar gereğince cezasının tecilinden dolayı. Diyanet 
İşleri Başkanlığının 29 .04 .2004 gün ve 1576 sayılı yazısı gereği 21 .05 .2004 gün ve 30 sayılı Meükgazi 
Kaymakamlık onayı ile görevine döndürülmüştür. Halen Kayseri İli Melihgazi İlçesi Abdusselam Camii İmam 
Hatibi olarak görevine devam etmektedir. 

Mehmet-Güli oğlu 1974 Diyarbakır doğumlu Diyarbakır ili Dic le ilçesi nüfusuna kayıtlı Murat T U N C A Y 
isimli şahıs, 20 .02 .2003 tarihinde Hizbullah terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanmış, Diyarbakır 2 N o l u 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin 2003/45 esas sayılı ara karan i le 04 .09 .2003 tarihinde tahliye edilmiştir. B u 
olaydan dolayı görevinden uzaklaştırılan söz konusu şahıs Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK Başkanlığı 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün 06_02.2004 tarih ve 4 8 sayılı olurları ile görev yeri değiştirilerek, görevine 
iadesi uygun görüldüğünden, 13.02.2004 tarih ve 506 sayılı onay ile Şanlıurfa S S K Bölge Hastanesine 
atanmıştır. 
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4-Halil-Emine oğlu 1977 doğumlu İbrahim KARA, 10.05.2002 tarihinde Muş İli Varto İlçesi Varto 
Lisesinde Asker Öğretmen olarak çalışırken, Yasadışı Hizb-ut Tahrir örgütüne yönelik yapılan operasyon 
neticesinde gözaltına alınmış ve 11.06.2003 tarihinde çıkanldığı Varto Sulh Ceza Mahkemesince 
tutuklanmıştır.Aynca 657 sayılı Devlet Memurları Kamınu'nun 137, 138 ve 140'ıncı maddeleri gereğince 
11.06.2003 tarihinden itibaren Varto Kaymakamlığının 12.06.2003 tarih ve 410/2310 sayılı onayı ile görevinden 
uzaklaştırılmıştır. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 07.08.2003 gün ve 2003/60 sayılı karan ile tahliye edilmiş ve 
657 sayılı Kanunun 138 ve 142'nci maddelerine istinaden Varto Kaymakamlığının oludan ile görevine 
döndürülmüştür. Şahıs halen Adana İli Merkez Yüreğir İlçesi Vehbi Necip SAVAŞAN İlköğretim Okulunda 
çalışmaktadır. 

5-18.04.2003 tarihinde Hizbullah Terör örgütü üyesi olmaktan dolayı hakkında soruşturma başlatılan 
sağlık teknisyeni Sadık İNANÇ'ın açığa alındıktan sonra Batman Devlet Hastanesi ile Şanhurfa Devlet 
Hastanesi Kan Metkezi'nde çalıştığı, daha sonrada Şanhurfa Doğumevinde göreve başladığı, halen Doğum ve 
Çocuk Bakımevi Baştabibliğinde çalıştığı arşiv kayıtlarından anlaşılmıştır. 

Türkiye hukuk devletidir. Uygulamalar, mevcut yasal çerçeve içerisinde sürdürülmektedir. Adt 
geçenlerin, ilgili yasalara göre göreve dönme talepleri çalıştıktan kurumlarca değerlendirilmek suretiyle yerine 
getirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

3. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'm, Yozgat-Saraykent Adliyesinin kaldırılıp kal
dırılmayacağına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇÎÇEK'in cevabı (7/2910) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Orhan EKASLAN 
Niğde Milletvekili 

Yozgat ilimize bağlı Saraykent Adliyesinin kaldırılacağı.yönünde çalışmalar yapıldığı 
belirtilmektedir. 

Saraykcnt'in nüfusu 30 bin olup, 3 belde ve 16 köy bağlıdır. 4'.' derece ilçe olan 
Saraykent'in merkeze uzaklığı 70 kilometre, Akdağmadeni ve Sorgun'a da 40 kilometredir. 
Saraykent Adliyesindeki dava sayısı da diğer ilçelerle hemen hemen aynı sayıdadır:' 

Buna karşın aynı ilimize bağlı olan Kadışehri'nin nüfusu 24 bin olup, 1 belde ve 18 
köyü bulunmaktadır. Merkeze 35 kilometre mesafedeki bu ilçe 5. derecelPbir adliyeye 
sahiptir ve kaldırılması gündemde değildir. 

1 - Yozgat ilimize bağılı Saraykent Adliyesi kaldırılacak mıdır? Eğer kaldırılacak ise 
gerekçesi nedir? 

2- Adliyesi kaldırılmayan diğer ilçelere göre tercih edilmesinin nedeni nedir? 

•Abdülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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T C . ANKARA 

ADALET BAKANLIĞI ..7..../20O4 
Bakan 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ: a) Kanunlar v e Kararlar Daires i Başkanl ığ ı i fadeli , 21 /6 /2O04 tarihli v e A.Ol.O. 
GNS.O.10 .0O.02-6120 sayıl ı yazınız . 

b ) 2 9 / 6 7 2 0 0 4 tarihli v e 6 8 7 sayılı yaz ımız . 

tlgi (a ) y a z ı n ı z ek inde alman, N i ğ d e Mil le tveki l i Orhan Eraslan tarafından 
B a k a n l ı ğ ı m ı z a yöne l t i l en v e yazı l ı olarak cevaplandırı lması i s teni len 7 / 2 9 1 0 E s a s N o . l u 
soru önerges iy le i lgi l i c e v a b a esas teşkil e d e c e k bilgi lerin der lenebi lmes i i ç i n i lg i (b) 
yazımımla, Türkiye B ü y ü k Mi l l e t Mec l i s i i ç tüzüğünün 99 . maddes in in beş inc i fıkrası 
uyar ınca bir ayl ık ek süre ver i lmes i istenilmiştir. 

S ö z k o n u s u soru önerges ine ver i len c e v a p örneği iki nüsha hâ l inde i l i ş ikte 
sunulmuştur. 

Bi lg i ler ine arz olunur. 

Sayın Orhan E R A S L A N 
Niğde Milletvekili 

T B M M . 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2910 Hsas No . lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Ülkemizde halen faaliyette bulunan adliyelerin, bölgelerin coğrafi durumları v e i ş yükü 
dikkate alınarak kurulduğu; adliye teşkilâtının kurulduğu yerlerde sulh hukuk, asl iye hukuk, sulh 
ceza v e asliye ceza olmak üzere asgarî dört mahkemenin bulunduğu; bu mahkemelerde en az iki 
veya ü ç hâkim ile iki Cumhuriyet savcısının görev yaptığı, bunların yanında en az bir yazı işleri 
müdürü, bir icra müdürü, üç zabıt katibi, bir mübaşir ve bir hizmetlinin de adlî personel olarak 
çalıştığı; 

Son dört yıl ın adlî istatistikleri ve dava sayıları incelendiğinde, bazı adliyeterdeki i ş 
yükünün v e dava sayısının hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bakabileceğinin üzerinde bir sayıya 
ulaştığı, bu nedenle hâkim v e Cumhuriyet savcılarının aşın iş yükü altında v e zor şartlarda 
çalışmak zorunda kaldıkları; buna karşılık bazı adliyelerde dava sayısının hâkim ve Cumhuriyet 
savcılarının terfileri bakımından gerekli asgarî sayının da altında olduğu; bu yerlerde görev 
yapan hâkim v e Cumhuriyet savcılarının kendilerini geliştirmede büyük güçlüklerle 
karşılaştıkları, dava sayısı az olduğundan terfi bakımından da sorun yaşadıkları; bu sorunun 
çözümlenebi lmesi için Hâkimler v e Savcılar Yüksek Kurulunca yeni ilke kararlarının alındığı 
veya mevcut i lke kararlarının değiştirildiği; 

Adliyelerin bazılarında yeterli duruşma salonu bulunmadığından duruşmaların hâkim 
odalarında yapıldığı, bazılarında i se duruşma salonlarının amacına hizmet etmekten uzak olduğu, 
bu durumun da Dev le t otoritesinin bir göstergesi olan yargı organları hakkında o lumsuz 
düşüncelere y o l açtığı v e Anayasanın 141. maddesindeki "duruşmaların alenil iği" ilkesinin 
uygulanabilirliğini önemli ölçüde zaafiyete uğrattığı; 

Bazı ilçelerde banka şubesi bulunmadığından adlî hizmetlerin görülmesi için zorunlu olan, 
mahkemelerin kasa hesapları v e harç tahsil işlemlerinin ikmalinde, bilirkişi ücretlerinin v e 
personel maaşlarının ödenmesinde sorunlar yaşandığı; yine ilçelerin bir kısmında lojman 
o l m a m a n , bir kısmında i se var olan lojmanların yetersiz olması nedeniyle bu yerlerde görev 
yapan hâkim v e Cumhuriyet savcıları i le adlî personelin büyük güçlüklerle karşılaştıkları, bu 
güçlüklerin ekonomik v e sosyal yönden olduğu kadar psikolojik yönden de bu kişilerin 
yaşamlarını o lumsuz yönde etkilediği; 

Günümüzün gelişen teknolojisi ve ulaşım imkânlarıyla yerleşim birimleri .arasındaki 
ulaşımın oldukça kolaylaştığı, iletişimin gel işmesi nedeniyle de insanların resmî v e y a özel bir 
ç o k işlemlerini bulundukları yerlerden yapabilir hâle geldikleri; ge l i şen teknoloji i le birlikte yargı 
faaliyeti için yapılacak teknolojik alt yapı çalışmaları, bilgisayarlı çalışma ortamı, yargıdan 
beklenen işlev, adliyelerin durumu v e sorunları g ö z önüne alındığında her i lçede adliye 
bulunmasının yargının K»-yî »ırT>a«F»na katkı sağlamadığı; 

Adliyesi kapatılan ilçelerden, 50*sinin 9 .000 v e altında, 62'sinin 1O.0OO ilâ 19.000 
arasında, 20's inin 2 0 . 0 0 0 ilâ 2 9 . 0 0 0 arasında, 4'ünün ise 3O.O0O ve üzerinde nüfusa sahip olduğu, 
çoğunda Devlet hastanesi v e uzman doktorun bulunmadığı, 74'ünde emniyet teşkilâtının 
faaliyete geçirilmediği, hiçbirinde cezaevinin bulunmadığı, bazılarında banka şubesinin olmadığı, 
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sadece 5'inde müstakil adliye binasının bulunduğu, 79' unda apartman, iş hanı ve benzeri 
amaçlarla inşa edilmiş kiralık binalarda, 14'ünde belediye başkanlığına ait binalarda ve 
diğerlerinde ise hükümet konaklarında veya idarî organlarca tahsis edilen bölümlerde yargı 
hizmetlerinin yürütülmeye çalışıldığı; 

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, adlî hizmetlerin daha etkin, hızlı ve sağlıklı bir 
şekilde yerine getirilmesini, kısıtlı bütçe kaynaklarının daha verimli kullanılmasını, hâkim ve 
Cumhuriyet savcılarının mesleğe intibakları ve terfileri ile sosyal yaşantılanndaki zorlukların 
ortadan kaldırılmasını ve hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adlî personelin iş yüküne bağlı 
olarak dengeli bir şekilde istihdam edilmesini temin etmek amacıyla; yıllık dava dosyası sayısı 
asliye mahkemelerinde 200, sulh mahkemelerinde 250 ve tüm mahkemelerde ise lOOO'in altmda 
olan veya dava dosyası sayısı belirtilen rakamlardan fazla olmakla birlikte coğrafî açıdan 
birbirine çok yakın ve ulaşımı kolay olan, aralannda Yozgat İli Saraykent İlçe adliyesinin de 
bulunduğu 136 ilçe adliyesi ile 3 ağa* ceza mahkemesinin, 2461 sayılı Hâkimler ve Savalar 
Yüksek Kurulu Kanununda yer alan yetkiye dayanılarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu'nun 9/6/2004 tarihli ve 278 sayılı Kararıyla kapatıldığı; 

Adliye teşkilâtı kapatılan yerlerin en yakın adliye teşkilâtının yargı çevresine dahil 
edildiği; ilçelerin coğrafî konumlan ve ulaşım imkânları, aralarındaki mesafe ile güvenlik 
durumları özellikle göz önünde tutulmak suretiyle, birleştirilen adliyeler arasındaki uzaklığın 
azamî 30 kilometre olmasına dikkat edildiği, buna karşılık az sayıdaki ilçelerde bu mesafenin 50 
kilometreye çıktığı; 

Söz konusu adliyelerdeki hâkim, Cumhuriyet savcısı ve adlî personelin iş yükü çok olan 
adliyelerde görevlendirilmesi suretiyle yargıdaki aksaktık ve tıkanıklığın bir ölçüde aşılmasının 
hedeflendiği; bu bağlamda 515 hâkim ve Cumhuriyet savası ile 750 adlî personel iş yükü çok 
olan adliyelerde görevlendirilerek, yargının daha etkin ve süratli olmasının sağlandığı; 136 
ilçedeki adliyenin kapatılması sonucunda 93.119.437.500.000 TL kira, bina genel giderleri ile 
temizlik ve onarım gibi masraflardan tasarruf edildiği; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz olunur. 
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4. - Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVJ'nin, bazı ilçe adliye teşkilatlarının kapatılacağı id
diasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK'in cevabı (7/2912) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Birçok beldedeki Ziraat Bankası Şubesinin, PTT şubesinin, Toprak Mahsulleri Ofisi 
şubesinin hiçbir tedbir alınmadan kapatılması buralarda yaşayan halkımızın bir çok hizmetten 
yoksun kalmasına neden olmuş mağdur duruma düşürmüştür. Birçok belde halkı ise hizmet 
aldığı kurum ve kuruluşun kapanmasına yönelik çalışmaların sonuçlarını kaygı ile 
beklemektedirler. 

Bu günlerde ise; Yakın zamanda yaşanan 340 Belde Belediyesinin kapatılmasına 
yönelik girişimlerin yarattığı endişelerin bir benzeri bir çok ilçemizde yaşanmaya başlamış 
bulunmaktadır. 

Çeşitli İlçelerimizin yetkili ve sorumluları, ilçelerindeki Adliye Teşkilatının 
kaldırılacağı yönündeki artan söylentilerden hareketle arayarak endişelerini dile 
getirmektedirler. 

Halkın en temel kamu hizmetini almasını zorlaştıracak-engelleyecek, sorumluları bile tedirgin eden bu konuya 

ilişkin aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı sayın Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla 

Soru 1- Sayıları 140-150 arası ifade edilen İlçe Adliye Teşkilatının kapatılması veya 
yakın bir ilçenin Adliye Teşkilatı ile birleştirilmesi yönünde herhangi bir hazırlık var mıdır ? 
Var ise gerekçesi nedir ? 

Soru 2- İşsizliğin ve yoksulluğun arttığı ve yaygınlaştığı bir dönemde ilçesindeki 
adliye hizmetini bile almakta zorlanan vatandaşın bir başka ilçedeki adliye hizmetinden 
yararlanması nasıl sağlanacaktır? 

Soru 3-Özeîlikle Ülkemizde bir çok köyün ilçe merkezi ile olan ulaşımdaki fiziki ve 
ekonomik zorlukları ortadayken buralarda yaşayan vatandaşların bir başka ilçedeki adliye 
hizmetlerinden yararlanması nasıl sağlanacaktır. 

Soru 4-Söz konusu hazırlıklarda; adalet hizmeti almanın zorlaştırılması anlamına 
gelecek bu uygulamaların, devlete olan güven zafiyetinin artmasına neden olacağı ve bunun 
sonuncunda mafya ve çetelerin daha etkin ve yaygın hale geleceği dikkate alınmakta mı dır? 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan 

/üüû . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 21/6/20O4 tarihli ve A.Ol. 
0.GNS.0.10.0O.02-6150 sayılı yazınız. 

b) 29/6/2004 tarihli ve 684 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2912 Esas 
No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ügi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Sayın Cevdet SELVİ 
Eskişehir Milletvekili 

T B M M . 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2912 
Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Ülkemizde halen faaliyette bulunan adliyelerin, bölgelerin coğrafî durumları 
ve iş yükü dikkate alınarak kurulduğu; adliye teşkilâtının kurulduğu yerlerde sulh 
hukuk, asliye hukuk, sulh ceza ve asliye ceza olmak üzere asgarî dört mahkemenin 
bulunduğu; bu mahkemelerde en az iki veya üç hâkim ile iki Cumhuriyet savcısının 
görev yaptığı, bunların yanında en az bir yazı işleri müdürü, bir icra müdürü, üç 
zabıt katibi, bir mübaşir ve bir hizmetlinin de adlî personel olarak çalıştığı; 

Son dört yılın adlî istatistikleri ve dava sayılan incelendiğinde, bazı 
adliyelerdeki iş yükünün ve dava sayısının hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 
bakabileceğinin üzerinde bir sayıya ulaştığı, bu nedenle hâkim ve Cumhuriyet 
savcılarının aşın iş yükü altında ve zor şartlarda çalışmak zorunda kaldıklan; buna 
karşılık baza adliyelerde dava sayısının hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terfileri 
bakımından gerekli asgari sayının da altında olduğu; bu yerlerde görev yapan hâkim 
ve Cumhuriyet savcılarının kendilerini geliştirmede büyük güçlüklerle 
karşılaştıkları, dava sayısı az olduğundan terfi batanımdan da sorun yaşadıklan; bu 
sorunun çözümlenebilmesi için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yeni ilke 
kararlarının alındığı veya mevcut ilke kararlarının değiştirildiği; 

ANKARA 
„X.../2004 
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Adliyelerin bazılarında yeterli duruşma salonu bulunmadığından 
duruşmaların hâkim odalarında yapıldığı, bazılarında ise duruşma salonlarının 
amacına hizmet etmekten uzak olduğu, bu durumun da Devlet otoritesinin bir 
göstergesi olan yargı organları hakkında olumsuz düşüncelere yol açtığı ve 
Anayasanın 141. maddesindeki "duruşmaların aleniliği" ilkesinin uygulanabilirliğini 
önemli ölçüde zaafiyete uğrattığı; 

Bazı ilçelerde banka şubesi bulunmadığından adli hizmetlerin görülmesi için 
zorunlu olan, mahkemelerin kasa hesaplan ve harç tahsil işlernlerinin ikmalinde, 
bilirkişi ücretlerinin ve personel maaşlarının ödenmesinde sorunlar yaşandığı; yine 
ilçelerin bir kısmında lojman olmaması, bir kısmında ise var olan lojmanların 
yetersiz olması nedeniyle bu yerlerde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları 
ile adlî personelin büyük güçlüklerle karşılaştıkları, bu güçlüklerin ekonomik ve 
sosyal yönden olduğu kadar psikolojik yönden de bu kişilerin yaşamlarını olumsuz 
yönde etkilediği; 

Günümüzün gelişen teknolojisi ve ulaşım imkânlarıyla yerleşim birimleri 
arasındaki ulaşımın oldukça kolaylaştığı, iletişimin gelişmesi nedeniyle de 
insanların resmî veya özel bir çok işlemlerini bulundukları yerlerden yapabilir hâle 
geldikleri; gelişen teknoloji ile birlikte yargı faaliyeti için yapılacak teknolojik alt 
yapı çalışmaları, bilgisayarlı çalışma ortamı, yargıdan beklenen işlev, adliyelerin 
durumu ve sorunları göz önüne alındığında her ilçede adliye bulunmasının yargının 
tuzlanmasına katkı sağlamadığı gibi, adliyelerin kapatılmasının bu yerleşim 
birimlerinde suç işlenmesine yönlendirici etkisinin de söz konusu olamayacağı; 

Adliyesi kapatılan ilçelerden, 50'sinin 9.000 ve altında, 62'sinin 10.000 ilâ 
19.000 arasında, 20'sinin 20.000 ilâ 29.000 arasında, 4'ünün ise 30.000 ve üzerinde 
nüfusa sahip olduğu, çoğunda Devlet hastanesi ve uzman doktorun bulunmadığı, 
74'ünde emniyet teşkilâtının faaliyete geçirilmediği, hiçbirinde cezaevinin 
bulunmadığı, bazılarında banka şubesinin olmadığı, sadece 5'inde müstakil adliye 
binasının bulunduğu, 79'unda apartman, iş ham ve benzeri amaçlarla inşa edilmiş 
kiralık binalarda, 14'ünde belediye başkanlığına ait binalarda ve diğerlerinde ise 
hükümet konaklarında veya idarî organlarca tahsis edilen bölümlerde yargı 
hizmetlerinin yürütülmeye çalışıldığı; 

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, adlî hizmetlerin daha etkin, hızlı 
ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini, kısıtlı bütçe kaynaklarının daha verimli 
kullanılmasını hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mesleğe intibakları ve terfileri ile 
sosyal yaşantılanndaki zorlukların ortadan kaldrnlrnasmı ve hâkim ve Cumhuriyet 
savcıları ile adlî personelin iş yüküne bağlı olarak dengeli bir şekilde istihdam 
edilmesini temin etmek amacıyla; yıllık dava dosyası sayısı asliye mahkemelerinde 
200, sulh mahkemelerinde 250 ve tüm mahkemelerde ise 1000'in aranda olan veya 
dava dosyası sayısı belirtilen rakamlardan fazla olmakla birlikte coğrafî açıdan 
birbirine çok yakın ve ulaşımı kolay olan, 136 ilçe adliyesi ile 3 ağır ceza 
mahkemesinin, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda yer 
alan yetkiye dayanılarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 9/6/2004 tarihli 
ve 278 sayılı Kararıyla kapatıldığı; 

Adliye teşkilâtı kapatılan yerlerin en yalan adliye teşkilâtının yargı çevresine 
dahil edildiği; ilçelerin coğrafi konumlan ve ulaşım imkânları, aralarındaki mesafe 
ile güvenlik durumları özellikle göz önünde tutulmak suretiyle, birleştirilen adliyeler 
arasındaki uzaklığın azamî 30 kilometre olmasına dikkat edildiği, buna karşılık az 
sayıdaki ilçelerde bu mesafenin 50 kilometreye çıktığı; 
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Söz konusu adliyelerdeki hâkim, Cumhuriyet savcısı ve adlî personelin iş 
yükü çok olan adliyelerde görevlendirilmesi suretiyle yargıdaki aksaklık ve 
tıkanıklığın bir ölçüde aşılmasının hedeflendiği; bu bağlamda 515 hâkim ve 
Cumhuriyet savcısı ile 750 adlî personel iş yükü çok olan adliyelerde 
görevlendirilerek, yargmm daha etkin ve süratli olmasının sağlandığı; 136 ilçedeki 
adliyenin kapatılması sonucunda 93.119.437.500.000 TL kira, bina genel giderleri 
ile temizlik ve onanm gibi masraflardan tasarruf edildiği; 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 9/6/2004 tarihli ve 278 sayılı 
Kararıyla, 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 1. maddesi çerçevesinde, adlî 
teşkilâtlarının kaldırılmasına karar verilen ilçelerdeki icra dairelerinin bağlandıkları 
yerin icra dairesi olarak adlî teşkilâtı kapatılan ilçede faaliyetlerine devam 
etmelerinin uygun görüldüğü; aynca 14/7/2004 tarihli ve 5219 sayılı Kanun ile, 
3682 sayılı AdB Sicil Kanununun 5. maddesine asliye mahkemelerinin bulunmadığı 
ilçelerde adlî sicil bilgilerinin kaymakamiıklarca verilmesi yönünde hüküm 
eklendiği; aynı kanunla 1512 sayılı Noterlik Kanununun 2. maddesine de asliye 
mahkemesi kaldırılan ilçelerdeki birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterliklerin 
faaliyetlerine devam etmesi, hatta bu yerlerde birden çok noterliğin de kurulabilmesi 
yönünde hüküm eklendiği; bu yasal düzenlemeler çerçevesinde adliyesi kapatılan 
ilçelerde diğer hizmetlerin aksamadan devamlılığının sağlanmasının amaçlandığı; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz olunur. 
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5. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESMOGLU'nun, Kırklareli'ne cezaevi yapımı ve bir 
tarihi eserin cezaevine dönüştürüleceği iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK'in 
cevabı (7/2930) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 9S. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. i 

Mehmet S. KESIMOGLU 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyonu Üyesi 

1. Kırklareli'nde bulunan ve Osmanlı Rus Harbi sırasında yaptırılan Taş Tabya'mn 
Bakanlığınız tarafından yan açık cezaevi olarak tahsis edilmesi istenmiş midir? 
Eğer istenmişse tarihi özelliklere sahip bu tabya neden Seyfıoğlu Tabyası gibi 
turizme kazandırılmak yerine cezaevi olarak değerlendirilmek istenmektedir? Bu 
alanın cezaevi olması durumunda tarihi özellikleri korunabilecek midir? 

2. Vize'nin Çakıllı beldesine Adalet Bakanlığı tarafından bir F tipi bir cezaevi 
yapılması düşünülmekte midir? 

3. Kırklareli'nde bulunan cezaevlerinin kapasitesi ne kadardır? Bu cezaevlerinde kaç 
hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır? 

4. Kırklareli'ne komşu illere bağlı ilçelerde hangi tipte kaç cezaevi bulunmaktadır? 
Bu cezaevlerinin kapasitesi ne kadardır? Bu cezaevlerinde kaç hükümlü ya da 
tutuklu bulunmaktadır? Bu ilçelerde de cezaevi yapılması düşünülmekte midir? 

5. Kırklareli yüzölçümüne ve nüfusuna yakm kaç ilde Kırklareli'ndeki sayıda ve 
kapasite cezaevi vardır? 

6. Cczaevlcri'nin hangi illerde ve hangi alanlarda yapılacağına karar verilirken hangi 
ölçütler göz önüne alınmaktadır? Kırklareli'nde Taş Tabya ve Çakılh'da hangi 
gerekçelerle cezaevi yapılması düşünülmektedir? 

7. İllerindeki cezaevlerinin fazlalığından ve kentlerinin suçla, terörle, çetelerle, 
maryayla anılmaya karşı olan Kırklareli halkının isteklerini gözönüne alarak bu 
cezaevlerinin yapımından vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI .../.. ./2004 

Bakan 
/9 2İ 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 6/7/2004 tarihli ve A.01.0 . 
GNS.0.10.00.02-6208 sayılı yazınız. 

b) 20/7/2004 tarihli ve 765 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu 
taraflndan Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7 /2930 
Esas No. lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi 
için ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin 
beşinci fikrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Cenuî ÇİÇEK 
Bakan 

Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2930 Esas 
No . lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde adı geçen Taş Tabya'nın açık cezaevi olarak 
değerlendirilmesinin Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının 6/5/2O04 tarih ve 563 
sayılı yazısıyla talep edildiği; Teknik İşler Dairesi Başkanlığımızdan konu hakkında 
teknik inceleme yapılmasının istendiği ancak henüz incelemenin tamamlanmadığı; 
Kırklareli İl Merkezinde açık cezaevi yapımı konusunda Bakanlığımızca alınmış bir 
kararın bulunmadığı; 

2005 yılı yatırun programında Vize İlçesinde herhangi bir cezaevi yapımının 
planlanmadığı; 

Kırklareli İlinde bulunan 428 kişi kapasiteli E tipi cezaevinde 31/8 /2004 tarihi 
itibarıyla 396 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu; Kırklareli İline bağlı yedi ilçeden; 
Babaeski İlçesinde A3 tipi, Lüleburgaz İlçesinde A3 tipi, Vize İlçesinde K İ tipi ve 
Pınarhisar İlçesinde Kİ tipi olmak üzere dördünde cezaevinin' Bühindtfğu; • bu 
cezaevlerinin toplam kapasitesinin 184 kişilik olduğu; 3-t/8^eÖ'4 tarihi itibarıyla bu 
cezaevlerinde 181 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu; 
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Kırklareli İline komşu Edirne İline bağlı sekiz ilçeden İpsala İlçesinde Kİ tipi 
Keşan İlçesinde A2 tipi, Meriç İlçesinde Al tipi ve Uzunköprü İlçesinde Kİ tipi olmak 
üzere dördünde cezaevinin bulunduğu; bu cezplerinin toplam kapasitelerinin 148 
kişilik olduğu; 31/8/2004 tarihi itibarıyla bu cezaevlerinde toplam 141 hükümlü ve 
tutuklunun bulunduğu; 

Kırklareli İline komşu Tekirdağ İline bağlı sekiz ilçeden Çerkezköy İlçesinde 
Kİ tipi, Çorlu İlçesinde A3 tipi, Hayrabolu İlçesinde A3 tipi, Malkara İlçesinde A2 
tipi, Muratlı İlçesinde Kİ tipi, Saray İlçesinde Kİ tipi ve Şarköy İlçe$5Ûde Kİ tipi 
olmak üzere yedisinde cezaevinin bulunduğu; toplam kapasitesinin 326 kişilik olduğu; 
31/8/2004 tarihi itibarıyla bu cezaevlerinde 322 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu; 

Adı geçen ilçelerde yeni cezaevi yapılmasının düşünülmediği; 

Kırklareli İlinin yüzölçümüne ve nüfusuna yakın olan Edirne İl Merkezinde üç 
ve ilçelerinde dört, Uşak İl Merkezinde bir ve ilçelerinde üç; Tekirdağ İl merkezinde 
üç ve ilçelerinde yedi cezaevi bulunduğu; 

Cezaevlerinin yapımı sürecinde, bölgenin gelişme durumu, metropol illere olan 
uzaklığı, taşınmaz altyapı sorununun bulunup bulunmadığı, mevcut cezaevi kapasitesi, 
suç ve suçlu potansiyeli gibi ölçülerin göz önünde tutulduğu; 2005 yılı yatırım 
programında Kırklareli İl Merkezinde veya ilçelerinde yeni cezaevi yapımının 
öngörülmediği; 

Bakanlığımız kayıtlanılın incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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6. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa-Harmancık İlçesinin adlî merkez 
olarak Kütahya-Tavşanlı'ya bağlanmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in 
cevabı (7/2931) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sn. Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Harmancık ilçesi Bursa İ l Merkezine bağlı bir yerleşim yeridir. Bu ilçemiz son günlerde 
Bakanlığınızın yapmayı planladığı bir çalışmanın söyiemleriyle tedirgin olmuştur. 

Harmancık ilçesinin de içinde bulunduğu 146 kajlar ilçedeki Adliye Teşkilatının 
kaldınlarak bu hizmetlerin en yakın ilçelerde yürütüleceği yönünde çalışmalar olduğu yönünde 
taranma bilgiler ulaşmıştır. 

Tasarruf amaçjı yapıldığı bildirilen bu çalışmalar zaten ekonomik olarak'gelişememiş 
olan bu bölgelerimizin daha da geri kalmaianna ve bu bölgelerdeki halkımızın kaderinin kötü 
yönde çizilmesine neden olacakbr. 

Bakanlığınıza ait sitede yayınlanan listeye bakbgımda, Harmancık ilçemizin 
bağlanacağı Adli Merkez, Tavşanlı olarak belirtilmiştir. Tavşanlı ilçesinin Kütahya il sının içinde 
olduğu da bilinen bir gerçektir. 

1. Bursa iline bağlı olan, Harmancık ilçemiz Adli olarak neden Kütahya ilimizin Tavşanlı 
ilçesine bağlanmıştır? 

2. Bu işlem ileride sorunlara neden olmayacak mıdır? 

3. Bu uygulamanın sebebi nedir? 
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T .C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI ?.p.p!2004 

Bakan 

/O/S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 6/7/2004 tarihli ve A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-6208 saydı yazanız. 

b) 20/7/2004 tarihli ve 764 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazdı olarak cevaplandırüması istenilen 7/2931 Esas No.îu 
soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) 
yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fikrası 
uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Cfemil ÇİÇEK 
Bakan / 

Sayın Kemal DEMÎREL 
Bursa Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırüması istenilen 7/2931 Esas 
No. m soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Ülkemizde halen faaliyette bulunan adliyelerin, bölgelerin coğrafi durumları ve iş 
yükü dikkate alınarak kurulduğu; adliye teşkilâtının kurulduğu yerlerde sulh hukuk, asliye 
hukuk, sulh ceza ve asliye ceza olmak üzere asgarî dört mahkemenin bulunduğu; bu 
mahkemelerde en az iki veya üç hâkim ile iki Cumhuriyet savcısının görev yaptığı, 
bunların yanında en az bir yazı işleri müdürü, bir icra müdürü, üç zabıt katibi, bir mübaşir 
ve bir hizmetlinin de adlî personel olarak çalıştığı; 

Son dört yılın adlî istatistikleri ve dava sayılan incelendiğinde, bazı adliyelerdeki iş 
yükünün ve dava sayısının hâkini ve Cumhuriyet savcılarının bakabileceğinin üzerinde 
bir sayıya ulaştığı, bu nedenle hâkim ve Cumhuriyet savcılarının aşın iş yükü altında ve 
zor şartlarda çalışmak zorunda kaldıklan; buna karşılık bazı adliyelerde dava sayısının 
hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terfileri bakımından gerekli asgari sayının da ahmda 
olduğu; bu yerlerde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kendilerini 
geliştirmede büyük güçlüklerle karşılaştı klan, dava sayısı az olduğundan terfi bakımından 
da sorun yaşadıklan; bu sorunun çözümlenebilmesi için Hâkimler ve Savcdar Yüksek 
Kurulunca yeni ilke kararlarının alındığı veya mevcut ilke kararlarının değiştirildiği; 

Adliyelerin bazılarında yeterli duruşma salonu bulunmadığından duruşmaların 
hâkim odalarında yapıldığı, bazılarında ise duruşma salonlarının amacına hizmet 
etmekten uzak olduğu, bu durumun da Devlet otoritesinin ^bir göstergesi .plan^yargt 
organları hakkında olumsuz düşüncelere yol açtığı ve Anayasanm_l41. maddesindeki 
"duruşmaların aleniliği*' ilkesinin uygulanabilirliğini önemli ölçüde zaafiyete uğrattığı; 
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Bazı ilçelerde banka şubesi bulunmadığından adlî hizmetlerin görülmesi için 
zorunlu olan, mahkemelerin kasa hesaplan ve harç tahsil işlemlerinin ikmalinde, bilirkişi 
ücretlerinin ve personel maaşlarının ödenmesinde sorunlar yaşandığı; yine ilçelerin bir 
kısmmda lojman olmaması, bir kısmında ise var olan lojmanların yetersiz olması 
nedeniyle bu yerlerde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adlî personelin 
büyük güçlüklerle karşılaştıkları, bu güçlüklerin ekonomik ve sosyal yönden olduğu 
kadar psikolojik yönden de bu kişilerin yaşamlarını olumsuz yönde etkilediği; 

Günümüzün gelişen teknolojisi ve ulaşım imkânlarıyla yerleşim birimleri 
arasındaki ulaşımın oldukça kolaylaştığı, üetişimin gelişmesi nedeniyle de insanların 
resmî veya özel bir çok işlemlerini bulundukları yerlerden yapabilir hâle geldikleri; 
gelişen teknoloji ile birlikte yargı faaliyeti için yapılacak teknolojik alt yapı çalışmaları, 
bîlgisayarh çalışma ortamı, yargıdan beklenen işlev, adliyelerin durumu ve sorunları göz 
önüne alındığında her ilçede adliye bulunmasının yargının hızlanmasına katkı 
sağlamadığı; 

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, adlî hizmetlerin daha etkin, hızlı ve 
sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini, kısıtlı bütçe kaynaklarının daha verimli 
kullanılmasını, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mesleğe intibakları ve terfileri ile 
sosyal yaşanhlanndaki zorlukların ortadan kaldırılmasını ve hâkim ve Cumhuriyet 
savcıları ile adlî personelin iş yüküne bağlı olarak dengeli bir şekilde istihdam edilmesini 
temin etmek amacıyla; yıllık dava dosyası sayısı asliye mahkemelerinde 200, sulh 
mahkemelerinde 250 ve tüm mahkemelerde ise 1000'in altında olan veya dava dosyası 
sayısı belirtilen rakamlardan fazla olmakla birlikte coğrafî açıdan birbirine çok yalan ve 
ulaşımı kolay olan, aralarında soru önergesinde adı geçen Bursa İline bağlı ilçenin de 
bulunduğu 136 ilçe adUyesi ile 3 ağır ceza mahkemesinin, 2461 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kumlu Kanununda yer alan yetkiye dayanılarak, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruhı'nun 9/672004 tarihli ve 278 sayılı Kararıyla kapatıldığı; 

Adliyesi kapatılan ilçelerden, 50'sinin 9.000 ve aranda, 62's inin 10.000 ilâ 19.000 
arasında, 20'smin 20.000 ilâ 29.000 arasında, 4'ünün ise 30.000 ve üzerinde nüfusa sahip 
olduğu, çoğunda Devlet hastanesi ve uzman doktorun bulunmadığı, 74'ünde emniyet 
teşkilâtının faaliyete geçirilmediği, hiçbirinde cezaevinin bulunmadığı, bazılarında banka 
şubesinin olmadığı, sadece 5'inde müstakil adliye binasının bulunduğu, 79'unda 
apartman, iş ham ve benzeri amaçlarla inşa edilmiş kiralık binalarda, 14'ünde belediye 
başkanlığına ait binalarda ve diğerlerinde ise hükümet konaklarında veya idarî organlarca 
tahsis edilen bölümlerde yargı hizmetierinin yürütülmeye çalışıldığı; 

Adliye teşkilâtı kapatılan yerlerin en yalan adliye teşkilâtının yargı çevresine dahil 
edildiği; ilçelerin coğrafî konumlan ve ulaşım imkânları, aralarındaki mesafe ile güvenlik 
durumları özellikle göz önünde tutulmak suretiyle, birleştirilen adliyeler arasındaki 
uzaklığın azamî 30 kilometre olmasına dikkat edildiği, buna karşılık az sayıdaki ilçelerde 
bu mesafenin 50 kilometreye çıktığı; bu bağlamda soru önergesine konu Bursa İlinin 
Harmancık İlçesindeki adü teşkilât en uygun ve en yalan adliye olan Tavşanlı İlçesi adlî 
teşkilâtı ile birleştirilmek suretiyle kapatılmakla daha verimli, hızlı ve etkin hizmet sunma 
imkânmın ortaya çıkacağı; bu bağlamda soru önergesine konu Bursa İlinin Harmancık 
İlçesindeki adü teşkilât en uygun ve en yakın adliye olan Tavşanlı İlçesi adlî teşkilâtı ile 
bMeşthilmek suretiyle kapatılmakla, daha verimli, hızlı ve etkin hizmet sunma imkanının 
ortaya çıkacağı; 

Söz konusu adliyelerdeki hâkim, Cumhuriyet savcısı ve adlî personelin iş yükü çok 
olan adliyelerde görevlendirilmesi suretiyle yargıdaki aksaklık ve tıkanıklığın bir ölçüde 
aşırmasının hedeflendiği; bu bağlamda 515 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 750 adlî 
personel iş yükü çok olan adliyelerde görevlendirilerek, yargının daha etkin ve süratli 
olmasının sağlandığı; 136 ilçedeki adliyenin kapatılması sonucunda 93.119.437.500.000 
TL kira, bina genel giderleri ile temizlik ve onanm gibi masraflardan tasarruf edildiği; 
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 9/6/2004 tarihli ve 278 saydı Kararıyla, 
2004 sayılı İcra İflas Kanununun 1. maddesi çerçevesinde, adlî teşkilâtlarının 
kaldırılmasına karar verilen ilçelerdeki icra dairelerinin bağlandıkları yerin icra dairesi 
olarak adlî teşkilâtı kapatılan ilçede faaliyetlerine devam etmelerinin uygun görüldüğü; 
aynca 14/7/2004 tarihli ve 5219 saydı Kanun ile, 3682 saydı Adlî Sicil Kanununun 5. 
maddesine asliye mahkemelerinin bulunmadığı Uçelerde adlî sicil bilgüerinin 
kaymakamlıklarca verilmesi yönünde hüküm eklendiği; aynı Kanunla 1512 sayılı 
Noterlik Kanununun 2. maddesine de asliye mahkemesi kaldırılan ilçelerdeki birinci, 
ikinci ve üçüncü sınıf noterliklerin faaliyetlerine devam etmesi, hatta bu yerlerde birden 
çok noterliğin de kurulabilmesi yönünde hüküm eklendiği; bu yasal düzenlemeler 
çerçevesinde adliyesi kapatılan ilçelerde diğer hizmetlerin aksamadan devamlılığının 
sağlanmasının amaçlandığı; 

Bakanlığımı?, kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz olunur. 

7. - Trabzon Milletvekili Şevket ARZ'ın, Trabzon'a bağlı bazı ilçe adliyelerinin kaldırılıp 
kaldırılmayacağına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2966) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Trabzon Milletvekili 

Trabzon ili Düzköy, Çarşıbaşı, Köprübaşı ilçeleri adliyelerinin kaldırılacağı yönünde 
çalışmalar yapıldığı belirtilmektedir. 

Düzköy'ün nüfusu 24892 olup, 3 belde ve 16 köy bağlıdır. En yakın ilçe Akçaabat'a 
uzaklığı 27 km'dir. 

Çarşıbaşı'nın nüfusu 17.456 olup, 17 köy bağlıdır.En yakın ilçe Vakfıkebir'e uzaklığı 
İÜ km'dir. 

Köprübaşı'nın nüfusu 10.827 olup, 1 belde ve 4 köy bağlıdır. En yakın ilçe 
Sürmene'ye uzaklığı 12 km'dir. 

1- Trabzon iline bağlı Düzköy, Çarşıbaşı, Köprübaşı ilçelerinin adliyeleri kaldırılacak 
mı? Eğer kaldırılacak ise gerekçeleri nedir? 

2- Trabzon'un bu üç ilçesinin, adliyeleri kaldırılmayan diğer ilçelere göre tercih 
edilmesinin nedeni nedir? 

Ç™V/>t A P 7 V 
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T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI Mfülnm* 

Bakan 
im 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ. a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 6/7/2004 tarihli ve A. 01.0. 
GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazınız. 

b) 20/7/2004 tarihli ve 762 sayılı yazanız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Trabzon Milletvekili Şevket Arz tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2966 Esas 
No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci 
fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istememiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Sayın Şevket ARZ 
Trabzon Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2966 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Ülkemizde halen faaliyette bulunan adliyelerin, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yükü 
dikkate alınarak kurulduğu; adliye teşkilâtının kurulduğu yerlerde sulh hukuk, asliye hukuk, 
sulh ceza ve asliye ceza olmak üzere asgarî dört mahkemenin bulunduğu; bu mahkemelerde 
en az iki veya üç hâkim ile iki Cumhuriyet savcısının görev yaptığı, bunların yanında en az bir 
yazı işleri müdürü, bîr icra müdürü, üç zabıt katibi, bir mübaşir ve bir hizmetlinin de adlî 
personel olarak çalıştığı; 

Son dört yılın adlî istatistikleri ve dava sayıları incelendiğinde, bazı adliyelerdeki iş 
yükünün ve dava sayısının hakimler ve Cumhuriyet savcılanmn bakabileceğinin üzerinde bir 
sayıya ulaştığı, bu nedenle hâkim ve Cumhuriyet savcılarının aşın iş yükü ahında ve zor 
şartlarda çalışmak zorunda kaldıkları; buna karşılık bazı adliyelerde dava sayısının hâkim ve 
Cumhuriyet savcılarının terfileri bakımından gerekli asgarî sayının da altında olduğu; bu 
yerlerde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kendilerini geliştirmede büyük 
güçlüklerle karşılaştıkları, dava sayısı az olduğundan terfi bakımından da sorun yaşadıkları; 
bu sorunun çözümlenebilmesi için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yeni ilke 
kararlarının alındığı veya mevcut ilke kararlarının değiştirildiği; 

Adliyelerin bazılarında yeterli duruşma salonu bulunmadığından duruşmaların hâkim 
odalarında yapıldığı, bazılarında ise duruşma salonlarının amacına hizmet etmekten uzak 
olduğu, bu durumun da Devlet otoritesinin bir göstergesi olan yargı organları hakkında 
olumsuz düşüncelere yol açtığı ve Anayasanın 141. maddesindeki "'duruşmaların aleniliği" 
ilkesinin uygulanabilirliğini önemli ölçüde zaafîyete uğrattığı; 
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Bazı ilçelerde banka şubesi bulunmadığından adlî hizmetlerin görülmesi için zorunlu 
olan, mahkemelerin kasa hesaplan ve harç tahsil işlemlerinin ikmalinde, bilirkişi ücretlerinin 
ve personel maaşlarının ödenmesinde sorunlar yaşandığı; yine ilçelerin bir kısmında lojman 
olmaması, bir kısmında ise var olan lojmanların yetersiz olması nedeniyle bu yerlerde görev 
yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adlî personelin büyük güçlüklerle karşılaştıkları, bu 
güçlüklerin ekonomik ve sosyal yönden olduğu kadar psikolojik yönden de bu kişilerin 
yaşamlarını olumsuz yönde etkilediği; 

Günümüzün gelişen teknolojisi ve ulaşım imkânlarıyla yerleşim birimleri arasındaki 
ulaşımın oldukça kolaylaştığı, iletişimin gelişmesi nedeniyle de insanların resmî veya özel bir 
çok işlemlerini bulundukları yerlerden yapabilir hâle geldikleri; gelişen teknoloji ite birlikte 
yargı faaliyeti için yapılacak teknolojik alt yapı çalışmaları, bilgisayarlı çalışma ortamı, 
yargıdan beklenen işlev, adliyelerin durumu ve sorunları göz önüne alındığında her ilçede 
adliye bulunmasının yargının hızlanmasına katkı sağlamadığı; 

Adliyesi kapatılan ilçelerden, 50'sinin 9.000 ve altında, 62'sinin 10.000 ilâ. 19.000 
arasında, 20'sinin 20.000 ilâ 29.000 arasında, 4'ünün ise 30.000 ve üzerinde nüfusa sahip 
olduğu, çoğunda Devlet hastanesi ve uzman doktorun bulunmadığı, 74'ünde emniyet 
teşkilâtının faaliyete geçirilmediği, hiçbirinde cezaevinin bulunmadığı, bazılarında banka 
şubesinin olmadığı, sadece 5'inde müstakil adliye binasının bulunduğu, 79'unda apartman, iş 
hanı ve benzeri amaçlarla inşa edilmiş kiralık binalarda, 14'ünde belediye başkanlığına ait 
binalarda ve diğerlerinde ise hükümet konaklarında veya idari organlarca tahsis edilen 
bölümlerde yargı hizmetlerinin yürütülmeye çalışıldığı; 

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, adlî hizmetlerin daha etkin, hızlı ve sağlıklı 
bir şekilde yerine getirilmesini, kısıtlı bütçe kaynaklarının daha verimli kullanılmasını, hâkim 
ve Cumhuriyet savcılarının mesleğe intibakları ve terfileri ile sosyal yaşantılanndaki 
zorlukların ortadan kaldırılmasını ve hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adlî personelin iş 
yüküne bağlı olarak dengeli bir şekilde istihdam edilmesini temin etmek amacıyla; yıllık dava 
dosyası sayısı asliye mahkemelerinde 200, sulh mahkemelerinde 250 ve tüm mahkemelerde 
ise 1000'in altında olan veya dava dosyası sayısı belirtilen rakamlardan fazla olmakla birlikte 
coğrafî açıdan birbirine çok yakın ve ulaşımı kolay olan, aralarında soru önergesinde adı 
geçen yerlerin de bulunduğu 136 ilçe adliyesi ile 3 ağır ceza mahkemesinin, 2461 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda yer alan yetkiye dayanılarak, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu'nun 9/6/2004 tarihli ve 278 sayılı Kararıyla kapatıldığı; 

Adliye teşkilâtı kapatılan yerlerin en yakın adliye teşkilâtının yargı çevresine dahil 
edildiği; ilçelerin coğrafî konumlan ve ulaşım imkânları, aratanndaki mesafe ite güvenlik 
durumları özellikle göz önünde tutulmak suretiyle, birleştirilen adliyeler arasındaki uzaklığın 
azamî 30 kilometre olmasına dikkat edildiği, buna karşdık az sayıdaki ilçelerde bu mesafenin 
50 kilometreye çıktığı; 

Söz konusu adliyelerdeki hâkim, Cumhuriyet savcısı ve adlî personelin iş yükü çok 
olan adliyelerde görevlendirilmesi suretiyle yargıdaki aksaklık ve tıkanıklığın bir ölçüde 
aşılmasının hedeflendiği; bu bağlamda 515 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 750 adlî personel 
iş yükü çok olan adliyelerde görevlendirilerek, yargının daha etkin ve süratli olmasının 
sağlandığı; 136 ilçedeki adliyenin kapatılması sonucunda 93.119.437.500.000 TL kira, bina 
genel giderleri ile temizlik ve onanm gibi masraflardan tasarruf edildiği; 

Bakanlığımız kayttlannın incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz olunur. 
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8. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, süper lig kulüplerinin yıllık hasılat
larına ve ödedikleri vergilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/3008) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı 
Mehmet Alî Şahin tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

V 

V 
Kemal KILIÇDAROĞLU 

İstanbul Milletvekili 

1. Süper Lig Klüpleri 2003 - 2004 sezonunda ne kadar hasılat elde 
etmişlerdir? 

2. Elde edilen hasılattan Süper Lig klüpleri federasyona ve maliyeye 
ne kadar pay vermişlerdir? 

3. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kendi stadlarında 
oynadıkları 17 maçta ne kadar hasılat elde etmişlerdir? 

4. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray elde ettikleri hasılattan 
futbol federasyonuna ne kadar % 10 pay vermişlerdir? 

5. 2004 - 2005 sezonunda futbol federasyonu klüplerden aldığı 
gelirlerini kontrol edici önlem almayı düşünüyor mu? 
Düşünüyorsa, bu önlem nedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Konu: 
Sayı :B.02.0.002/fy^A[, ANKARA 

<2X-/-3/2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başlının, 06.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3008-6331/ 
20699 sayılı yazısı. 

b) Maliye Bakanlığının, 22.09.2004 tarih ve B.07.0.GEL.0.82/8211-328 sayılı 
yazısı. 

c) Futbol Federasyonu Başkanhğı'nm 16.07.2004 tarih ve 01-04/104-16375 saydı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Bakanlığıma tevcih 
ettiği, 7/3008 esas no'lu yazdı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali! 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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L <J 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL0.82/8211-328 
KONU: Soru Önergesi 2 2 . 6 3 . 0 4 * 0 4 4 7 7 1 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: 09.07.2004 tarih ve B.02.0.002/3889 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN'e tevcih ettiği 7/3008 
esas no.lu yazılı soru önergesinde belirlenen hususlarla ilgili Bakanlığımız 
görüşü aşağıda açıklanmıştır. 

Söz konusu soru önergesinde; 
-Süper Lig Kulüplerinin 2003-2004 sezonunda ne kadar hasılat elde ettiği, 
-Elde edilen hasılattan Süper Lig Kulüpleri Federasyona ve Maliye ye ne 

kadar pay verdikleri, f 

-Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kendi stadlarında oynadıkları 17 maçta 
ne kadar hasılat elde ettikleri, 

-Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray elde ettikleri hasılattan Futbol 
Federasyonuna ne kadar pay verdiği, 

şeklinde soruları içeren hususlar yer almaktadır 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda hali hazırda "Vergi 
mahremiyeti" önemli bir yer teşkil etmektedir. Kanunun 5. maddesi ile düzenlenen bu 
hükme göre, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap 
durumlarına, işlerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin sırlar, gizli kalması 
gereken diğer hususların ifşa edilemeyeceği belirtilmiştir. 

Bu nedenle soru önergesinde 1,2,3 ve 4 üncü sorularında yer alan hususlara 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5. maddesinde yer alan düzenlemeler dikkate 
alındığında cevap verilmesi mümkün görülmemiştir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Kprnal UNAKITAN 
/Maliye Bakanı 
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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 124 Balgat 06520 ANKARA - TÜRKİYE 

Konaklar Mahaltesi Ihlamurlu Sokak No:9 4±event 34330 İSTANBUL - TÜRKİYE 
web site: http://www.t1f.org e-mail: tft@ttf.org.tr 

ÜNİTESİ : Genel Sekreterlik 
SAYI :0l-04/tol4-^'5}''l 16,07.2004 

Sayın Mehmet A1İ ŞAHİN 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 

Sayın Av^üıı İU;..\'Ü 
O/.el Kalem Müdürü 

İLCİ : 09.07.200 i- urih ve B.02.0.002 73889 sayılı va/ımz. 

İstanbul Milletvekili Sn. Kemal KILIÇDARÜĞLU !nun yazılı soru önergesiyle ilgili 
olarak, Fenerbahçe, Beşiktaş A.Ş. ve Galatasaray kulüpleri ile diğer Türkiye Profesyonel 
1.Süper Ligi kulüplerinin oynadıkları müsabakalarda elde edilen hasılat, KDV ve 
Federasyon paylarını gösteren doküman ilişikte sunulmuştur. 

2004 - 2005 futbol sezonunda hasılat dağıtım talimatı gereğince kulüplerimizin 
müsabakalarla ilgili Federasyon paylarının kontrolü zaman zaman yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 
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r KULÜP 
KODU ADI 

71 A.SEBATPOR 
163 ADANASPORA 
148 BEŞİKTAŞ A 
159 BURSASPOR 
189 (ÇÂYKÜRRİZE~SPÖR 
80 DENİZLİ SPOR 
28 DİYÂRBAKIRSPÖR 
36 ELAZIĞ SPOR 

150 FENERBAHÇE 
162 GALATASARAY 
117 ĞÂZİÂNTEPSPÖR 
164 GENÇLERBİRLİĞİ 
175 İSTANBULSPOR A 
158 KONYASPOR 
157 MALATYASPOR 
153MKEANKARAGÜCÜ 
155SAMSUNSPOR 
154TRABZONSPOR 

TOPLAM 

MAÇ 
SAYISI 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

SEYİRCİ 
SAYISI 

40.846 
22.604 

191.062 
81.368 
71.785 
82.680 

122.306 
66.636 

423.183 
758.301 
51.290 
60.828 
30.866 

117.187 
114.554 
81.953 
17.343 

153.829 

2.488.621 

TOPLAM 
BRÜT HASILAT 

271.986.000.000 
197.281.000.000 

1.220.630.010.143 
576.507.500.000 
338.039.000.000 
653.707.000.000 
594.807.500,000 
115.060.000.000 

6.279.459.000.000 
1.006.722.501.840 

269.501.000.000 
627.237.112.108 
382.110.000.000 
979.520.000.000 
540.280.000.000 
488.427.500.000 
143.495.000.000 
601.780.600.000 

15.286.550.724.091 

4 
3 

18 
8 
5 
9 
9 
1 

95 
15 
4 
9 
5 

14 
8 
74 
2 
9 

2.33 

http://4
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MÜSABAKA ADI 

BEŞİKTAŞ AŞ 
BEŞİKTAŞ AŞ 
BEŞİKTAŞ AŞ 
BEŞİKTAŞ AŞ 
BEŞİKTAŞ AŞ 
BEŞİKTAŞ AŞ 
BEŞİKTAŞ AŞ 
BEŞİKTAŞ AS 
BEŞİKTAŞ AŞ 
BEŞİKTAŞ AŞ 
BEŞİKTAŞ AŞ 
BEŞİKTAŞ AŞ 
BEŞİKTAŞ ••••5 
3ESİKTA-" 
BEŞİK7.-V-.-Ö 
BEŞİKTAŞ ; S 
3EŞİKTAŞ AŞ 

8URSASPOR 
MKE ANKARAGÜCÜ 
MALATYASPOR 
TRABZONSPOR 
DİYAR8AKIRSPOR 
GALATASARAY 
KONYASPOR 
ADANASPOR AŞ 
•V .Y : " jRRİZESPOR 
:.- •.;•/. J UUSPOR 
DEN'ZÜSPOR 
İSTANBULSPOR AŞ 
-:LAZ:ĞSPOR 
••.-•; ; . \ ; - !TEP3"O i 

'•'-•; ,-:çLER r i!RL!^! 
FENERBAHÇE 
A.GE3ATSPOR 

2 6 . 9 . 

TARİH :! 

16.08.2003 
24.08.2003 
12.09.2003 
28.09.2003 
18.10.2003 
31.10.2003 
22.11.2003 
05.12.2003 
20.12.2003 
25.01.2001 
15.02.20C4 
29.02.2004 
14.03.200» 
27 m I : - ! -
11.04.2 <:•: 
25.04.20C1 
09.05.2004 

2004 

SEYİRCİ 
SAYİSİ 

17.297 
15.938 
11.418 
13.898 
11.151 
21.050 
22.827 
10.859 
; ; .229 
::.Goö 
3.366 
7.888 
;'-' "3/11 

4.307 
- .'• A :~ır\ 

14/, 14 
1.229 
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BRÜT HASILAT 

47.987.750.522 
47.403.750.522 
41.225.750.522 
45.082.750.522 
45.604.999.559 
63.465.002.124 
59.577.002.124 
47.757.002.124 
48.287.002.124 
24.887.000.000 
39.065.000.000 
65.660.000.000 
94.325.000.000 
GO.920.QOO.000 

153.8ö 1.000.000 
318.625.000.000 

16.777.000.000 

TOPLAM 191.062 1.220.630.010.143 

FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 
FENERBAHÇE 

TOPLAM 

İSTANBULSPOR AŞ 
ELAZIĞSPOR 
GAZİANTEPSPOR 
GENÇLERBİRÜĞİ 
ADANASPOR AŞ 
ÇAYKUR RİZESPOR 
BEŞİKTAŞ AŞ 
DENİZLİSPOR 
TRABZONSPOR 
DÎYARBAKIRSPOR 
GALATASARAY 
KONYASPOR 
BURSASPOR 
A.SEBATSPOR 
SAMSUNSPOR 
MKE ANKARAGÜCÜ 
MALATYASPOR 

10.08.2003 
23.08.2003 
14.09.2003 
27.09.2003 
24.10.2003 
18.01.2004 
30.11.2003 
13.12.2003 
01.02.2004 
15.02.2004 
29.02.2004 
13.03.2004 
21.03.2004 
03.04.2004 
18.04.2004 
01.05.2004 
14.05.2004 

32.952 
25.949 
32.249 
30.394 
25.098 
16.213 
30.513 
17.771 
17.152 
8.579 

25.087 
19.549 
28.022 
21.441 
30.757 
29.813 
31.644 

423.183 

49.319.000.000 
38.171.000.000 
47.705.000.000 

274.000.000.000 
136.508.000.000 
103.531.000.000 
171.385.000.000 
111.322.000.000 
396.632.500.000 

88.420.000.000 
870.965.000.000 
516.033.500.000 
597.760.500.000 
481.936.500.000 
707.380.000.000 
729.485.000.000 
958.905.000.000 

6.279.459.000.000 
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GALATASARAY 
GALATASARAY 
GALATASARAY 
GALATASARAY 
GALATASARAY 
GALATASARAY 
GALATASARAY 
GALATASARAY 
GALATASARAY 
GALATASARAY 
GATASARAY 
GALATASARAY 
GALATASARAY 
GALATASARAY 
GALATASARAY 
GALATASARAY 
GALATASARAY 

TOPLAM 
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DİYARBAKIRSPOR 
GENÇLERBİRLİĞİ 
FENERBAHÇE 
A.SEBATSPOR 
SAMSUNSPOR 
MKE ANKARAGÜCÜ 
MALATYASPOR 
TRABZONSPOR 
GAZİANTEPSPOR 
BURSASPOR 
KONYASPOR 
ADANASPOR AŞ 
ÇAYKUR RİZESPOR 
BEŞİKTAŞ AŞ 
DENİZLİSPOR 
İSTANBULSPOR AŞ 
ELAZIĞSPOR 

09.08.2003 
31.08.2003 
21.09.2003 
25.10.2003 
25.10.2003 
09.11.2003 
28.11.2003 
14.12.2003 
31.01.2004 
08.02.2004 
21.02.2004 
07.03.2004 
20.03.2004 
04.04.2004 
16.04.2004 
02.05.2004 
15.05.2004 

26. 9, 

SAYISI 
60.845 
51.990 
61.419 
46.189 
43.478 
46.099 
54.644 
52.627 
40.619 
41.003 
40.544 
40.553 
41.768 
47.838 
42.682 
46.003 

0 

758.301 

.2004 

77.587.000.000 
70.304.000.000 
67.357.000.000 
48.160.000.000 
48.041.000.000 
48.093.000.000 
57.036.000.000 
55.093.000.000 
52.787.937.730 
55.555.937.730 
52.096.737.730 
52.078.937.730 
54.787.937.730 
131.908.937.730 
63.277.937.730 
72.356.937.730 

0 

1.006.522.301.840 
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7.758.700.000 
7.030.400.000 
6.735.700.000 
4.816.000.000 
3.020.017.199 
3.444.358.897 
4.495.777.917 
4.185.778.041 
3.460.410.123 
3.995.821.209 
4.153.140.654 
4.166.902.796 
4.184.395.983 
9.219.007.028 
4.559.485.212 
4.955.268.985 

0 

80.181.164.( 

9. - Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOGLU'nun, Irak'la ilgili gelişmelerin ülkemiz üzerin
de yaratacağı etkilere karşı önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/3019) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla, 

Osman COŞKUNOĞLU 
Uşak Milletvekili 

I Dün, 20 Haziran 2004 tarihli New York Times 'da çıkan geniş bir habere göre, 
Amerikan güçlerinin durduramadığı Kürtler İrak'ta Yeşil Hattın güneyine akmakta, 
Orta-Kuzey yöresinden 100,000 kadar Arap Iraklı'yi yerlerinden ederek bölgeye 
egemen olmakta, ayrıca Kerkük'ü de kuşatmakta. 

a. Bu gelişmenin ülkemiz ekonomisi üzerinde yakın gelecekte yaratabileceği 
olumsuz etkiler neler olabilir? 

b. Olası olumsuz etkiler konusunda hükümetinizce ne gibi önlemler alınmıştır? 

2. ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşıyor ve barış taraftarı olan Kerry önde görülüyor. 
Ayrıca, Foreign Policy dergisinin son sayısında yayımlanan kamu oyu yoklamalarına 
göre Amerikalılar Irak'taki kayıplarından giderek artan bir kaygı duymaya başlamış 
görünüyor. 

a Kerry'nin başkan seçilmesi üzerine Amerikan güçlerini Irak'tan çekmesi 
olasılığının (az veya çok) olduğuna katılıyor musunuz"7 

b. Küçük bile olsa, bu olasılığın yaratacağı senaryolar üzerine hükümetinizce 
çalışmalar yapılmış, bu senaryoların ekonomimize, ulusal güvenliğimize, AB 
ile ilişkilerimize ve AB'ye giriş sürecimize olabilecek doğrudan ve dolaylı 
etkileri belirlenmiş ve gereken önlemler alınmış mıdır? Alındıysa hangi 
önlemlerdir bunlar? ' ~ 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

16 Eylül 2004 
Sayı : 026.21/2004/SPGY/320673 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 08.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3019-6325/20677 sayılı 
yazıları. 

Uşak Milletvekili Sayın Osman Coşkunoğiu'nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 
Sayın Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazılanna ekli 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GUL 
Dışişleri Bakan- ve 

Baştakan Yfudfm^s: 
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UŞAK MİLLETVEKİLİ SAYIN OSMAN COŞKÜNOĞLU'NUN 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR 

1- Dün, 20 Haziran 2004 tarihli New York Times'da çıkan geniş bir habere göre, Amerikan 

güçlerinin durduramadığı Kürtler Irak'ta yeşil hattın güneyine akmakta, Orta-Kuzey yöresinden 

100.000 kadar Iraklı Arap'ı yerlerinden ederek bölgeye egemen olmakta, ayrıca Kerkük'ü de 

kuşatmakta, 

A) Bu gelişmenin ülkemiz ekonomisi üzerinde yakın gelecekte yaratabileceği olumsuz 

etkiler neler olabilir? 

B) Olası olumsuz etkiler konusunda hükümetinizce ne gibi önlemler alınmıştır? 

2- ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşıyor ve barış taraftarı olan Kerry önde görülüyor, Ayrıca 

Foreign Policy dergisinin son sayısında yayımlanan kamu yoklamalarına göre Amerikalılar 

Irak'taki kayıplarından giderek artan bir kaygı duymaya başlamış görünüyor. 

A) Kerry'nin başkan seçilmesi üzerine Amerikan güçlerini Irak'tan çekmesi olasılığım (az 

veya çok) olduğuna katılıyor musunuz? 

B) Küçük bile olsa, bu olasılığın yaratacağı senaryolar üzerine, hükümetinizce çalışmalar 

yapılmış, bu senaryoların ekonomimize, ulusal güvenliğimize, AB'yle ilişkilerimize ve AB'ye 

giriş sürecimize olabilecek doğrudan ve dolaylı etkileri belirlenmiş ve gereken önlemler alınmış 

mıdır? Alındıysa, hangi önlemlerdir bunlar? 

YANITLAR 

1- Kerkük ve çevresinde yaşanan, Kürt gruplarının bu şehir ile vilayetle ilgili tasavvurlarını 

açıkça sergileyen gelişmeler doğal olarak tarafimızdan çok yabndan izlenmektedir. Kerkük'teki 

gelişmelerin Irak'taki siyasi geçiş sürecini rayından çıkarma potansiyeline sahip olduğu, 
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savaşlardan ve istikrarsızlıktan yorgun düşmüş olan bölgemizin yeni sorunlara artık tahammülü 

olmadığı ve sorumlu bütün tarafların uluslararası hukuk dahilinde hareket etmesi gerektiği, başta 

Irak Geçici Hükümeti'ne ve bizzat Iraklılar ile komşu ülkeler, Irak'ın üyesi bulunduğu İKÖ ve 

BM'e bu çerçevede önemli görevler düştüğü yönündeki uyarılarımız tüm ilgili taraf ve 

uluslararası kuruluşların dikkatine çeşitli vesilelerle getirilmiş ve getirilmeye devam 

edilmektedir. 

Keza, son olarak 21 Temmuz 2004'te Kahire'de yapılan Irak'a Komşu Ülkeler ve Bölge Ülkeleri 

Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı sırasında yaptığım konuşmamda da Kerkük'teki hassas 

duruma işaret ederek, bu vilayetin statüsünün, gelecek yıl seçimle kurulacak Uhısal Geçiş Meclisi 

tarafından yeni Irak Anayasası hazırlanırken kesin bir sonuca bağlanmasının uygun olacağını 

vurguladım. Ayrıca, burada vuku bulabilecek istenmeyen gelişmelerin karşısında Türkiye'nin 

hareketsiz kalmayacağını hatırlattım. 

2- Dış politika alanında ülkemiz gündeminde bulunan ve ulusal çıkarlarımızı yakından 

ilgilendiren olası gelişmeler ve bunların muhtemel sonuçları hakkında bir takım değerlendirme 

ve planlama çalışmalarının ilgili birimlerce yapılması Bakanlığımın önemli işlevlerinden birini 

teşkil etmektedir. Bu çalışmalar ışığında, köklü bir geleneğe dayanan Türkiye'nin dış politikası 

çok yönlü boyutları ve tüm veriler dikkate alınarak ulusal çıkarlarımız çerçevesinde 

şekillenmektedir. 

Bununla birlikte, Türkiye'nin başka bir devlette yapılacak seçimlerin sonucu ve o devletin 

seçimlerden sonra herhangi bir konuda izleyebileceği dış politika hakkında alenen görüş 

bildirmesi teamüllere uygun değildir. 

Öte yandan, Başkan seçildiği takdirde, John Kerry'nin Irak konusunda izlemeyi öngördüğü 

politikanın ipuçlarının esasen adıgeçenin seçim sürecindeki konuşmalarından sağlanabileceği 

düşünülmektedir. 
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10. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, çöp taşıma ihalelerinde kullanılan formüle ve uy
gulamada usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/3035) (*) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.06.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Haber Objektif adlı derginin Haziran-2004 tarihli 19. sayısında, belediyelerin çöp 
taşıma ihalelerinin fiyat tespitinde kullandığı, Sayıştay'ın da onayladığı formülün, şu şekilde 
olduğu ifade edilmiştir: F=(0.007 x M a r t ı 0 1 ) x K x A x B 

Bu formülde F çöpün naklinde uyulması gereken muammen bedeli, 0.007 bir ton 
çöpün l kilometreye naklinde kullanılan yakıt değerini, M çöpün toplandığı yer ile çöpün 
döküldüğü yer arasındaki uzaklığı, K taşıma katsayısını, A şehiriçi taşıma zorluğu katsayısını, 
B yükün vasfım ifade etmektedir. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

1- Çöp taşıma işinin fiyat analizlerinde ve fiyat tespitinde yukarıda bahsi geçen 
formülün kullanıldığı doğru mudur? 

2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul'daki ilçe belediyelerinin ayn 
ayn 1995 senesinden itibaren yapmış oldukları çöp taşıma ihalelerinin 
eksiksiz listesi ve her bir ihale için kullanılmış olan fiyatla beraber M, K. A 
ve B katsayılarının tadadi listesi nedir? 

3- M, K, A ve B katsayılarının tespitini hangi mercii yapmaktadır? Bu . 
mercilerin tespit ettiği katsayıların doğru olup olmadığı, herhangi bir mercii 
tarafından kontrol edilmekte midir? 

4- Cadde, sokak ve meydanları süpürme işi, arasöz ile yıkanma işi, elle 
araçlara yüklenme işi ve hizmet binalarının temizlik işi fiyat analizleri için 
ayn ayn kullanılan formüller nedir? 

5- Bahsi geçen haberde Bakırköy Belediyesi ile ilgili doğruluğu tetkik edilmesi 
gereken önemli bir iddia vardır. Bu iddiaya göre, Bakırköy'de toplanan çöp, 
çöp imha merkezi olan Kemerburgaz'a dökülüyor gibi gösterilmekle 
beraber, Halkalı Çöp İstasyonuna dökülmekte, dolayısıyla müteahhide fazla 
para ödenmekte, yine, Bakırköy'ün mahallesi olan Halkalı'ya taşman çöp, 
Kemerburgaz'a gidiyormuş gibi yüksek bir A katsayısı uygulanmakta ve 
keza taşman yükün vasfı konusunda da bazı usulsüzlükler olabileceği iddia 
edilmektedir. 

Bu iddialar tetkik edilmiş midir? Edilmediyse tetkik edilecek midir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
SAYİ : B.O5.0.MAH.O.65.OO.0O2/ ÖJv ıuO -?C:.U./20Q4 
KONU : Yazılı Som Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6165-7/3035-
6216 20407 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çöp 

taşıma ihalelerinde kullanılan formül ve uygulamada Bakırköy Belediyesi tarafından usulsüzlük yapıldığı 

iddialarına ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Konu hakkında İstanbul Valiliğinden alınan bilgilerden; çöp taşıma işinin fiyat analizlerinde ve fiyat 

lespiıinde F~ (0.007 \ M i 0!) x K x A x B formülü yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesinde F= A x. K x 

10.0007 x M - 0.0 l ) . \ C formülü, ilçe beledıyelermde ise F= K x (0,0007 x M + 0,001) x A x B formülü, F= A 

s: K \ (0.0007 s M + 0.01) x 1,25 formülü, F= K x (0,0007 x M - 0.001) x A x B formülü gibi farklı formüllerin 

kullanıldığı tespit edilmiş olup, nakliye formülünde uygulanan M katsayısının taşıma mesafesini ifede ettiği ve 

idare tarafından belirlendiği, K katsayısının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl yayımlanan rayiç cetvelde 

ya/ılı her cins ve tonajda motorlu araç için taşıma katsayısını, şehir içi taşıma zorluğunu ifade eden A katsayısı 

ile yükün vasfını ifade eden B katsayısının ise, Bayındırlık Bakanlığı Taşıma İşleri Teknik Şartnamesi'nin 

"motorlu taşıtlarla oian taşımalarla ilgili taşınacak yükün evsafına göre iki katsayını geçmemek şartı ile idarece 

belirlenebilir." hükmüne göre idarelerce belirlendiği, 

Cadde, sokak ve meydanların süpürülmesi işi, arazöz ile yıkanma işi, elle araçlara yükleme işi ile 

hİ7met binalarının temizlik işinin yaklaşık maliyet ve keşif bedelinin hesaplanmasında; bazı belediyelerde 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları ve rayiçleri ile Kara Yollan Genel Müdürlüğünün birim fiyat ve 

rayiçlerinin kullanılmakta olduğu, bunların hesabında ayrıca formül kullanılmadığı: bazı belediyelerde temizlik, 

çöp toplama ve nakliyesi işlerinin kendi bünyelerinde bulunan araç ve personelle yapıldığı; bazı belediyelerde 

ise. temizlik islerinin hizmet alımı yoluyla yapılmakta olduğundan, bu işlere ait herhangi bir fiyat analizi 

kullanılmadığı, bunun yerine çalıştırılan eleman harcamaları üzerinden gidildiği, 

anlaşılmıştır. 

Her belediyede ayrı formül kullanılması hususları ile Bakırköy Belediye Başkanlığı hakkında önergede 

belirtilen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuşturulması ve sorumluların tespiti için 2.9.2004 tarihinde müfettiş 

görevlendirilmiştir. 

İsianbui Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 1995 yılından itibaren çöp toplama ve taşıma 

ihaleler; ile kullanılan katsayılara ilişkin bilgiler ise ekte sunulmuştur. ^^>< 

Bilgilerinize arz ederim. s C ^ 

/ v/AbdülkadirAKSU 
/ S Bakan 

(*) Ekler hacimli olduğundan taranmamış ve Tutanağa gönderilmemiştir. 
Ekler Kan. Kar. Md'de dosyasındadır. 
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11. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'in, Hükümetin Kuzey Irak politikasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün 
cevabı (7/3054) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

ümmet KANDOGAÎ 
DYP Denizli Milletvekili 

1 - Kuzey Irak sorununda bir siyaset değişikliğine gidilmiş midir? 

2-Böyle bir değişiklik var ise, Kerkük ve Türkmenler sorununun 
oturtulduğu stratejik eksen nedir? 

3-Irak'ta Federasyon yapılanması önerisine Hükümetiniz nasıl 
yaklaşmaktadır? 

4-Federasyon girişiminin öncülerinden olan bir Kuzey Irak liderinin 
Türkiye'deki teröristlerin affına yönelik önerisine karşı Hükümetiniz neden 
hoşgörülü sessizlik içerisinde kalmıştır? 

5-Başka bir Ülkenin siyaset adamının üstelik Ülkemiz sınırlan içerisinde 
PKK teröristlerine af teklifi densizliğine karşı milli hassasiyet neden 
esirgenmiştir? 

6- Bu tavır, gizli bir mutabakatın ılımlı şekilde uygulamaya konmasının bir 
işareti midir? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

1 - &i!l - s 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/3203 13 
Konu : Yapılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 08.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3054-6403/20830 sayılı 
yazıları. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan'm Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 
Sayın Başbakanımızca eşgüdümümde yanıtlanması tensip olunan ilgide kayıtlı yazılarına ekli 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR 

1 - Kuzey Irak sorununda bir siyaset değişikliğine gidilmiş midir? 
2- Böyle bir değişiklik var ise, Kerkük ve Türkmenler sorununun oturtulduğu stratejik 

eksen nedir? 
3- Irak'ta federasyon yapılanması önerisine Hükümetiniz nasıl yaklaşmaktadır? 
4- Federasyon girişiminin öncülerinden olan bir Kuzey Irak liderinin Türkiye'deki 

teröristlerin affına yönelik önerisine karşı Hükümetiniz neden hoşgörülü sessizlik 
içerisinde kalmıştır? 

5- Başka bir ülkenin siyaset adamının üstelik ülkemiz sınırlan içerisinde PKK 
teröristlerine af teklifi densizliğine karşı milli hassayiyet neden esirgenmiştir? 

6- Bu tavır, gizli bir mutakabatın ılımlı bir şekilde uygulamaya konmasının bir işareti 
midir? 

YANITLAR 

1) Türkiye'nin Irak politikasında bir değişiklik sözkonusu değildir. Irak nüfusunu oluşturan 
tüm kesimlerin sesini duyurabildiği, ülkenin yeniden yapılandınlması faaliyetlerinde ve siyasi 
süreç çalışmalarında eşit olarak yeraldığı, kendi halkıyla, komşulanyla ve uluslararası 
toplumla barışık, toprak bütünlüğünü ve siyasal birliğini korumuş, iç uyumunu ve dirliğini 
sağlamış bir Irak'ın vücut bulması bu ülkeye dönük yaklaşımımızın temel hareket noktası 
olmaya devam etmektedir. 
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2) Irak Türkmenieri'nin durumu Türkiye'yi tabiatıyla çok yakından ilgilendirmektedir. 
Yeniden vücut bulacak Irak'ın siyasi, idari ve sosyal yapılanmalarında Tüıkmenler'in hak ve 
hukuklarının korunmasının sağlanması önem taşımaktadır. Dolayısıyla, komşumuz Irak'taki 
gelişmeleri ve bunların Türkmenler üzerindeki etkilerini yakından izlemekte, olası olumsuz 
gelişmelerin önünü almak amacıyla ilgili tüm taraflara gerekli uyarılarda bulunmaktayız. 
Ayrıca, Irak'ın bugünkü malum koşullarında Türkmenler'in gündelik hayatta yaşadıkları 
sıkıntıların aşılmasını sağlayacak yardım ve destek çalışmalarımız da sürmektedir. 

Bu bağlamda, Irak Türkmenleri'ni temsil eden kuruluşlarla yakın temas içinde 
bulunulmaktadır. Bu temaslar gerek Irak'ta, gerek yapılan ziyaretler vesilesiyle Türkiye'de 
üst düzeyde sürdürülmektedir. 

Kerkük ve çevresinde yaşanan, Kürt gruplarının bu şehir ile vilayetle ilgili tasavvurîannı 
açıkça sergileyen gelişmeler doğal olarak tararımızdan çok yakından izlenmektedir. 
Kerkük'teki gelişmelerin Irak'taki siyasi geçiş sürecini rayından çıkarma potansiyeline sahip 
olduğu, savaşlardan ve istikrarsızlıktan yorgun düşmüş olan bölgemizin yeni sorunlara artık 
tahammülü olmadığı ve sorumlu bütün tarafların uluslararası hukuk dahilinde hareket etmesi 
gerektiği, başta Irak Geçici Hükümeti ve bizzat Iraklılar ile komşu ülkeler, Irak'ın üyesi 
bulunduğu İKÖ ve BM'ye bu çerçevede önemli görevler düştüğü yönündeki uyarılarımız tüm 
ilgili taraf ve uluslararası kuruluşların dikkatine çeşitli vesilelerle getirilmiş ve getirilmeye 
devam edilmektedir. 

3) Irak'ın müstakbel siyasi yapısının Irak halkının hür iradesiyle demokratik yöntemlerle 
belirlenmesi gerekmektedir. Irak'ın gelecekteki idari ve anayasal yapısına Iraklılar'm 
kendilerinin karar vermesi doğaldır, 

4-5-6) PKK/KADEK-KONGRA-GEL'in bir terör örgütü olduğu, Irak'taki mevcudiyetinin 
bölgenin huzur ve istikrarını ve komşu ülkeleri tehdit ettiği Irak makamları tarafından da 
teslim edilmektedir. Keza, Irak'ın da bir parçası olduğu, 21 Temmuz 2004'te Kahire'de 
düzenlenen Irak'a Komşu Ülkeler ve Bölge Ülkeleri Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı 
sonunda yayınlanan Ortak Bildiri'de Irak topraklarından komşu ülkelere yönelen terör 
tehdidine ve bununla mücadele edilmesi gereğine işaret edilmiştir. 

Öte yandan, terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakarak Türk adaletine teslim olmalan 
gerektiği Irak makamlarıyla yapılan görüşmelerde dile getirilmektedir. 
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12. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'ım, Yozgat'ın bazı ilçelerindeki adliyelerin kapatılma 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇÎÇEK'in cevabı (7/3079) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

136 ilçedeki Cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelerin kaldırılarak, adli teşkilatın 

kapatılmasına ilişkin karar 17 Haziran 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu karar 

uyarınca Yozgat ili Çandır, Yenifakılı, Aydıncık ve Saraykent ilçelerindeki adliyeler de 

kapatıldı. Alınan bu karar, adliyeleri kapatılan yörelerimizdeki halk arasında infiale yol açmış, 

kararın hizmetin gereğinden çok siyasi tercihlerle şekillendiği yolunda kanaatlerin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Özellikle Sayın Başbakanın memleketi olan Rize'de hiçbir 

adliyenin kapatılmaması, benzer sosyal ve coğrafi yapıya sahip olup adliyesi kapatılan 

ilçelerimizde yaşayanlar tarafından kuşkuyla karşılanmıştır. Yöre halkı, bu adaletsiz 

uygulama için, biz de çok suç işleyelim, bizim de mahkemelerimiz kapatılmasın şeklinde 

düşüncelerini beyan etmekte, bu karann suçu teşvik anlamına geldiğini söylemektedir. Bu 

bağlamda; 

1. 136 ilçemizdeki adliyelerin kapatılmasına ilişkin karar alınırken kapatılacak mahkemelerin 

belirlenmesinde hangi kriterler göz önünde tutulmuştur? 

2. Nüfus., bakılan dava sayısı gibi kriterler göz önünde bulundumlduğunda kapatılması 

gerekirken kapatma kararı verilmeyen adliyeler var mıdır? Varsa bunlar hangi ilçelerimizde 

yer almaktadır? 

3. Yozgat ili Çandır, Yenifakılı, Aydıncık ve Saraykent ilçelerinin sosyal ve coğrafi özellikleri 

ile adli teşkilatın işyükti gibi kriterler göz önünde bulundurulduğunda, belirtilen ilçelerin 

Rize'nin ilçeleri ile farklılıkları nedir? 

4. Yozgat'ın ilçelerinde bulunan adliyelerin kaldırılmasının yöre insanının yaşamı üzerindeki 

etkileri ve ortaya çıkacak maddi kayıpları belirlemek üzere herhangi bir çalışma yapıldı mı? 

Eğer yapıldı ise, bu çalışmanın sonuçları ne olmuştur? Yapılmadı ise, karar almadan önce 
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ortaya çıkacak sakıncaların belirlenmemesi Anayasada yer alan sosyal devlet anlayışı ile 

bağdaşmakta mıdır? 

5. Adliyelerin kapatılmasına ilişkin karar, vatandaşların ilçesinde bulunan adli teşkilatın 

kaldırılmaması için suç işleme eğilimine girmesi açısmdan düşünüldüğünde, suçun devlet 

eliyle teşviki anlamına gelmekte midir? 

6. Yozgat'm ilçelerinde bulunan kapatılması planlanan başka kamu kurum ve kuruluşu var 

mı? Var ise, hangi kamu kurum ve kuruluşunun kapatılması planlanmaktadır? 

7. Halka hizmet götüren devlet birimlerinin kapatıldığı Yozgat ilimizin, ilçelerinin beldeye, 

beldelerini de köy/mahalleye dönüştürülmesine ilişkin bir çalışmanız var mı? 

8. Mahkemelerin kapatılmasının yöre halkına etkileri ve ortaya çıkan maddi kayıplarının 

karşılanması için herhangi bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Eğer 

düşünmüyorsanız, halkm zararlarını önlemek amacıyla mahkemelerin kapatılmasına ilişkin 

karan yeniden gözden geçirecek misiniz? 

T.C. ANKAKA 
ADALET BAKANLIĞI . J-J2004 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 8/7/2004 tarihli ve A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-7/3079-6381/20788 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 15/7/2004 
tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-371-11/3479 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen, Başbakanlığın ilgi (b) yazısı ile 
Bakanlığunıza intikal ettirilen Yozgat Milletvekili Emin Koç tarafından Sayın 
Başbakan'a yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplanduılması tensip olunan 7/3079 Esas 
No.lu yazılı sora önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
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Sayın Emin KOÇ 
Yozgat Milletvekili 

T.B.M.M. 

Sayın Başbakan'a yöneltilen ve Bakanlığımız koordinatörlüğünde 
cevaplandırılması tensip olunan 7/3079 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur. 

Ülkemizde halen faaliyette bulunan adliyelerin, bölgelerin coğrafi durumları ve 
iş yükü dikkate alınarak kurulduğu; adliye teşkilâtının kurulduğu yerlerde sulh hukuk, 
asliye hukuk, sulh ceza ve asliye ceza olmak üzere asgarî dört mahkemenin 
bulunduğu; bu mahkemelerde en az iki veya üç hâkim ile iki Cumhuriyet savcısının 
görev yaptığı, bunların yanında en az bir yazı işleri müdürü, bir icra müdürü, üç zabıt 
katibi, bir mübaşir ve bir hizmetlinin de adlî personel olarak çalıştığı; 

Son dört yılın adlî istatistikleri ve dava sayılan incelendiğinde, bazı 
adliyelçrdeki iş yükünün ve dava sayısının hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 
bakabileceğinin üzerinde bir sayıya ulaştığı, bu nedenle hâkim ve Cumhuriyet 
savcılarının aşın iş yükü altında ve zor şartlarda çalışmak zorunda kaldıklan; buna 
karşılık bazı adliyelerde dava sayısının hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terfileri 
bakımından gerekli asgarî sayının da altoda olduğu; bu yerlerde görev yapan hâkim ve 
Cumhuriyet savcılarının kendilerini geliştirmede büyük güçlüklerle karşılaştıkları. 
dava sayısı az olduğundan terfi bakımından da sorun yaşadıkları; bu sorunun 
çözümlenebilmesi için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yeni ilke kararlarının 
alındığı veya mevcut ilke kararlarının değiştirildiği; 

Adliyelerin bazılarında yeterli duruşma salonu bulunmadığından duruşmaların 
hâkim odalannda yapıldığı, bazılannda ise duruşma salonlannm amacına hizmet 
etmekten uzak olduğu, bu durumun da Devlet otoritesinin bir göstergesi olan yargı 
organları hakkmda olumsuz düşüncelere yol açtığı ve Anayasanın 141. maddesindeki 
"duruşmaların aleniliği" ilkesinin uygulanabilirliğini önemli ölçüde zaafiyete uğrattığı; 

Bazı ilçelerde banka şubesi bulunmadığından adlî hizmetlerin görülmesi için 
zorunlu olan, mahkemelerin kasa hesaplan ve harç tahsil işlemlerinin ikmalinde, 
bilirkişi ücretlerinin ve personel maaşlarının ödenmesinde sorunlar yaşandığı; yine 
ilçelerin bir kısmmda lojman olmaması, bir kısmmda ise var olan lojmanların yetersiz 
olması nedeniyle bu yerlerde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adlî 
personelin büyük güçlüklerle karşılaştıkları, bu güçlüklerin ekonomik ve sosyal 
yönden olduğu kadar psikolojik yönden de bu kişilerin yaşamlanm olumsuz yönde 
etkilediği; 

Günümüzün gelişen teknolojisi ve ulaşım imkânlarıyla yerleşim birimleri 
arasındaki ulaşımın oldukça kolaylaştığı, iletişimin gelişmesi nedeniylede insanların 
resmî veya özel bir çok işlemlerini bulundukları yerlerden yapabilir hâle geldikleri; 
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gelişen teknoloji ile birlikte yargı faaliyeti için yapılacak teknolojik alt yapı 
çalışmaları, bilgisayarlı çalışma ortamı, yargıdan beklenen işlev, adliyelerin durumu ve 
sorunları göz önüne alındığında her ilçede adliye bulunmasının yargının hızlanmasına 
katla sağlamadığı; 

Adliyesi kapatılan ilçelerden, 50'smin 9.000 ve altında, 62'sinin 10.000 ilâ 
19.000 arasında, 20'sinin 20.000 ilâ 29.000 arasında, 4'ünün ise 30.000 ve üzerinde 
nüfusa sahip olduğu, çoğunda Devlet hastanesi ve uzman doktorun bulunmadığı, 
74'ünde emniyet teşkilâtının faaliyete geçirilmediği, hiçbirinde cezaevinin 
bulunmadığı, bazılarında banka şubesinin olmadığı, sadece 5'inde müstakil adliye 
binasmm bulunduğu, 79'unda apartman, iş ham ve benzeri amaçlarla inşa edilmiş 
kiralık binalarda, 14'ünde belediye başkanlığına ait binalarda ve diğerlerinde ise 
hükümet konaklarında veya idarî organlarca tahsis edilen bölümlerde yargı 
hizmetierinin yürütülmeye çalışıldığı; 

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, adlî hizmetlerin daha etkin, hızlı ve 
sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini, kısıtlı bütçe kaynaklarının daha verimli 
kullanılmasmı, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mesleğe intibakları ve terfileri ile 
sosyal yaşantüanndaki zorlukların ortadan kaldırılmasını ve hâkim ve Cumhuriyet 
savcıları ile adlî personelin iş yüküne bağlı olarak dengeli bir şekilde istihdam 
edilmesini temin etmek amacıyla; yıllık dava dosyası sayısı asliye mahkemelerinde 
200, sulh mahkemelerinde 250 ve tüm mahkemelerde ise 1000'in altında olan veya 
dava dosyası sayısı belirtilen rakamlardan fazla olmakla birlikte coğrafî açıdan 
birbirine çok yalan ve ulaşımı kolay olan, aralarında soru önergesinde adı geçen 
Yozgat İline bağlı ilçelerin de bulunduğu 136 ilçe adliyesi ile 3 ağır ceza 
mahkemesinin, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda yer alan 
yetkiye dayanılarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 9/6/2004 tarihli ve 278 
sayılı Kararıyla kapatıldığı; 

Adliye teşkilâtı kapatılan yerlerin en yakın adliye teşkilâtının yargı çevresine 
dahil edildiği; ilçelerin coğrafi konumlan ve ulaşım imkânları, aralarındaki mesafe ile 
güvenlik durumlan özellikle göz önünde tutulmak suretiyle, birleştirilen adliyeler 
arasındaki uzaklığın azamî 30 kilometre olmasma dikkat edildiği, buna karşılık az 
sayıdaki ilçelerde bu mesafenin 50 kilometreye çıktığı; 

Söz konusu adliyelerdeki hâkim, Cumhuriyet savcısı ve adlî personelin iş yükü 
çok olan adliyelerde görevlendirilmesi suretiyle yargıdaki aksaklık ve tıkanıklığın bir 
ölçüde aşılmasının hedeflendiği; bu bağlamda 515 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 
750 adlî personel iş yükü çok olan adliyelerde görevlendirilerek, yargının daha etkin 
ve süratli olmasının sağlandığı; 136 ilçedeki adliyenin kapatılması sonucunda 
93.119.437.500.000 TL kira, bina genel giderleri ile temizlik ve onanm gibi 
masraflardan tasarruf edildiği; 
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Yukarıda da belirtildiği üzere, adliyelerin kapatılmasına ilişkin kararın 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından verildiği; Anayasanın 159. maddesi 
hükmü uyannca Adalet Bakanının Başkanlığım yaptığı, yüksek hâkim olan 
Bakanlığımız Müsteşarı ile beş asil ve dört yedek üyesi yüksek mahkeme üyesi olan 
kişilerden oluşan, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre 
kurulan ve görev yapan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na hiçbir organ, makam, 
merci veya kişinin siyasî baskıda bulunamayacağı; bu itibarla yukarıda belirtilen 
kriterler bağlanımda adliye teşkilâtı kapatılması gerekirken siyasî baskılarla vazgeçilen 
herhangi bir ilçenin olmadığı; 

Öte yandan, Hâkimler ve Savcılar Yüksek KunnVnun 9/6/2004 tarihli ve 278 
sayılı Karanyla, 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 1. maddesi çerçevesinde, adlî 
teşkıiâtlanmn kaldırılmasına karar verilen ilçelerdeki icra dairelerinin bağlandıkları 
yerin icra dairesi olarak adlî teşkilâtı kapatılan ilçede faaliyetlerine devam etmelerinin 
uygun görüldüğü; aynca 14/7/2004 tarihli ve 5219 sayılı Kanun ile, 3682 sayılı Adlî 
Sicil Kanununun 5. maddesine asliye mahkemelerinin bulunmadığı ilçelerde adlı sicil 
bilgilerinin kaymakamhklarca verilmesi yönünde hüküm eklendiği; aynı kanunla 1512 
sayılı Noterlik Kanununun 2. maddesine de asliye mahkemesi kaldırılan ilçelerdeki 
birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterliklerin faaliyetlerine devam etmesi, hatta bu 
yerlerde birden çok noterliğin de kurulabilmesi yönünde hüküm eklendiği; bu yasal 
düzenlemeler çerçevesinde adliyesi kapatılan ilçelerde diğer hizmetlerin aksamadan 
devamlılığının sağlanmasının amaçlandığı; adliyelerin kapatılmasının bu yerleşim 
birimlerinde yaşayanları suç işlemeye yönlendirici etkisinin söz konusu olamayacağı; 

Aynca, Yozgat Dine bağlı ilçelerin beldeye, beldelerin köy veya mahalleye 
dönüştürülmesine ilişkin herhangi bir çalışma olmadığı gibi, adlî teşkilâtların veya 
kamu kurum ve kunıluşlanmn kapatılması yönünde de herhangi bir çalışmanın da 
bulunmadığı; 

Bakanlığımız kayıtlan ile diğer bakanlıklann cevabî yazılarının 
incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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13. - Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'ın, Karaman İl Millî Eğitim Müdürünün bazı açık
lamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3091) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Saym Hüseyin Çelik 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

22.06.2004 
Hüseyin ÖZCAN 

Mersin Millejyekili 

Basında yer alan haberlere göre, Karaman İl Milli Eğitim 
Müdürü Sabahaddin Altun bir özel okulun mezuniyet yemeğinde bazı 
açıklamalarda bulunmuştur. 

Soru 1. Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunan 
Sabahaddin Altun Bakanlığınız döneminde mi bu göreve atanmıştır? 

Soru 2. İl müdürü yaptığı konuşmada siyasi iktidarı övmüş ve 
akabinde AKP iktidarına karşı yükselen toplumsal muhalefeti 
kastederek "....bunlar 1920'lerden kalan zihniyet. Açıkça ifade 
ediyorum köhnemiş bir zihniyet" ifadelerini sarf etmiştir. Cumhuriyeti 
kuran ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesini zaferle taçlandıran kadroların 
temsil ettiği Cumhuriyetçi, Kemalist, Ulusalcı Felsefeyi fütursuzca 
eleştiren bir şahsın İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi önemli bir göreve 
getirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Soru 3. Söz konusu müdür, böyle bir açıklamayı yapma 
cesaretini kimden alıyor? Bu Şahsın Atatürk İlke ve Devrimlerinin 
yeni kuşaklara anlatılması konusunda yeterli özen ve dikkati 
göstereceğini bekleyebilir mi siniz? 

Soru 4. Bu müdür hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış 
mıdır? Bu müdür hakkında ne gibi bir işlem yapmayı 
düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/3SO\ 2 1 / 3 / 2 0 0 4 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM Başkanlığının 08.07.2004 tarihti ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6355 sayılı 
yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin ÖZCAN'ın, "Karaman İl Millî Eğitim Müdürü'nün 
bazı açıklamalarına ilişkin" 7/3091 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Sabahaddin ALTUN Aksaray Gülağaç İlçe Millî Eğitim Müdürü iken 
08.07.2003 tarihinde Karaman Millî Eğitim Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 

Anayasa'mızm 10'uncu maddesinde; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

(Ek fıkra: 7/5/2004 - 5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine 
uygun olarak hareket etmek zorundadır." hükümleri yer almaktadır. Bakanlığımızca tesis 
edilen işlemlerde başta Anayasa'mızm bu maddesi olmak üzere bütün kanunlanmızm 
hükümlerine uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte; personelimizden, görev ve 
sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri bulunan veya bulunduğuna dair duyum alınanlar 
hakkında yasaların gereği yerine getirilmektedir. 

Söz konusu kişi hakkında, Karaman'daki bir özel okulun mezuniyet töreninde yapmış 
olduğu konuşma ile ilgili olarak, inceleme ve soruşturma başlatılmış olup düzenlenen 
soruşturma raporuna göre durumu değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

?tS 

O&çrDr. Hüseyin 

Millî Eğitim Bakanı 
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14. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, Genel Kurul ve komisyon çalışmalarında 
bulunacakların kıyafetlerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent 
ARINÇ'ın cevabı (7/3107) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Bülent ARINÇ tarafindaa^öbolarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla Ç^,— j f 

(C^^n^}tn ÖREN / 
Manisa Milletvekili 

24 Haziran 2004 tarihli Dışişleri Komisyonu toplantısına Türk Demokrasi Vakn 

Başkent Staj Programı çerçevesinde bîr grup öğrenci üyelerinde onayıyla komisyon 

toplantısına katılarak izlemişlerdir. Ancak bu öğrencilerden sonra izin almadan salona giren 

iki erkek ve bir bayan öğrenci komisyonu izlemek istemişlerdir. Bu öğrencilerden birisinin 

kıyafetinin (türbanlı olması) toplantıyı izlemesine uygun olmadığından benim ikazım ve 

komisyon başkanının uyarılarıyla bayan öğrenci salon dışına çıkarılmıştır. Salon dışına çıkan 

bayan öğrenci orada bulunan gazetecilere beyanat veremeye başlamıştır. Tamamen 

provakasyon amaçlı bu tür olayların ileride tekrarlanmaması için kurallara ilişkin gerekli 

açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur 

Bu nedenlerle; 

1- TBMM Genel Kurul salonuna İç tüzüğün 56. maddesinde belirtilen kıyafet dışında bir 

kıyafetle girilebilir mi? 

2- TBMM Çalışma organlarından olan komisyonların çalışmasına katılacak olanlar iç 

tüzüğün 31 maddesinde belirtilmiştir. Fakat kıyafet ile ilgili net bir açıklama 

bulunmamaktadır. İç tüzüğün 56. maddesi komisyonlar içinde geçerli midir? 

3- TBMM'nin hangi alanlarına türbanla girilir, hangi alanlarına türbanla girilmez? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN KAR. MD. 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3 107-6465/20969 ? 2 -O9-M04 
Konu: 

Sayın Hasan ÖREN 
Manisa Milletvekili 

ÎLGİ: 29.6.2004 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Genel Kurul ve komisyon çalışmalarında bulunacakların kıyafetlerine ilişkin ilgi 

önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

C E V A P L A R : 

Cevap 1.- İçtüzüğün 56 ncı maddesi, Başkan, görevli katip üyeler, milletvekilleri, 
bakanlar, Meclis personeli ve diğer kamu personelinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulu salonundaki kıyafetlerini düzenlemektedir. 

Bu maddede TBMM'ye gelen ziyaretçiler ve Genel Kurulu izleyen dinleyicilerle 
ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Ziyaretçi ve dinleyicilerle ilgili olarak, 25.11.1925 
tarihli ve 671 sayılı "Şapka İktisası Hakkında Kanun", 30.11.1925 tarihli ve 677 sayılı 
"Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men 
ve İlgasına Dair Kanun", 3 12.1934 tarihli ve 2596 sayılı "Bazı Kisvelerin 
Giyilemeyeceğine Dair Kanun" ve 3.2.1935 tarilıli ve 2/1958 sayılı "Bazı Kisvelerin 
Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir "Nizamname" hükümleri ile 
anılan hükümlerin uygulanmasına yönelik. Başkanlığın 1991 tarihli ve 1991/4 sayılı 
Genelgesi, TBMM: Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 20.11.1996 tarihli ve 
1996/5 sayılı Kararı ile İdare Amirliğinin 22.11.1996 ve 1.5.2002 tarihli emirleri 
uygulanmaktadır. 

Cevap 2.- Cevap 1' de de belirtildiği üzere, İçtüzüğün 56 ncı maddesi, TBMM 
Genel Kurul salonunda bulunanların kıyafetleri ile ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. 
Komisyonlarda bulunanların kıyafetlerini düzenleyen başka bir hüküm bulunmaması 
nedeniyle teamülen İçtüzüğün 56 ncı maddesi komisyonlarda bulunan milletvekilleri ve 
görevliler için de uygulanmaktadır. Komisyonlarda, ziyaretçi ve dinleyicilerle ilgili olarak 
cevap l ' de belirtilen mevzuat uyarınca işlem yapılmaktadır. 

Cevap 3.- Ziyaretçilerin. Türkiye Büyük Millet Meclisine türbanla 
giremeyeceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. TBMM çalışanları ve dışarıdan 
görevle gelenler için ise yürürlükteki mevzuat uygulanmaktadır. 
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15. - Mardin Milletvekili Muharrem DOGAN'ın, Türk Dil Kurumunca iki kelimenin eşanlam
lı olup olmadığı konusunda yapılan araştırma sonuçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3110) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki yazılı sorumun Başbakanlıkça cevaplandırılmasını .rica ederim. 
Saygılarımla. 29 .06 .2004 > 

Muharrem D O Ğ A N 
Mardin Milletvekili 

01.04.2004 tarihinde Başbakanl ıkça cevaplandırılması istemiyle vermiş o lduğum 
yazılı soruma; Türk Dil Kurumunca '"Ç'cvrc Bilimi" ve "Ekoloji" kelimelerinin aynı anlamda 
olup olmadığı hususunda bazı Üniversitelerin ilgili ana bilim dallarından bilgi is tenmiş olduğu 
ve gelecek bu bilgiler ış ığında karara varılacağı bildirilmişti. 

tik cevapta gönderilen ve " ö n bilgi" niteliğindeki açıklamada belirttiğiniz gibi 
başlayan çal ışmalar t amamlanmış mıd ı r? 

Adı geçen bilim dallarından gelen görüşlerin birer kopyasının şahsıma gönderi lmesi 
gerektiği hususunu düşünmekte mis in iz? 

Kurumca al ınan nihai kararın ne olduğu hususunda da bilgilendirilmemi hakiı buiur 
musunuz'. ' 

T . O 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

Sayı :B.02.0-0O2/ Zf _£) ~2- J 3 A N K A R A 

J2 S../.^2004, 

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 

İLCİİ : a) 05.OS.2004 tarih ve B.02.0.002/2659 sayılı yazımız . 
b) T B M M B a ş k a n l ı ğ ı n ı n 15.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.O1.0.GSN.O.1O. 

00-02-7/3110-64S1/20952 sayılı yazısı. 
c) Başbakanl ığ ın 20.O7.2O04 tarih ve B.02.0 .KKG.0.12/106-374-7/3564 sayılı 

yazıs ı . 
d) A t a t ü r k Kültür, Dil v e Tarih Yüksek K u r u m u B a ş k a n l ı ğ ı n ı n , 20.09.2004 

tarih v e APK.PIa.Şb.512-163/1114 sayılı yakısı. 

Mardin Milletvekil i Sayın Muharrem D O G A N ' ı n Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımız ın da kendileri adına Bakanl ığ ım koordinatör lüğünde 
cevaplandır ı lmasını istediği, 7/2250 esas no'lu yazılı soru önergesine ilgi (a) yaz ımız ile 
cevap veri lmişti , aynı k o n u île bağlantılı olarak adıgeçen milletvekil inin y ine Sayın 
Başbakan ımıza tevcih ettiği Say ın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanl ığını 
koord inatör lüğünde cevaplandırı lmasını istediği, 7/3110 esas no' lu yazıl ı soru önergesi 
cevabı haz ır lanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgi lerinizi ve gereğini arz ederim. 

M e h m e t Ali Ş A H I N 
Devlet Bakan ı v e 

B a ş b a k a n Yardımcıs ı 

- 4 3 6 -

http://05.OS.2004


T.B.M.M. B : 124 26 . 9 . 2004 O : 7 

T . c . 
B A Ş B A K A N L I K 

A T A T Ü R K K Ü L T Ü R , D İ L VE T A R İ H 
Y Ü K S E K K U R U M U B A Ş K A N L I Ğ I 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Dairesi 

SAYI : APK.PIâ.Şb.512 
KONU : Soru önergesi 

/ ^nl¥ 
ANKARA 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: 26 .7 .2004 tarih ve B.02.002/4Ü94 sayılı yazınız . 

Mardin Milletvekili Muharrem DOGAN'm Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
"Çevre bilimi" ve "ekoloji" sözleri ile ilgili yazılı soru önergesine ilişkin olarak bağlı 
kuru 'n?"^" -* ~rr,r^ n i ! Kurumundan alınan v»7i il'.siktp «unutmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Sadık TURAL 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Başkanı 

T . c . 
ATATÜRK KÜLTÜR. DİL V E TARİH Y Ü K S E K K U R U M U 

T Ü R K D İ L K U R U M U B A Ş K A N L I Ğ I 

Sayı : Söz l .K I .S22 .^«3Q 
Konu : 

e <a?S"/ 1 3 t i tül ^ 
20 Aftııslos 2004 

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 
Anıştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesine 

İlgi: 30.07.2004 tarih ve APK.Pla.Şb.512 sayılı yazınız. 

"Çevre b i l i m i " ve " e k o l o j i " sözleriyle i lg i l i olarak haşlanıs-jmız çalışmamız henüz sona 
-•rınemiştir. F.yliil ayında konuy la ü - i l i kurum ve kunılıışlnıOan yelen c e v ^ k u ı n değerlendir i leceği yenis 
kat ı l ıml ı bir toplantı yapı lacakt ı r . ~ ~ 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof, 
Vürk/Oil Ku£u<vı/ Başka 

- 4 3 7 -



T.B.M.M. B : 124 26 . 9 . 2004 O : 7 

16. - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Ankara'da kamulaştırılması düşünülen bir par
sele ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/3129) 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K : M Î L L E T M E C L Î S I B A Ş K A N L I Ğ I N A 
A N K A R A 

29 H a z i r a n 20C4 

Aşağ ıdak i s o r a m u n A n a y a s a n ı n 9 8 . ve İ ç t ü z ü ğ ü n 96 . v e 9 9 . madde le r i u y a r ı n c a 
TvTilli S a v u n m a B a k a n ı t a ra f ından yazı l ı o larak yan ı t l anmas ın ı i s t iyorum. 

Sayg ı l a r ımla . 

Prof. Dr . Y a k u p K E P E N E K . 
A n k a r a Mi l l e tvek i l i 

A n ı t k a b i r S İT a l a n ı n ı n k u z e y b a t ı s ınır ında, M . Fevz i Ç a k m a k C a d d e s i n d e y e r 
a lan 2650 n u m a r a l ı a d a ile ilgili o la rak: 

1. B u parse l in k a m u l a ş t ı r m a d u r u m u nedi r? 

2. K a m u l a ş t ı r m a k o n u s u n u n b u katar ın a l ı nmas ından 2 6 yıl son ra y e n i d e n 
g ü n d e m e g e t i r i l m e s i n i n gerekçeler i ne lerd i r? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2004/7027-CS C U ^ %0 2-\ EYLÜL 2004 

K O N U : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ TBMM.Bşk.lığının 15 TEMMUZ 2004 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10. 
00.02-7/3129-6459/20963 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Yakup KEPENEK tarafından verilen "Ankara'da 
kamulaştırılması düşünülen bir parsele" ilişkin 7/3129 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

M.Vecdi GÖNÜL - ^ 
/""Tyiillî Savunma Bakanı 

-438 
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A N K A R A MİLLETVEKİLİ SAYIN YAKUP KEPENEK TARAFINDAN V E R İ L t N 
T/3129 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1 . Ankara ili Çankaya İlçesi Anıttepe Mahallesinde bulunan toplam 8714 m 2 yüzölçümlü 
2650 ada 1 ve 9 numaralı parseller ile üzerinde bulunan 9 adet bina Anıtkabir SİT Alanı 
içerisinde kalması nedeniyle 2004 Yılı kamulaştırma plânı kapsamında kamulaştırı lması 
plânlanmıştır. 

Bu konuda Ankara Valiliği İl İdare Kurulu, tasarrufta "Kamu Yararının Bulunduğuna 
Dair Karar" almıştır. 

Kamulaşt ı rma Kanunu hükümlerine göre bedel tespiti ile kamulaştırma dosyalarının 
tanz im edi lmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 
2 . Söz konusu taşınmaz malın ve üzerindeki binaların, Anıtkabir arsa bütünlüğünün 
sağlanması ve sit alanı içerisinde kalması nedeni ile kamulaştırı larak yıkılmasını ve 
binaların yıkı lması sonucu boşalan alanın yeşil alan olarak muhafaza edi lmesine ilişkin 
Gayr imenkul Eski Eserler ve Anıtkabir Yüksek Kurulu Başkanlığınca 1978 ve 1979 
yıl larında al ınmış kararlar da mevcut bulunmaktadır. 

Ancak anılan parsel ve üzerindeki binalar kaynak temin edi lemediğinden bugüne kadar 
kamulaştır ı lamamıştır . ihtiyaç duyulan kaynak 2004 yılında temin edi lmesi üzerine 
kamulaşt ı rma kararı alınmıştır. 

Bilgilerinize sunar ım. 

17. - İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, İstanbul Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün 
bazı ihalelerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3160) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 

A.şağıdaki soru la r ımın Bayındır l ık v e İskan Bakan ı sayın Zeki E r g e z e n taraf ından 
yapıl ı olarak yan ı t l anmas ın ı saygı lar ımla arz ede r im. 30 .06 .2004 

Berhan ŞIMŞF.K 
is tanbul Mil le tveki l i 

2 6 . 0 4 . 2 0 0 4 v e 30.04.20O4 tarihleri a ras ında İstanbul Bayındır l ık ve Iskan M ü d ü r l ü ğ ü 
ta raf ından 19 grup i lköğret im oku lu yap ımı için gerçekleşt i r i len iha le lere kaç f i rma 
tekl i f ve rmiş t i r ? Bu t ı rmalar hangi ler id i r? İhalelere giren firmaların teklifleri (bütün 
f i rmalar için} ne kadar ıd ı r? İhalelerde kazanan f i rmalardan daha e k o n o m i k tekl i f veren 
f i rmalar ın o l d u ğ u iddiaları doğru m u d u r ? B u iddialar doğruysa d a h a e k o n o m i k tekl i f 
ve ren f i rmalara ihalenin ver i lmemesin in gerekçes i nedir? 
4 7 3 4 sayı l ı fCamu İhale K a n u n u ve T ip İdari Şa r tnamenin 36.1 m a d d e s i n e göre 
" e k o n o m i k aç ıdan en uygun teklif, en düşük teklift ir" denmes ine r ağmen , düşük fiyat 
t ek l i f eden f i rmalardan da y ine K a m u İhale K a n u n u k a p s a m ı n d a " a ş ı n d ü ş ü k " teklif 
ve rmele r i d u r u m u n d a kendi ler inden bu işi b u teklif le nasıl gerçek leş t i recek le r ine dai r 
söz k o n u s u iş in önemli bi leşenler ine il işkin ayrıntılı aç ık lamalar ın i s t enmiş o lmas ına 
ve b u ayrıntı l ı aç ıklamalar ın ilgili f irmalarca kura l ına uygun ve ta tmin edic i bir şek i lde 
ihaleyi y a p a n İstanbul Bayındı r l ık ve İskan İl M ü d ü r l ü ğ ü ' n e gönde r i lmi ş o lmas ına 
r a ğ m e n ihalenin keyfi bir şeki lde daha pahalı fiyat teklif edilen firmalar lehine 
s o n u ç l a n m ı ş o lmasının net icesinde k a m u n u n 2 8 t r i lyon 324 mi lyar 9 5 0 m i l y o n Türk 
Liras ı k a y b a uğrat ı ldığı ve u y g u n tekl i f ve ren firmaların haklar ın ın g a s p edi ldiği 
iddialar ı doğ ru m u d u r ? Bu iddialar doğruysa yapı lan ihaleler in ip ta l ine v e y a hak 
e d e n l e r e ver i lmes ine ve sorumlular ın ceza landı r ı lmas ına ilişkin bir ç a l ı şma y a p m a y ı 
di işünt iyor m u s u n u z ? 
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3- Bayındırlık ve İskan Bakanhğı'nın kendisinin belirlediği yapı yaklaşık maliyet 

cetvellerinde okul yapılarının içerisinde bulunduğu grup için belirlenen tenzilatsız 

2004 yılı fiyatları 364 milyon TL/metrekare olmasına rağmen, söz konusu işlerde 

çevre inşaat yapımlarının maliyetlerinin çok düşük olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda ihale sonucunda ihale komisyonunca uygun görülen tekliflerdeki 

b m m hyatın bakanlığın belirlediği tenzilatsız fiyatın üstünde gerçekleşmesinin 

gerekçesi nedir? İhale sonucunda gerçekleşen bina metrekare fiyatı nedir? 

4- Söz konusu ihalelerde Tip İdari Şartnamenin 36.1 maddesinde "ekonomik açıdan en 

uygun teklif, en düşük tekliftir" denmesine rağmen, örneğin 2. grup 3 adet İlköğretim 

Okulu (İstanbul Küçükçekmece Söğütlü İ.Ö.O., Küçükçekmece Halkalı Toplu Konut 

İ.Ö.O., Küçükçekmece Sefaköy S. Murat İ.Ö.O.) yapım işinde 5 trilyon 500 milyar 

lira teklifiyle Zambak Mimarlık 1. seçilirken, teklifin 3 milyar lira daha aşağısında ( 5 

trilyon 497 milyar ) teklif veren Ekşioğlu İnşaat'a ihale verilmemesinin gerekçesi 

nedir? Yine aynı grup yapım işinde 5 trilyon 700 milyar teklif veren Kaya İnşaat ikinci 

en iyi teklif olarak seçilirken, 1. seçilen Zambak Mimarlık'a en yakın teklifi veren 

Çuhadaroğlu İnşaat'ın 2. en iyi teklif olarak değerlendirilmemesinin gerekçesi nedir? 

Bu tür çarpıklıklara bütün gruplar için rastlanması, ihalelerin objektif kriterler 

çerçevesinde ve kamu yaran gözetilerek yapılmadığı kuşkularını artırmaz mı? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SAYI :B.09.0.APK.0.21.0O.0O.17//Y6f 

KONU : İstanbul Milletvekili 
Berhan ŞİMŞEK'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 21.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan; İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK/in, İstanbul Valiliği'nce 
(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) yapılan İlköğretim okulu inşaatı ihaleleri hakkında, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/3160 Esas Sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

SÜRELİ 
..../...72004 

1 7 EYLÜL 2004 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SAYIN BERHAN ŞİMŞEK'İN 
T.B.M.M. 7/3160 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR: 

1- 26.04.2004 ve 30.04.2004 tarihleri arasında İstanbul Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü tarafından 19 grup ilköğretim okulu yapımı için gerçekleştirilen ihalelere kaç 
firma teklif vermiştir? Bu firmalar hangileridir? İhalelere giren firmaların teklifleri (bütün 
firmalar için) ne kadarıdır? ihalelerde kazanan firmalardan daha ekonomik teklif veren 
firmaların olduğu iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğruysa daha ekonomik teklif veren 
firmalara ihalenin verilmemesinin gerekçesi nedir? 

2-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Tip İdari Şartnamenin 36.1 maddesine göre 
"ekonomik açıdan en uygun teklif, en düşük tekliftir" denmesine rağmen, düşük fiyat teklif 
eden firmalardan da yine Kamu İhale Kanunu kapsamında "aşın düşük" teklif vermeleri 
durumunda kendilerinden bu işi bu teklifle nasıl gerçekleştireceklerine dair söz konusu işin 
önemli bileşenlerine ilişkin ayrıntılı açıklamaların istenmiş olmasına ve bu ayrıntılı 
açıklamaların ilgili firmalarca kuralına uygun ve tatmin edici bir şekilde ihaleyi yapan 
İstanbul Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'ne gönderilmiş olmasına rağmen ihalenin keyfi 
bir şekilde daha pahalı fiyat teklif edilen firmalar lehine sonuçlanmış olmasının neticesinde 
kamunun 28 trilyon 324 milyar 950 milyon Türk Lirası kayba uğratıldığı ve uygun teklif 
veren firmaların haklarının gasp edildiği iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğruysa yapılan 
ihalelerin iptaline veya hak edenlere verilmesine ve sorumluların cezalandırılmasına ilişkin 
bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

3- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın kendisinin belirlediği yapı yaklaşık maliyet 
cetvellerinde okul yapılarının içerisinde bulunduğu grup için belirlenen tenzilatsız 2004 yılı 
fiyatları 364 milyon TL/metrekare olmasına rağmen, söz konusu işlerde çevre inşaat 
yapımlarının maliyetlerinin çok düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda ihale 
sonucunda ihale komisyonunca uygun görülen tekliflerdeki birim fiyatın bakanlığın 
belirlediği tenzilatsız fiyatın üstünde gerçeldeşmesinin gerekçesi nedir? İhale sonucunda 
gerçekleşen bina metrekare fiyatı nedir? 

4- Söz konusu ihalelerde Tip İdari Şartnamenin 36.1 maddesinde "ekonomik açıdan en 
uygun teklif, en düşük tekliftir" denmesine rağmen, örneğin 2. grup 3 adet İlköğretim Okulu 
(İstanbul Küçükçekmece Söğütlü İ.Ö.O., Küçükçekmece Halkalı Toplu Konut İ.Ö.O., 
Küçükçekmece Sefaköy S.Murat İ.Ö.O.) yapım işinde 5 trilyon 500 milyar lira teklifiyle 
Zambak Mimarlık 1. seçilirken, teklifin 3 milyar lira daha aşağısında (5 trilyon 497 milyar) 
teklif veren Ekşioğlu İnşaat'a ihale verilmemesinin gerekçesi nedir?Yine aynı grup yapım 
işinde 5 trilyon 700 milyar teklif veren Kaya İnşaat ikinci en iyi teklif olarak seçilirken, 1. 
seçilen Zambak Mimarlık'a en yalan teklifi veren Çuhadaroğlu İnşaat'ın 2. en iyi teklif olarak 
değerlendirilmemesinin gerekçesi nedir? Bu tür çarpıklıklara bütün gruplar için rastlanması, 
ihalelerin objektif kriterler çerçevesinde ve kamu yaran gözetilerek yapılmadığı kuşkulannı 
artırmaz mı? 
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CEVAPLAR: 

1- 26.04.2004-30.04.2004 tarihleri arasında istanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen 19 grup İlköğretim okulu ihalelerine firmaların katılımlan 
aşağıdaki gibidir. 

l.Grup 
2. Grup 
3. Grup 
4. Grup 
5. Grup 
6. Grup 
7. Grup 
8. Grup 
9. Grup 

10. Grup 
11. Grup 
12. Grup 
13. Grup 
14. Grup 
15. Grup 
16. Grup 
17. Grup 
18. Grup 
19. Grup 

60 Adet Firma 
58 Adet Firma 
48 Adet Firma 
42 Adet Firma 
47 Adet Firma 
38 Adet Firma 
32 Adet Firma 
37 Adet Firma 
28 Adet Firma 
35 Adet Firma 
33 Adet Firma 
45 Adet Firma 
47 Adet Firma 
50 Adet Firma 
37 Adet Firma 
49 Adet Firma 
47 Adet Firma 
48 Adet Firma 
56 Adet Firma 

Toplam 837 Adet Firma katılmıştır. 

Firmalarm İhale Gruplan ile Teklif bedelleri içeren çizelge aşağıya çıkanlmıştır. 

l.Grup 3 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma İsmi 

1-) Hayranoğullan 
2-) İşcan Müh.İnş.Turz. 
3-)EkşioğluYat.A.Ş. 
4-) Garipoğlu Turz.İnş.İtl. 
5-) Güney İnş.San.Tic.A.Ş. 
6-) Atamer İnş.San.Tiç.Şti. 
7-) Usta İnş. 
8-) Konuralp İnş.Tic. 
9-) Emay İnş.Taah.A.Ş. 
10-) Akhas San.Tic.Ltd. 
11-) Senkrom İnş.San.Tic.A.Ş. 
12-) Gül-iş İnş.San.Tiç.Şti. 
13-) Çakır Yapı San.Tic.A.Ş. 
14-) Aygün İriş. 
15-) Yaşar Tosun İnş.Taah.Ltd. 
16-) Ekşioğlu İnş.San.Tiç.Şti. 
17-) Mehmet Ali Ünal İnş. 
18-)Hataşînş. 
19-) İpek İnş. 

Teklif Bedeli 

3.780.000 
3.800.000 
3.900.000 
3.999.000 
4.018.000 
4.285.000 
4.484.000 
4.486.900 
4.496.000 
4.750.000 
4.788.000 
4.800.000 
4.875.000 
4.980.000 
5.100.000 
5.271.000 
5.281.000 
5.310.000 
5.441.000 

000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
.000.000 
.000.000 
000.000 
.000.000 
.000.000 
.000.000 
000.000 
.000.000 
000.000 
000.000 
.000.000 
000.000 
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20-) 
21-) 
22-) 
23-) 
24-) 
25-) 
26-) 
27-) 
28-) 
29-) 
30-) 
31-^ 
32-; 
33- : 
34-: 
35-1 

36-
37-
38-
39-
40-
4 1 -
42-
4 3 -
44-
45-
46 -
47-
4 8 -
49-
50-
5 1 -
52-
53-
54-
55-
56-
57-
58-
59-
60-

Üstün İnş.Tic.Ltd. 
Esha İnş.San.Tic.A.Ş, 
Hüseyin Nur i Akyıldız 
Atlı İnş.San. 
Aşka İnş.Tic.Ltd.Şti. 
Güç-ar İnş.San.A.Ş. 
Peyman İnş. 
Ek-ta İnş.Taah.Turz.San. 
Hiperbol İnş. 
Ağma İnş.San.Ltd.Şti . 
Yaşar İnş.Turz.Taah.Tic. 
Saka İnş.Tic.San.Ltd. 

\ Yıldırım İnş. 
Aram İnş. 
Sar-bay İnş.Turz.Mad. 

) Giba İnş. 
)El i f İnş .Tic .San.A.Ş. 
) Alka İnş.San. 
\ Pekerler İnş.Tic. 
) Seç Yapı İnş.Ltd.Şti. 
) Pamukoğlu Turz. 
) Sergen İnş.Mak.San.A.Ş. 
) Oğul İnş.Müh.Oto 
• Emsaş İnş.San.A.Ş. 
) Çuhadaroğlu İnş.San.A.Ş. 
) Teyo Tulumharh Ekşioğlu 
) Kaya İnş. 
) Atlas İnş.San.Ltd. 
) Akdemir İnş. 
) Kılıç İnş .Mahmut Kılıç 
) İlyapı San.Tic.A.Ş. 
) Canlar İnş.Ltd.Şti. 
) Erse İnş. 
) Yalçın İnş. 
) Muzaffer Oflaz İnş.Müh. 
) Yapı-Taş İnş. 
) Yıldızlar 
) Özkaya İnş.San.A.Ş. 
) Kur İnş.Tic.San.A.Ş. 
) Mir Müteahhit l ik 
) Hıdır Altun 

5.460.000.000.000 
5.520.000.000.000 
5.582.000.000.000 
5.600.000.000.000 
5.611.500.000.000 
5.750.000.000.000 
5.815.600.000.000 
5.860.000.000.000 
5.880.000.000.000 
5.927.000.000.000 
5.950.000.000.000 
5.980.000.000.000 
5.990.000.000.000 
6.150.000.000.000 
6.150.680.000.000 
6.248.340.000.000 
6.252.400.000.000 
6.273.000.000.000 
6.320.158.000.000 
6.333.600.000.000 
6.334.000.000.000 
6.370.000.000.000 
6.390.000.000.000 
6.450.000.000.000 
6.450.000.000.000 
6.460.000.000.000 
6.460.000.000.000 
6.465.000.000.000 
6.485.800.000.000 
6.489.000.000.000 
6.495.000.000.000 
6.580.000.000.000 
6.640.000.000.000 
6.690.000.000.000 
6.744.000.000.000 
6.833.000.000.000 
6.904.000.000.000 
6.970.000.000.000 
7.064.400.000.000 
7.138.000.000.000 
7.148.000.000.000 

5.815.600.000.000-TL teklif bedel ile Peyman İnş.İhr.İth.San.Tic.Ltd.Şti.'ne ihale 
ilmiştir. 

2.Grup 3 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma İsmi Teklif Bedeli 

1-) İşsan Müh.İnş.San.ve Turz.A.Ş. 3.630.000.000.000 
'2-) Ganpoğlu înş.Turz.înş.İth.îhr.ve Tic.Ltd.Şti. 3.746.000.000.000. 
3-) Eray İnş.Taah.San.Tic.AŞ. 3.984.000.000.000 
4-) Kılıç İnş.Mahmut Kılıç 3.898.000.000.000 
5-) Ekşioğlu Yatırım A.Ş. 4.200.000.000.000 
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6-) Akhas İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.250.000.000.000 
7-) Atamer İnş.San.ve Dış Tic.A.Ş. 4.280.000.000.000 
8-) Hayranogluİnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 4.300.000.000.000 
9-) Mekan Inş.Plastik ve Gıda Ürün.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. 4.450.000.000.000 
10-)NuşalSevencan 4.600.000.000.000 
11-) Çakır Yapı San.ve Tic.A.Ş. 4.625.000.000.000 
12-) Oto İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.642.000.000.000 
13-) Güriş İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 4.650.000.000.000 
14-) Konuralp İnş.Tic.veTurz.A.Ş. 4.698.000.000.000 
15-) Alaattin Öztopuz 4.890.000.000.000 
16-) İpek İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.980.000.000.000 
17-) SYD İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.038.000.000.000 
18-) Peyman İnş.İhr.lth.San.Tic.Ltd.Şti. 5.050.000.000.000 
19-) İl Yapı San.ve Tic.A.Ş. 5.150.000.000.000 
20-) Yaşar Tosun İnş.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. 5.190.000.000.000 
21-) Mehmet Ali Ünal İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş. 5.231.000.000.000 
22-) Ath İnş. San.ve Tic.A.Ş. 5.250.000.000.000 
23-) Pamukoğlu İnş.Turz.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.275.000.000.000 
24-) Aşka İnş.Tic.ve San.A.Ş. 5.323.000.000.000 
25-) Ekşioğlu İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.497.000.000.000 
26-) Zambak Mim.Müh.İnş.San.Tic.A.Ş. 5.500.000.000.000 
27-) Çuhadaroğlu İnş.ve San.A.Ş. 5.544.000.000.000 
28-) Tuncer İnş.ve Tic.A.Ş. 5.595.000.000.000 
29-) Yıldırım İnş.ve Tic.A.Ş. 5.620.000.000.000 
30-) Zafer Saka İnş.Müh.Saka İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti. 5.680.000.000.000 
31-) Sar-Bay İnş.Turz.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. 5.690.000.000.000 
32-) Ekta Inş.Taah.Turz.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.695.000.000.000 
33-) Kaya İnş.Taah.Turz.Tav.Tic.ve San.A.Ş. 5.700.000.000.000 
34-)Aygün înş.Tes.Tic.Raif Aygun 5.720.000.000.000 
35-) Gencer İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.813.000.000.000 
36-) Atlas İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.830.000.000.000 
37-) Seç Yapı înş.Enj.Turz.ve Tic.Ltd.Şti. 5.852.000.000.000 
38-) Teyo Tulumharlı Ekşioğlu Yapı İnş.Otom.Ltd.Şti. 5.900.000.000.000 
39-) Giba İnş.San.Tic.ve Turz.Ltd.Şti. 5.923.000.000.000 
40-) Mehmet Fuat Ekşioğlu İnş.San.ve Tic.A.Ş. 5.995.000.000.000 
41-) Oğul İnş.Müh.Otom.San.ve Tic.A.Ş. 6.010.000.000.000 
42-) Alka İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 6.019.000.000.000 
43-) Onur İnş.ve Tic.Ltd.Şti. 6.025.000.000.000 
44-) Emsaş İnş.Turz.Tic.A.Ş. 6.075.000.000.000 
45-) Muzaffer Oflaz 6.079.000.000.000 
46-) Sergen İnş.Mak. San.ve Tic.A.Ş.-Yu-Ak İnş. 6.100.000.000.000 
47-) Kobalt İnş.Turz.San.ve Tic.A.Ş. 6.121.000.000.000 
48-) Doğan Karataş 6.123.000.000.000 
49-) Yapıtaş İnş.Taah.Tic.San.ve Ltd.Şti. 6.128.000.000.000 
50-) Gürbüz İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş. 6.168.000.000.000 
51-) Bacmoğlu İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 6.500.000.000.000 
52-) Kur İnş.Tic.ve San.A.Ş. 6.545.000.000.000 
53-) Yıldızlar İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. 6.550.000.000.000 
54-) Ertuğrul İnş.Turz.San.ve TicA.Ş. 6.600.000.000.000 
55-) Gizem İnş.Taah.Tic.San.ve Tic.Ltd.Şti. 6.695.000.000.000 

-56-) Hıdır Altun İnş.Müh. 6.999.000.000.000 
.5^7-) Demir İnş.ve Tic.Koll.Şti. Teklifi Geçersiz 
'£8-) Pekerler İnş.ve Tic.Koll.Şti. Zarfı Geçersiz 
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5.500.000.000.000-TL teklif bedel ile Zambak Mim.Müh.înş.San.Tic.A.Ş.'ne ihale 
edilmiştir. 

3.Grup 3 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma İsmi Teklif Bedeli 

1-) Sar-bay İnş.Turz.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. 5.521.350.000.000 
2-) Tulumharh Ekşioğlu Yapı İnş.Otom.Ltd.Şti. 5.850.000.000.000 
3-) Atlas înş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.800.000.000.000 
4-) Ekşioğlu în.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.497.000.000.000 
5-) İl Yapı San.ve Tic.A-Ş. 4.832.100.000.000 
6-) Özoğuz înş.San.Tic.Koll.Şti. 6.025.000.000.000 
7-) Gül-iş İnş.San.Tic.Ltd.Şü. 4.600.000.000.000 
8-) Oğul înş.Müh.Oto.San.ve Tic.A.Ş. 6.005.000.000.000 
9-) Hıdır Altun İnş.Müt. 6.899.000.000.000 
10-) Ath İnş.San.ve Tic.A.Ş 5.250.000.000.000 
11-) Yaşar Tosun Inş.Taah.Ltd.Şti. 5.000.000.000.000 
12-) Ertuğrul înş.Turz.San.ve Tic.A.Ş. 6.500.000.000.000 
13-) Kur tnş.Tic.ve SanA.Ş. 6.520.000.000.000 
14-) Atamer İnş.San. ve Dış Tic. A. Ş. 4.280.000.000.000 
15-) Kaya İnş.Taah. Turz.Tic. ve San.A. Ş. 5.675.000.000.000 
16-) Aygün înş.Tes.Tic. Raif Aygün 5.450.000.000.000 
17-) Giba înş.San.Tic.ve Turz.Ltd.Şti. 5.903.451.500.000 
18-) Zambak Mim.Müh.nş.San.Tic. A.Ş. 5.500.000.000.000 
19-) Sergen îş Mak.San.ve Tic. A.Ş. + Yu-Ak İnş. 

Taah. Turz. San. Ltd. İş Ortaklığı 5.600.000.000.000 
20-) Çepniler İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.300.000.000.000 
21-) Üstün İnş. Ve Tic.Ltd.Şti. 5.360.000.000.000 
22-) Özkent İnş.Taah. ve Tic. San. A.Ş. 5.925.660.000.000 
23-) Peyman İnş.İhr.İth.San.Tic. Ltd.Şti. 5.910.310.000.000 
24-) Uğur Müh.İnş.Elekt.San.ve Tic. Ltd. Şti. 4.672.000.000.000 
25-) Pekerler İnş. Ve Tic. Koli. Şti. 5.660.250.000.000 
26-) Lena İnş.San.Turz. ve Tic. Ltd. Şti. 6.580.000.000.000 
27-) Alka İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 5.650.000.000.000 
28-) Hedef İnş.Tic. ve San.Ltd.Şti. 4.940.000.000.000 
29-) Yıldızlar İnş.Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti. 5.000.000.000.000 
30-) Kıhç İnş. Mahmut Kılıç 4.098.000.000.000 
31-) Ensaş İnş.Turz. ve San.A.Ş. 6.047.500.000.000 
32-) Hayranoğlu İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 3.690.000.000.000 
33-) Çuhadaroğlu İnş. Ve San. A.Ş. 5.215.000.000.000 
34-) Saka İnş.Tic. ve San.Ltd.Şti. + Zafer Saka 

İnş. Müh. İş Ortaklığı 5.485.000.000.000 
35-) Muzaffer Oflaz İnş.Müh.Müt. 6.007.000.000.000 
36-) Akhaş İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti. 4.100.000.000.000 
37-) Konuralp İnş.Tic. ve Turz. A.Ş. 3.997.900.000.000 
38-) İşcan Müh.İnş.Turz.San. ve Tic. A.Ş. 3.730.000.000.000 
39-) Teryap Termik Mak.yapı san.Tic.Ltd.Şti. + Doğan 

Müh. Ltd. Şti .İş Ortaklığı 3.950.000.000.000 
40-) Ekşioğlu Yatıran A.Ş. 3.950.000.000.000 
41-) Mehmet Ali Ünal İnş.Taah.San. ve Tic. A.Ş. 5.087.000.000.000 
42-) Doğcan İnş.Taah.İş Mak.Orj .Yed.San.Tic.Ltd.Şti. 4.945.000.000.000 
43-) Yıldırım İnş. Ve Tic. A.Ş. 5.480.000.000.000 
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44-) Yapı Taş.İnş.Taah.Tic.San. ve Ltd.Şti. 6.550.OOO.O00.000 
45-) SYD İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 4.995.000.000.000 
46-) Pamukoğlu İnş.Turz.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti. 5.139.000.000.000 
47-) Aksakal İnş. Ve Tic.Ltd.Şti. + İpet Yapı 

Taah.Ltd.Şti. Ortak Girişimi 6.136.000.000.000 
48-) Riva İnş.Taah.Tic.San.Ltd.Şti. + Yüksel İnş. 

E.San.Tic.Ltd.Şti. Ortak Girişimi 3.950.000.000.000 

5.450.000.000.000-TL teklif bedel ile Aygün Inş.Tes.Tic. Raif Aygün ' e ihale 
edilmiştir. 

4.Grup 3 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma İsmi Teklif Bedeli 

1-) Kılıç înş .Mahmut Kılıç 3.497.000.000.000 
2-) Akhas İnş.San.ve Tic.A.Ş. 3.750.000.000.000 
3-) Konuralp İnş.Tic.ve Turz.A.Ş. 3.940.000.000.000 
4-) Gül-iş İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 4.000.000.000.000 
5-) Doğcan İnş.Taah.İş Mak.Oto Yedek San.Ltd.Şti. 4.345.000.000.000 
6-) Seydanlar İnş.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. 4.356.000.000.000 
7-) Ekşioğlu İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.445.000.000.000 
8-) Çepniler İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.500.000.000.000 
9-) Hüseyin Nuri Akyıldız Inş.Turz.San.ve Tic.Ltd.Şti 4.666.000.000.000 
10-) Yapı San.VE TİC.A.Ş. 4.750.000.000.000 
11-) Çuhadaroğlu İnş.ve San.A.Ş. 4.750.000.000.000 
12-) Yaşar Tosun İnş.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. 4.800.000.000.000 
13-) Atlı İnş.Tic.ve San.A.Ş. 4.830.000.000.000 
14-) Sar-Bay İnş.Turz.ad.San.Tic.Ltd.Şti. 4.850.000.000.000 
15-) Mehmet Ali Ünal İnş.Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti. 4.888.000.000.000 
16-) Hataş İnş.Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti. 4.890.000.000.000 
17-) Yıldırım İnş. V e Tic. A.Ş. 4.900.000.000.000 
18-) Ekta înş.Taah.Turz.San. ve Tic.Ltd.Şti. 4.953.000.000.000 
19-) Sergen İnş.Mak.San. ve Tic. A.Ş. + Yu-Ak İnş. 

Taah.Turz.San.Ltd.Şti. 4.970.000.000.000 
20-) Pamukoğlu İnş.Turz.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti. 5.010.000.000.000 
21-) Pekerler İnş. Ve Tic. Koli. Şti. 5.011.000.000.000 
22-) Zambak Mim.Müh.İnş.San.Tic. A.Ş. 5.025.000.000.000 
23-) Elif İnş.Tic. ve san. A.Ş: 5.073.750.000.000 
24-) Kaya İnş.Taah.Turz.Tav.Tic. ve San. A.Ş: 5.040.000.000.000 
25-) Hasan Basri CEBİROĞLU 5.090.000.000.000 
26-) Atlas İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 5.100.000.000.000 
27-) Teyo Tulumharlı Ekşioğlu Yapı İnş.Otom.Ltd.Şti. 5.140.000.000.000 
28-) Muzaffer Oflaz İnş.Müh.Müt. 5.159.000.000.000 
29-) Canlar İnş.Turz.Ltd.Şti. 5.175.000.000.000 
30-) Oğul İnş.Müh.Otom.San. ve Tic. A.Ş. 5.205.000.000.000 
31-) Yapıtaş İnş.Taah.Tic.San. ve Ltd.Şti. - Yazıcıoğlu 

Otom. Ve İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 5.250.000.000.000 
32-) Alka İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 5.272.500.000.000 
33-) Güç-Ar İnş.San. ve Tic. A.Ş: 5.305.000.000.000 
j34-) Kobalt İnş.Turz.San. ve Tic. A.Ş. 5.321.000.000.000 
•pŞ-) Emsaş İnş.Turz.Tic. ve san. A.Ş. 5.350.00O.OO0.OOO 
'3$) Pekhan İnş. Ve Tic.Koll.Şti. 5.35O.0OO.000.0O0 
3;7§) Peyman İnş.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. 5.384.000.000.000 
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38-) Tic.Ltd.Şti. 5.432.000.000.000 
39-) Zafer SAKA İnş.Müh. + Saka İnş.Tic. 

ve san.Ltd.Şti. 5.55O.0OO.OO0.0OO 
40-) Hıdır ALTUN înş.Müt. 5.749.000.000.000 
41-) Coşkun ZIRHLI 5.751.000.000.000 
42-) Taşkınlar İnş.Taah.Tic. A.Ş: Geçersiz Teklif 

4.850.000.000.000-TL teklif bedel ile Sar-Bay İnş.Turz.ad.San.Tic.Ltd.Şti.'ne ihale 
edilmiştir. 

Ş.Grup 2 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma İsmi Teklif Bedeli 

1-) Ali Hacıhaliloğlu 6.500.000.000.000 
2-) Yaşar İnş.Turz.Taah.ve Tic.Ltd.Şti+Beton Yapı İnş. 

Turz.Ltd.Şti.+Haşim Karahan İş Ortaklığı 5.900.000.000.000 
3-) Mak-yol înş.San.Turz.ve Tic.A.Ş. 5.722.000.000.000 
4-) Seç İnş.Taah.Müh.Tek.Müş.Turz.San.Tic.Ltd.Şti. 5.695.000.000.000 
5-) Haşlak înş.Taah.Tic.San.Ltd.Şti. 5.665.000.000.000 
6-) Ertugrul İnş.Turz.San.ve Tic.A.Ş. 5.450.000.000.000. 
7-) Zambak Mim.Müh.İnş.San.TicA.Ş. 5.309.970.000.000 
8-) Emsaş İnş.Turz.Tic.ve San.A.Ş. 5.305.275.000.000 
9-) Aygün İnş.Tes.Tic.Raif Aygün 5.250.000.000.000 
10-) Güç-ar İnş.San.ve Tic.A.Ş. 5.122.500.000.000 
11-) Alka İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.100.000.000.000 
12-) Elif Inş.Tic.ve San.A.Ş. 5.051.25O.OOO.O00 
13-) Kaya İnş.Taah.Turz.Tic.ve San.A.Ş. 5.044.000.000.000 
14-) Genel İnş.Ltd.Şti. 5.023.945.000.000 
15-) Erse İnş.Müh.Hiz.San.ve Tic.Ltd.Şti.+Sönmezler 

İnş.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 5.020.000.000.000 
16-) Giba İnş.San.Tic.ve Turz.Ltd.Şti. 5.015.000.000.000 
17-) Yıldızlar İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Sti. 5.000.000.000.000 
18-) Atlı İnş.San.ve Tic.A.Ş. 4.999.750.000.000 
19-) Gizem İnş.Taah.Tic.San.ve Turz.Ltd.Şti. 4.985.186.000.000 
20-) Aram İnş.İth.İhr.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.952.000.000.000 
21-) Kobalt İnş.Turz.San.ve Tic.A.Ş. 4.892.000.000.000 
22-) İl Yapı San.ve Tic.A.Ş. 4.878.100.000.000 
23-) Ekta İnş.Taah.Turz.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.853.000.000.000 
24-) Taşkınlar İnş.Taah.Tic.A.Ş. 4.800.000.000.000 
25-) Hüseyin Nuri Akyıldız İnş.Turz.San.ve 4.758.000.000.000 
26-) Saka Inş.Tic.ve San.Ltd.Şti.+Zafer Saka İnş.Müh. 

İş Ortaklığı 4.700.000.000.000 
27-) Yaşar Tosun İnş.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. 4.695.250.000.000 
28-) Yıldırım İnş.ve Tic.A.Ş. 4.600.000.000.000 
29-) Atlas İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.525.213.500.000 
30-) Mehmet Ali Ünal İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş. 4.500.000.000.000 
31-) Gürtaş İnş.San.ve Tic.A.Ş. 4.400.000.000.000 
32-) Birlik Proje İnş.Ltd.Şti. 4.365.750.120.000 
33-) Çuhadaroğlu İnş.ve San.A.Ş. 4.350.000.000.000 
34-) Sar-Bay İnş.Turz.Med.San.Tic.Ltd.Şti. 4.299.900.000.000 
35-) Pamukoğlu İnş.Turz.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.263.000.000.000 
36-) Pekerler İnş.ve Tic.Koll.Şti. 4.251.000.000.000 
37-) Peyman İnş.İhr.İth.San.Tic.Ltd.Şti. 4.239.900.000.000 
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38-) Özyurt Mad.İnş.San.Tic.A.Ş. 4.234.744.788.000 
39-) Senkron İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.090.000.000.000 
40-) Sergen İnş.Mak.San.ve Tic.A.Ş.-t-Yuak İnş.Taah. 

Turz.San.Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 4.086.000.000.000 
41-) Ay İnş.ve Malz.San.Tic.İth.îhr.A.Ş. 4.000.000.000.000 
42-) Üçel İnş.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. 3.989.000.000.000 
43-) Kıhç İnş.-Mahmut Kılıç 3.598.000.000.000 
44-) Ekşioğlu Yatınm A.Ş. 3.345.000.000.000 
45-) Er-Bu İnş.ve Tic.Koll.Şti. 3.250.000.000.000 
46-) Oğul İnş.Müh.Oto.San.ve Tic.A.Ş. 
47-) Kartek İnş.Tur.Rek.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. 

4.952.000.000.000-TL teklif bedel ile Aram İnş.îth.İhr.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne 
ihale edilmiştir. 

6.Grup 3 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma ismi Teklif Bedeli 

1-) Birlik Proje İnş.Ltd.Şti. 4.473.750.000.000 
2-) Güç-ar İnş.San.ve Tic A.Ş 4.398.200.000.000 
3-) İl Yapı San.ve Tic.A.Ş. 5.082.500.000.000 
4-) Ay İnş.ve Malz.San.Tic.İth.İhr.A.Ş. 4.000.000.000.000 
5-) Oğul İnş.Müh.Oto.San.ve Tic.A.Ş. 4.113.600.000.000 
6-) Atlas İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.219.500.000.000 
7-) Zambak Mim.Müh.İnş.San.A.Ş. 4.522.800.000.000 
8-) Ekta İnş.San.Turz.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.753.000.000.000 
9-) Pekerler İnş.ve Tic.Koll.Şti. 4.765.200.000.000 
10-) Yaşar Tosun İnş.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. 4.888.450.000.000 
11-) Zafer Saka İnş.Mûh.+Saka İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti. 

İş Ortaklığı 4.750.000.000.000 
12-) Ath İnş.San.ve Tic.A.Ş. 5.153.800.000.000 
13-) Yıldızlar İnş.Taah. S an. ve Tic.Ltd.Şti. 4.500.000.000.000 
14-) Onur İnş.ve Tic.Ltd.Şti. 4.713.500.000.000 
15-) Sergen İnş.Mak.San.ve Tic.A.Ş.+Yu-Ak İnş. 

Taah.Turz.San.Tic.Ltd.Şti.İş Ortaklığı 4.151.000.000.000 
16-) Sarbay İnş.Turz.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. 4.054.000.000.000 
17-) Emsaş İnş.Turz.Tic.San.A.Ş. 4.640.000.000.000 
18-) Özkent İnş.Taah.Tic.San.A.Ş. 4.851.000.000.000 
19-) Yıldırım İnş.ve Tic.A.Ş. 5.162.380.000.000 
20-) Hıdır Altun înş.Müt. 5.229.900.000.000 
21-) Özkaya İnş.San.ve Tic.A.Ş. 5.490.000.000.000 
22-) Muzaffer Oflaz İnş.Müh.Müt. 5.212.000.000.000 
23-) Mak-Yol İnş.San.Turz.ve Tic.A.Ş. 5.232.000.000.000 
24-) Er-Bu İnş.ve Tic.Koll.Şti. 4.900.000.000.000 
25-) Aygün İnş.Tes.Tic.+Raif Aygün 5.165.720.000.000 
26-) Doğcan İnş.Taah.İş Mak.Orj.Yed.San.Tic.Ltd.Şti. 
27-) Nil Yapı Malz.ve İnş.Tic.Ltd.Şti. 4.905.000.000.000 
28-) Yapı Taş.İnş.Taah.Tic.San.ve Ltd.Şti. 5.250.000.000.000 
29-) Genel İnş.Ltd.Şti. 4.872.300.000.000 
•30-) Hasan Basri Cebiroğlu 4.995.000.000.000 
31-) Çakmak İnş.Turz.San.ve TİC.A.Ş. 5.169.870.000.000 
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32-) Kılıç İnş. Mahmut Kılıç 
33-) Çuhadaroğlu İnş.ve San.A.Ş. 
34-) Kardeş Müh.tnş.ve Tic.Ltd.Şti. 
35-) Mekan İnş.Plas.ve Gıda Ürün.İhr.İth.San.Tic.Ltd.Şti. 
36-) Ekşioğlu Yatınm A.Ş. 
37-) Pamukoğlu înş.Turz.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. 
38-) Baymdır İnş.Turz.Tic.San.A.Ş. 

3.897.000.000.000 
5.450.000.000.000 
4.490.000.000.000 
4.400.000.000.000 
3.300.000.000.000 
4.899.000.000.000 
5.985.250.000.000 

4.640.000.000.000-TL teklif bedel ile Emsaş lnş.Turz.Tic.San.A.Ş.'ne ihale edilmiştir. 

7.Grup 3 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma İsmi Teklif Bedeli 

1-) Özemek Yapı İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti 
2-) İşcan Müh.İnş.Turz.San.ve A.Ş. 
3-) Kılıç İnş.Mahmut Kılıç 
4-) Sergen İnş.Mak.San.ve Tic.A.Ş.+Yu-ak İnş.Taah. 

Turz.San.Tic. A.Ş. 
5-) Çuhadaroğlu İnş.San.ve A.Ş. 
6-) Komıralp İnş.Tic.ve Turz.A.Ş. 
7-) Çakmak İnş.Turz.San.ve Tic.A.Ş. 
8-) M.A1İ Ünal İnş.Taah.San.Tic.A.Ş. 
9-) Saka İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti.+Zafer Saka İnş.Müh. 
10-) Sar-bay İnş.Turz.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. 
11-) Aşka İnş.Tic.ve San.A.Ş. 
12-) Özoğuz İnş.San.Tic.Koll.Şti. 
13-) Emsaş İnş.Tic.Turz.ve San.A.Ş. 
14-) Oğul İnş.Müh.Otom.San.ve Tic.A.Ş. 
15-) Atlas İnş.San.ve Ltd.Şti. 
16-) Yıldızlar İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. 
17-) Özkent İnş.Taah.Tic.ve San.A.Ş. 
18-) Pekerler İnş.ve Tic.Koll.Şti. 
19-) Birlik Proje İnş.Ltd.Şti. 
20-) Kobalt İnş.Turz.-San.ve Tic.A.Ş. 
21-) Kaya İnş.Taah.Turz.Tav.Tic.ve San.A.Ş. 
22-) Zambak Mim.Müh.İnş.San.Tic.A.Ş. 
23-) Giba İnş.San.Tic.ve Turz.Ltd.Şti. 
24-) Yıldırım İnş.ve Tic.A.Ş. 
25-) Alka Inş.San.Tic.Ltd.Şti. 
26-) Ath İnş.San.Tic.A.Ş. 
27-) Yaşar Tosun İnş.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. 
28-) Aygün İnş.Tes.Tic.-Raif Aygün 
29-) Güç-Ar İnş.San.ve Tic.A.Ş. 
30-) Ertuğrul İnş.San.ve Tic.A.Ş. 
31-) Gizem İnş.Taah.Tic.San.ve Turz.Ltd.Şti. 
32-) II Yapı San.ve A.Ş. 

3.520.000.000.000 
3.585.000.000.000 
4.193.000.000.000 

4.500.000.000.000 
4.500.000.000.000 
4.749.000.000.000 
4.811.000.000.000 
4.827.000.000.000 
5.040.000.000.000 
5.110.000.000.000 
5.230.000.000.000 
5.235.000.000.000 
5.252.000.000.000 
5.270.000.000.000 
5.299.000.000.000 
5.333.000.000.000 
5.365.000.000.000 
5.375.000.000.000 
5-512.000.000.000 
5.553.000.000.000 
5.600.000.000.000 
5.610.000.000.000 
5.627.000.000.000 
5.699.000.000.000 
5.700.000.000.000 
5.708.000.000.000 
5.785.000.000.000 
5.786.000.000.000 
5.791.000.000.000 
5.840.000.000.000 
5.860.000.000.000 
GEÇERSİZ TEKLİF 

>,5.299.000.000.000-TL teklif bedel ile Özoğuz İnş.San.Tic.KoU.Şti.'ne ihale edilmiştir. 
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Ş.Grup 3 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma İsmi Teklif Bedeli 

İ-) İşcan Müh.İnş.Turz.San.Tic. 3.400.000.000.000 
2 - )K ı l ı ç İn ş . 3.941.000.000.000 
3-) Ay İnş.ve Malz.San.Tic. 3.970.000.000.000 
4-) Dogcan İnş. 4.100.000.000.000 
5-) Soydanlar İnş.Taah. 4.156.000.000,000 
6-) Konuralp İnş.Turz. 4.248.900.000.000 
7-) Neşat Sevencan 4.270.000.000.000 
8-) Akper İnş.Sarı.ve Tic. 4.295.000.000.000 
9-) Zambak Mim.Müh.İnş.San. 4.449.500.000.000 
10-) Sar-bay İnş.Turz.Mad. 4.538.000.000.000 
11-) Sergen İnş.Mak.San.ve Tic. 4.650.000.000.000 
12-) Zafer Saka înş.Müh. 4.710.000.000.000 
13-) Birlik Proje İnş.Ltd.Şti. 4.715.300.000.000 
14-) Hüseyin Nuri Akyıldız 4.892.000.000.000 
15-) Atlas İnş.San.ve Tic. 4.892.600.000.000 
16-) Elif İnş.San. A.Ş. 4.951.000.000.000 
17-) Kobalt İnş.Turz. 4.985.000.000.000 
18-) Yıldızlar İnş.Taah.ve Tic. 5.000.000.000.000 
19-) Pekerler İnş.Tic.ve Koll.Şti. 5.005.600.000.000 
20-) Pamukoğlu Inş.Turz.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.055.000.000.000 
21-) ATLI İnş.San.ve Tic. 5.070.600.000.000 
22-) Özkent İnş.Taah.Tic.San. 5.072.000.000.000 
23-) Yıldırım İnş.ve Tic.A.Ş. 5.102.550.000.000 
24-) Erse İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.199.000.000.000 
25-) Emsaş İnş.Turz. 5.199.380.000.000 
26-) Gencer İnş.San.ve Tic.Ltd. 5.200.000.000.000 
27-) Yaşar Tosun İnş.Taah. 5.293.600.000.000 
28-) Aygün İnş.Tes.Tic. 5.350.000.000.000 
29-) Muzaffer Oflaz Înş.Müh. 5.362.000.000.000 
30-) Hıdır Altun İnş.Müt. 5.369.900.000,000 
31-) Doğan Karataş 5.430.600.800.000 
32-) İl Yapı San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.435.300.000,000 
33-) Oğul înş .Müh.Oto San.Tic. 5.449.500.000.000 
34-) Kur İnş.Tic.ve San. 5.592.252.000.000 
35-) Ertugrul İnş.Turz.San. 5.600.000.000.000 
36-) Çuhadaroğlu İnş.San.ve A.Ş. 5.600.000.000.000 
37-) Koçoğlu İnş .San.TicA.Ş. 5.950.000.000.000 

4.710.000.000.000-TL teklif bedel ile Zafer Saka înş.Müh. "ne ihale edilmiştir. 

9,Grup 3 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma İsmi Teklif Bedeli 

1-) Sar-bay İnş.Turz.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. 5.568.928.455.000 
2-) Birlik Proje İnş.Ltd.Şti. 5.566.380.400.000 
3-) Hedef İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti. 3.989.000.000.000 

450 
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4-) Oğul İnş.Müh.Oto.San.ve Tic.A.Ş. 5.296.850.000.000 
5-) Saka İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti.+Zafer Saka-İnş.Müh. 

İş Ortaklığı 4.519.000.000.000 
6-) Levent Suntar İnş.A.Ş. 5.718.000.000.000 
7-) Atlas İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.554.900.000.000 
8-) Pekerler İnş.ve Tic.Koll.Şti. 5.562.600.000.000 
9-) Kur İnş.Tic.ve San.A.Ş. 5.711.400.000.000 
10-) Temel İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.180.000.000.000 
11-) Gencer İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.113.000.000.000 
12-) Zambak Mim.Müh.înş.San.Tic.A.Ş. 5.231.430.300.000 
13-) Seydanlar İnş.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. 4.656.000.000.000 
14-) Güç-Ar İnş.San.Tic.A.Ş. 5.479.650.000.000 
15-) Yaşar Tosun İnş.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. 5.342.700.000.000 
16-) Ath İnş.San.ve Tic.A.Ş. 5.411.300.000.000 
17-) Aygün İnş.Tes.Tic.-Raif Aygün 5.520.750.300.000 
18-) Sergen İnş.Mak.Saqn.ve Tic.A.Ş.+Yu-Ak înş.Taah. 

Turz.San.Tic.Ltd.Şti. 4.995.000.000.000 
19-) Doğcan İnş.Taah.İş Mak.OTJ.Yed.San.Tic.Ltd.Şti. 4.225.000.000.000 
20-) Nü Yapı Malz.ve İnş.Tic.Ltd.Şti. 4.942.000.000.000 
21-) Yıldırım İnş.ve Tic.A.Ş. 5.542.850.000.000 
22-) Kılıç İnş.-Mahmut Kılıç 5.198.000.000.000 
23-) Emsaş İnş.Turz.Tic.ve San.A.Ş. 5.493.400.000.000 
24-) Lena İnş.San.Turz.ve Tic.Ltd.Şti. 5.980.000.000.000 
25-) Yıldızlar İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.750.000.000.000 
26-) Özkent İnş.Taah.ve Tic.San.A.Ş. 5.209.000.000.000 
27-) Yapı-Taş İnş.Taah.Tic.San.ve Ltd.Şti.+Yazıcıoğlu 

Otom.ve İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 5.999.000.000.000 
28-) Pamukoğhı İnş.Turz.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.293,000.000.000 

4.942.000.000.000-TL teklif bedel ile Nil Yapı Malz.ve İnş.Tic.Ltd.Şti.'ne ihale 
niştir. 

10-Grup 3 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı . 

Katılan F i rma ismi Teklif Bedeli 

1-) Uğur Müh.İnşJElk.Tic.Ltd.Şti. 3.858.000.000.000 
2-) Hedef İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti. 3.875.000.000.000 
3-) Kılıç İnş.Mahmut Kılıç 3.939.000.000.000 
4-) Doğcan İnş.Taah.İş Mak.Orj.Yedek San.Tic.Ltd.Şti. 3.945.000.000.000 
5-) Yıldızlar İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.200.000.000.000 
6-) Mekan İnş.Plast. ve Gıda Ürün.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. 4.200.000.000.000 
7-) Üstün İnş.ve Tic.Ltd.Şti. 4.290.000.000.000 
8-) Ekşioğlu Yat.A.Ş. 4.295.000.000.000 
9-) Sergen İns.Mak.San.ve Tic.A.Ş.+Yu-ak İnş.Taah.Turz. 

San.Tic.Ltd.Şti. 4.444.000.000.000 
10-) M.Ali Ünal İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş. 4.450.000.000.000 
11-) Hüseyin Nuri Akyıldız 4.626.000.000.000 
12-) Syd İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.849.000.000.000 
13-) Alka İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 5.025.000.000.000 

T4-) Güç-Ar İnş.Tic.San.A.Ş. 5.028.000.000.000 
15-) Yaşar Tosun İnş.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. 5.065.000.000.000 
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16-) Teyo Tulumharlı Ekşioğlu Yapı İnş.Otom.Ltd.Şti. 5.092.000.000.000 
17-) Aygün İnş.Tes.Tic.Raif Aygün 5.103.000.000.000 
18-) Kobalt İnş.Turz-San.ve Tic.A.Ş. 5.105.000.000.000 
19-) Karataş Derya İnş.Tic.Ltd.Şti.-Geylani İnş.Taah. 

Tic.A.Ş. 5.115.000.000.000 
20-) Giba İnş.San.Tic.ve Turz.Ltd.Şti. 5.128.000.000.000 
21-) Atlı İnş.San.Tic.A.Ş. 5.130.000.000.000 
22-) Kaya İnş.Taah.Turz.Tav.Tic.San.A.Ş. 5.140.000.000.000 
23-) Özoğuz İnş.San.Tic.Koll.Şti. 5.149.000.000.000 
24-) Zambak Mim.Müh.İnş.San.Tic.A.Ş. 5,182.000.000.000 
25-) Oğul tnş.Müh.Otom.San.ve Tic.A.Ş. 5.199.000.000.000 
26-) Hıdır Altun 5.247.000.000.000 
27-) Bacınoğlu İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.250.000.000.000 
28-) Emsaş İnş.Turz.Tic.ve San.A.Ş. 5.260.000.000.000 
29-) Sar-Bay înş.Turz.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. 5.320.000.000.000 
30-) Yıldırım İnş.ve Tic.A.Ş. 5.387.000.000.000 
31-) Atlas tnş.San.ve Tic.A.Ş. 5.390.000.000.000 
32-) Pekerler İnş.ve Koll.Şti. 5.392.000.000.000 
3 3 ) Mak-Yol İnş.Turz.ve Tic.A.Ş. 5.434.000.000.000 
34-Coşkun Zırhlı 5.785.000.000.000 
35-) Yapı-Taş İnş.Taah.Tic.San. Ltd.Şti.-Yazıcıoğlu 

Otom.ve İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 5.960.000.000.000 

5.025.000.000.000.-TL teklif bedel ile Alka İnş.San.Tic.Ltd.Şti.'ne ihale edilmiştir. 

11.Grup 2 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma İsmi Teklif Bedeli 
1-) Hitit İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 2.340.000.000.000 
2-) Kılıç İnş.Mahmut Kılıç 2.993.000.000.000 
3-) Ekşioğlu Yat.A.Ş. 3.148.000.000.000 
4-) Doğcan İnş.Taah.İş Mak. 3.150.000.000.000 
5-) Syd İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 3.316.200.000.000 
6-) Sergen İş Mak.San.A.Ş. 3.490.000.000.000 
7-) İsmet Arslan+Tertop İnş. 3.498.000.000.000 
8-) Hayranoğulları 3.600.000.000.000 
9-) Saka İnş.Tic.San.Ltd. 3.539.000.000.000 
10-) Tuğlu İnş. 3.570.000.000.000 
11-) Hüseyin Nuri Akyıldız 3.682.000.000.000 
12-) Yıldızlar înş.Taah.San.ve Tic. 3.800.000.000.000 
13-) Hasan Basri Cebiroğlu 3.818.000.000.000 
14-) Gena İnş.San.VE Tic.Ltd.Şti. 3.955.560.000.000 
15-) Sar-bay İnş.Turz.Mad. 3.974.028.000.000 
16-) Nevres İnş.Yapı San.ve Tic. 3.975.000.000.000 
17-) Emsaş İnş.San.A.Ş. 3.982.550.000.000 
18-) Tulumharlı Ekşioğlu 4.000.100.000.000 
19-) Peyman İnş. 4.006.750.000.000 
20-) Özoğuz İnş.San.Tic.Koll.Şti. 4.032.600.000.000 

•21-) Atlas İnş.San.ve Tic.Ltd. 4.053.700.000.000 
22-) Pekerler İnş.Tic. 4.060.000.000.000 
23-) Oğul İnş.Müh. 4.065.850.000.000 
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24-) An İnş.San. 4.105.450.000.000 
25-) Erdağı İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti. 4.110.000.000.000 
26-) Aygün înş. 4.128.600.000.000 
27-) Yaşar Tosun İnş.Taah.Ltd. 4.193.700.000.000 
28-) Onur İnş.Tic.Ltd. 4.225.205.000.000 
29-) Yıldırım înş. 4.227.320.000.000 
30-) Zambak Mim Müh.İnş.San. 4.299.415.800.000 
31-) Kur înş.Tic.San.A.Ş. 4.313.000.000.000 
32-) Yapı-taş înş. 4.560.000.000.000 
33-) Ali Hacıhaliloğlu İnş.Taah. 5.050.000.000.000 

4.000.100.000.000-TL teklif bedel ile Tulumharh Ekşioğlu Yapı înş. Oto. Ltd.Şti/ne 
e edilmiştir. 

H.Grup 1 Adet İlkoferetim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma İsmi Teklif Bedeli 

1 -) Temel înş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.480.000.000.000 
2-) Yapı-Taş İnş.Taah.Tic.San.ve Ltd. Şti+Yazıcı Otom 

ve İnş.San.Tic.Ltd.Şti.İş Ortaklığı 4.160.000.000.000 
3-) Koçoğlu Înş.San.ve Tic.AŞ. 4.012.000.000.000 
4-9 Hasan Basri Cebiroğlu 3.874.000.000.000 
5-) Haşlak înş.Taah.Tic.San.Ltd.Şti. 3.780.000.000.000 
6-) Yıldırım İnş.Adi Kom.Şti-Reşat Yıldırım ve Ortaklaraı 3.719.000.000.000 
7-) Onur înş.VE Tic.Ltd.Şti. 3.684.662.735.000 
8-) Sar-bay İnş.Turz.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. 3.680.200.000.000 
9-) Tulumharh Ekşioğlu Yapı İnş.Otom.Ltd.Şti. 3.678.820.680.000 
10-)Aygün înş.Tes.Tic.-Raif Aygün 3.603.700.000.000 
11-) AÜı İnş.San.ve Tic.A.Ş. 3.569.800.000.000 
12-) Çakmak İnş.Turz.San.ve Tic.A.Ş. 3.550.000.000.000 
13-) Doğan Karataş 3.532.000.000.000 
14-) Erdağı İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti. 3.521.000.000.000 
15-) Yıldırım înş.ve Tic.A.Ş. 3.518.600.000.000 
16-) AÜas İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 3.501.700.000.000 
17-) Yaşar Tosun İnş.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. 3.493.850.000.000 
18-) Genel înş.Ltd.Şti. 3.487.000.000.000 
19-) Alka İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 3.450.000.000.000 
20-) Nevres înş.Yapı San.ve Tic.Ltd.Şti. 3.450.000.000.000 
21-) Tuğlu İnş.Abdullatif Tuğlu 3.448.000.000.000 
22-) PekerleT İnş.Tic.Koll.Şti. 3.428.660.000.000 
23-) Teknikel İnş.Müh.San.Tic.Ltd.Şti. 3.420.000.000.000 
24-) Alaniçi înş.îmalat Taah.Turz.Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 3.393.650.000.000 
25-) Nil Yapı Malz.ve İnş.Tic.Ltd.Şti. 3.348.000.000.000 
26-) Üstün İnş.ve Tic.Ltd.Şti. 3.200.000.000.000 
27-) Damarcı İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 3.157.875.600.000 
28-) Mühendis Müteahhit Mehmet Özcan 3.139.500.000.000 
29-) Pamukoğlu İnş.Turz.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. 3.111.000.000.000 
30-) Ceysurtaş İnş.Taah.Yatırım Ltd.Şti. 3.100.000.000.000 
31-) Zafer Saka İnş.Müh.-Saka înş.Tic.ve San.Ltd.Şti. 

iş Ortaklığı 3.052,000.000.000 
2-) Taşkınlar înş.A.Ş. 2.995.000.000.000 

33-) İsmet Arslan-Tetrop İnş.Otom.Tic.ve SanA.Ş.Îş Ort. 2.985.000.000.000 
p4~) Mehmet Ali Ünal İnş.Taah.San.ve TicA.Ş. 2.976.000.000.000 

% 
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35-) Sergen înş.Mak.San.ve Tic.A.Ş.-Yu-Ak İnş.Taah. 
Turz.San.Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı 2.925.000.000.000 

36-) Esha İnş.San.ve Tic.Ltd.Ştİ. 2.860.000.000.000 
37-) Mehmet Hanifi Alır 2.730.000.000.000 
38-) Kılıç tnş.Mahmut Kılıç 2.468.000.000.000 
39-) Riva İnş.Taah.Tic.ve San.Ltd.Şti. 2.459.000.000.000 
40-) Doğan İnş.Taah.İş Mak.Orj.Yed.San.Tic.Ltd.Şti. 2.345.000.000.000 
41-) Ay înş.ve Malz.San.Tic.İth.İhr.A.Ş. 2.343.000.000.000 
42-) Ekşioğlu Yatırım A.Ş. 2.279.000.000.000 
43-) Hitit İnş.San.ve Tic.Ltd.Ştİ. 2.145.000.000.000 
44-) Oğul İnş.Müh.Otom.San.ve Tic.A.Ş. 
45-) Emsaş İnş.Turz.Tic.ve San.A.Ş. 

3.111.000.000.000.-TL teklif bedel ile Pamukoğlu İnş.Turz.Paz.San.ve Tic.Ltd.Ştİ. 
e edilmiştir. 

13.Grup 3 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma İsmi Teklif Bedeli 

1-) Güney İnş.San.ve Tic.A.Ş. 2.650.000.000.000 
2-) Hüseyin Akın-Akın İnş. 2.899.000.000.000 
3-) Cantürk Gıda İnş.Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 3.000.000.000.000 
4-) Konuralp İnş.Tic.ve Turz.A.Ş. 3.194.794.000.000 
5-) Yeşildoğa İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 3.215.000.000.000 
6-) Doğcan İnş.Taah.İş Mak.Orj.Yedek.San.Tic.Ltd.Şti. 3.445.000.000.000 
7-) Uğur Müh.İnş.Elk.San.ve Ltd.Şti. 3.498.000.000.000 
8-) Riva İnş.Taah.Tic.ve San.Ltd.Şti. 3.500.550.000.000 
9-) Kılıç İnş.Mahmut Kılıç 3.514.000.000.000 
10-) Yıldızlar İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. 3.600.000.000.000 
11-) Mesut Tandoğan İnş.Müh. 3.636.000.000.000 
12-) İşcan Müh.İnş.Turz.San.ve Tic.A.Ş. 3.657.000.000.000 
13-) Yaşaroğlu İnş.Taah.Turz.San.ve Tic.Ltd.Ştİ. 3.750.000.000.000 
14-) İmdat Ekşi 3.793.800.000.000 
15-) Pekerler İnş.ve Tic.Koll.Şti. 3.813,800.000.000 
16-) Oğul İnş.Müh.Otom.San.ve Tic.A.Ş. 3.884.600.000.000 
17-) Onur înş.ve Tic.Ltd.Ştİ. 3.959.700.000.000 
18-) Varyap Varlıbaşlar Yapı San.ve Turz.Yat.Tic.Ltd.Şti. 3.960.000.000.000 
19-) Aşka İnş.Tic.ve San.A.Ş. 3.998.O00.OO0.0O0 
20-) Atlı İnş.San.ve Tic.A.Ş. 4.042.000.000.000 
21-) Saka İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti.-Zafer Saka İnş.Müh. 4.046.000.000.000 
22-) Emay İnş.Taah. S an. ve Tic.A.Ş. 4.067.800.000.000 
23-) Timsel İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti.-Doğusan İnş. 

San.Tic.Ltd.Şti. 4.132.000.000.000 
24-) Yıldırım înş.ve Tic.A.Ş. 4.187.000.000.000 
25-) H.Basri Cebiroğlu 4.204.000.000.000 
26-) Özoğuz İnş.San.Tic.Koll.Şti. 4.212.000.000.000 
27-) Atlas İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.268.000.000.000 
28-) Koçoğlu İnş.San.ve Tic.A.Ş. 4.300.000.000.000 
29-) Birlik Proje İnş.Ltd.Şti. 4.310.000.000.000 
30-) Yaşar Tosun İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 4.315.000.000.000 
31-) Karataş Derya înş.ve Tic.Ltd.Şti.-Geylani İnş. 

Taah.Tic.A.Ş. 4.336.000.000.000 
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32-) Kaya İnş.Taah.Turz.Tav.Tic.ve San.A.Ş. 4.340.000.000.000 
33-) Giba İnş.San.Tic.ve Turz.Ltd.Şti. 4.344.000.000.000 
34-) Kobalt înş.Turz.San.ve Tic.A.Ş. 4.350.000.000.000 
35-) Alka İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 4.355.000.000.000 
36-) Aygün İnş.Tes.Tic.-Raif Aygün 4.385.000.000.000 
37-) Emsaş înş.Turz.Tic.ve San.A.Ş. 4.417.600.000.000 
38-) Sar-Bay İnş.Turz.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. 4.424.000.000.000 
39-) O.T.G.İnş.San ve Tic.Ltd.Şti. 4.441.000.000.000 
40-) Hıdır Altun 4.447.000.000.000 
41-) Gürbüz İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.450.000.000.000 
42-) Ali Hacıhaliloğlu 5.200.000.000.000 
43-) Yapıtaş İnş.Taah.Tic.San.ve Ltd.Şti.-Yazıcıoğlu 

Otom.ve înş.San.Tic.Ltd.Şti. 5.450.000.000.000 
44-) Başak İnş.Turz.Otom.San.ve Tic.Ltd.Şti. Geçersiz Teklif 
45-) A.Z.K. İnş.Taah.Turz.San.Ltd.Şti. 
46-) Aksakal İnş.ve Tic.Ltd.Şti.-İpet Yapı Taah.Ltd.Şti. 
47-) Elif İnş.Tic.ve San.A.Ş. 

3.998.000.000.000.-TL teklif bedel ile Aşka İnş.Tic.ve San.A.Ş.'ne ihale edilmiştir. 

14.Grup 3 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma İsmi Teklif Bedeli 
1-) Güney İnş.San.Tic.A.Ş. 3.250.000.000.000 
2-) Cantürk Gıda İnş.ve Teks 3.603.000.000.000 
3-) Muammer Usta 3.986.000.000.000 
4-) Alfa İnş.Turz.San.ve Tic. 4.099.000.000.000 
5-) Komıralp İnş.Tic. 4.246.500.000.000 
6-) Senkron İnş.Tic.San.A.Ş. 4.247.000.000.000 
7-) Mekan İnş.Gıda Ürün 4.280.000.000.000 
8-) Çakır Yapı San.A.Ş. 4.475.000.000.000 
9-) Doğcan İnş.Taah.İş Mak. 4.550.000.000.000 
10-) Atamer İnş.San.Tic.Şti. 4.670.000.000.000 
11-) İmdat Ekşi 4.728.350.000.000 
12-) Saka İnş.Tic.Ltd. 4.861.000.000.000 
13-) Seçyapı İnş.Ltd.Şti. 4.910.000.000.000 
14-) Ekşioğlu Yat.A.Ş. 4.939.000.000.000 
15-) Yıldızlar İnş.Taah.San.ve Tic. 6.000.000.000.000 
16-) Kılıç İnş.Mahmut Kılıç 5.047.000.000.000 
17-) Aşka İnş.Tic.Ltd.Şti. 5.262.000.000.000 
18-) Yavuzlar Nak.Turz.Tek. 6.310.000.000.000 
19-) Kartek İnş.Turz.Rek. 5.330.000.000.000 
20-) Temel İnş.San.ve Tic. 5.425.000.000.000 
21 -) Gözde İnş. 5.450.000.000.000 
22-) Emay İnş.Taah.A.Ş. 5.506.050.000.000 
23-) Pekerler İnş.Tic. 5.590.000.000.000 
24-) Kalyon İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.645.000.000.000 
i25-) Özkent înş.Taah.ve Tic.San. 5.673.000.000.000 
- 26-) Sar-bay İnş.Tuız.Mad. 5.690.000.000.000 
• 27-) Varyap Varlıbaşlar Yapı San. 5.696.000.000.000 
£8-) Yıldırım İnş. 5.720.000.000.000 
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29-) Atlas İnş.San.ve Tic.Ltd. 5.740.000.000.000 
30-) Birlik Proje İnş.Ltd.Şti. 5.740.053.000.000 
31-) Er-bu İnş.ve Tic 5.749.000.000.000 
32-) Erse înş.Müh.Tic.+Sönmezler İnş.Taah. 5.749.000.000.000 
33-) Doğan Karataş 5.765.000.000.000 
34-) İsmail Perçinel 5.772.500.000.000 
35-) Emsaş İnş.San.A.Ş. 6.776.000.000.000 
36-) Oğul İnş.Müh. 5.785.000.000.000 
37-) Aygün İnş. 5.815.000.000.000 
38-) Yaşar Tosun İnş.Taah.Ltd. 5.825.000.000.000 
39-) ATLI İnş.San. 5.860.000.000.000 
40-) Neşat Sevencan 5.900.000.000.000 
41-) Özgür Yapı Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.990.000.000.000 
42-) Nejat İnş.ve Dış Tic. 6.093.750.000.000 
43-) Canlar İnş.Ltd.Şti. 6.180.000.000.000 
44-) Gizem İnş.Taah.Tic.San. 6.198.250.000.000 
45-) Lena İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 6.642.000.000.000 
46-) Azk İnş.Taah.Turz.San.Ltd.Şti. 6.761.000.000.000 
47-) Sun Uluslar arası İnş.İtalat 6.880.000.000.000 
48-) Mehmet Fuat Ekşioğlu 6.900.000.000.000 
49-) Ali Hacıhaliloğlu İnş.Taah. 7.050.000.000.000 
50-) Emir İnş.San.Tic.ve Ltd. 7.650.000.000.000 

5.506.050.000.000.-TL teklif bedel ile Emay İnş.Taah. A.Ş/ne ihale edilmiştir. 

15.Grup 2 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı . 

Katılan Firma İsmi Teklif Bedeli 
1-) Bayındır İnş.Turz.Tic.ve San.AŞ. 5.925.000.000.000 
2-) Lena İnş.San.Turz.ve Tic.Ltd.Şti. 4.600.000.000.000 
3-) Yaşar Tosun İnş.Taah.ve Tic.A.Ş. 4.375.000.000.000 
4-) Kartek İnş.Turz.Reklam ve Paz.San.Tic.Ltd.Şti. 4.350.000.000.000 
5-) AZK İnş.Taah.Turz.San.Ltd.Şti. 4.310.000.000.000 
6-) Levent S.Sunter İnş.A.Ş. 4.300.000.000.000 
7-) Onur İnş.ve Tic.Ltd.Şti. 4.250.000.000.000 
8-) Hıdır Altun İnş.Müteahhitliği 4.247.000.000.000 
9-) Sar-Bay İnş.Turz.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. 4.210.000.000.000 
10-) Kaya İnş.Taah.Turz.Tav.Tic.ve San.A.Ş. 4.200.000.000.000 
11-) Genel İnş.Ltd.Şti. 4.199.000.200.000 
12-) Yıldırım İnş.ve Tic.A.Ş. 4.185.300.000.000 
13-) AÜas İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.096.000.000.000 
14-) Ath İnş.San.ve Tic.A.Ş. 4.050.000.000.000 
15-) Birlik Proje İnş.Ltd.Şti. 4.029.053.000.000 
16-) Yıldızlar İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.000.000.000.000 
17-) Hasan Basri Cebiroğlu 3.997.000.000.000 
18-) Erse İnş.Müh.Hiz.San.ve Tic.Ltd.Şti.-Sönmezler 

İnş.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. 3.996.000.000.000 
19-) Nevres İnş.Yapı San.ve Tic.Ltd.Şti. 3.991.000.000.000 
20-) Pekerler İnş.ve Tic.Koll.Şti. 3.975.000.000.000 
21-) Zadel İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 3.965.000.000.000 
22-) Mesut Tandogan İnş.Müh. 3.947.600.000.000 
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23-) Timsel İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti.-Doğusan 
İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 3.899.000.000.000 

24-) Sigaş İnş.Taah.ve Tic.Ltd.Şti.-İlyas Şentürk 3.761.000.000.000 
25-) Doğan Karataş 3.499.000.000.000 
26-) Aşka İnş.Tic.ve San.A.Ş. 3.498.000.000.000 
27-) Konuralp Inş.Tic.ve Turz.A.Ş. 3.448.200.000.000 
28-) İmdat Ekşi 3.423.830.000.000 
29-) Uğur Müh.İnş.Elkt.San.ve Tic.Ltd.Şti. 3.333.000.000.000 
30-) Doğcan tnş.Taah.İş Mak.Orj. Yedek San.Tic.Ltd.Şti. 3.290.000.000.000 
31-) Kılıç İnş.-Mahmut Kılıç 2.993.000.000.000 
32-) Can-Türk Gıda înş.ve Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 2.791.000.000.000 
33-) Güney İnş.San.ve Tic.A.Ş. 2.500.000.000.000 
34-) Emsaş İnş.Turz.Tic.ve San.A.Ş 
35-)Emay tnş.Taah.San.ve Tic.A-Ş. 
36-) Özkartallar înş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 
37-) Oğul Ins.Müh.Otomotiv San.ve Tic. 

3.947.600.000.000.-TL teklif bedel ile Mesut Tandoğan înş.Müh.'ne ihale edilmiştir. 

16.Grup 3 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma İsmi Teklif Bedeli 

1-) Oğul İnş.Müh.Otom.San.ve Tic.A.Ş. 
2-) Güç-ar İnş.San.ve Tic.A.Ş. 
3-) Koçoğlu İnş.San.Tic.A.Ş. 
4-) Pekerler İnş.ve Tic.Koll.Şti. 
5-) Sar-bay İnş.Turz.Maden San.Tic.Ltd.Şti. 
6-) Hıdır Altun İnş.Müteahhitliği 
7-) Özkent İnş.Taah.Tic.San.A.Ş. 
8-) Temel İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 
9-) Gözde İnş.ve Doğalgaz Sis.San.Tic.Ltd.Şti. 
10-) Mehmet Fuat Ekşioğlu İnş.San.ve Tic.A.Ş. 
11-) Er-bu İnş.Tic.Koll.Şti. 
12-) Kobalt İnş.Turz.San.ve Tic.A.Ş. 
13-) Aşka İnş.Tic.San.A.Ş. 
14-) Yıldızlar tnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. 
15-) Birlik Proje İnş.Ltd.Şti. 
16-) Canlar İnş.Turz.Ltd.Şti. 
17-) Yıidırım İnş.ve Tic.A.Ş. 
18-) Kalyon İnş.San.ve Tic.A.Ş. 
19-) Emsaş İnş.Turz.Tic.ve San.A.Ş. 
20-) Ath İnş.San.ve Tic.A.Ş. 
21-) Coşkun Zırhlı 
22-) Yaşar Tosun İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 
23-) Levent S.Sunter İnş.A.Ş. 
24-) AZK Inş.Taah.Turz.San.ve Tic.A.Ş. 
25-) Saka İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti.-Zafer Saka Ort.Girişim 
26-) Gürbüz İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 
2.7r) İntek İnş.Emlk.Paz.ve Tic.Ltd.Şti. 
28*) Hüseyin Akm-Akm İnş. 
29>) Doğcan İnş.Taah.İş Mak.Orj.Yed.San.Tic.Ltd.Şti. 

6.390.000.000.000 
5.975.000.000.000 
5.895.000.000.000 
5.955.000.000.000 
6.600.000.000.000 
6.347.000.000.000 
6.109.000.000.000 
6.225.000.000.000 
5.978.000.000.000 
7.425.000.000.000 
6.148.000.000.000 
6.076.000.000.000 
5.683.000.000.000 
4.750.000.000.000 
5.973.053.000.000 
6.445.000.000.000 
5.850.000.000.000 
5.995.000.000.000 
5.990.000.000.000 
6.385.000.000.000 
7.099.000.000.000 
6.380.000.000.000 
6.600.000.000.000 
6.600.000.000.000 
5.174.000.000.000 
5.790.000.000.000 
6.035.000.000.000 

4.675.000.000.000 
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30-) Güney Înş.San.ve Tic.A.Ş. 3.650.000.000.000 
31-) Hüseyin Nuri Akyıldız Inş.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. 6.281.000.000.000 
32-) Adil Gülseren Înş.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. 6.088.200.000.000 
33-) Atamer Înş.San.ve Dış TicA.Ş. 4.670.000.000.000 
34-) Yaşaroğhı İnş.Taah.Turz.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.369.000.000.000 
35-) îmdat Ekşi 5.493.230.000.000 
36-) Kılıç Înş.-Mahmut Kılıç 4.697.000.000.000 
37-) Pamukoğlu İnş.Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. 5.333.000.000.000 
38-) İşcan Müh.İnş.Turz.San.ve Tic.A.Ş. 4.180.000.000,000 
39-) Senkron İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 4.638.000.000.000 
40-) Özgür Yapı Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.138.000.000.000 
41-) Giba İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 6.375.600.000.000 
42-) Usta İnş.Muammer Usta 4.895.000.000.000 
43-) Kaya înş.Taah.Turz.Tav.Ticve San.A.Ş. 6.384.000.000.000 
44-) Atlas İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 6.035.800.000.000 
45-) Konuralp İnş.Tic.ve Turz.A.Ş. 3.949.900.000.000 
46-) SYD İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 5.161.500.000.000 
47-) Seç înş.San.ve Tic.Turz.Ltd.Şti. 4.999.000.000.000 
48-) İsmet Arslan+Tetrop İnş.Otom.Tic.San.A.Ş.(Ort Gir.) 5.589.000.000.000 
49-) Aygün İnş.Tes.Tic.Raif Aygün 6.393.800.000.000 

5.850.000.000.000-TL teklif bedel ile Yıldmm İnş.ve Tic.A.Ş.'ne ihale edilmiştir. 

17.Grup 3 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma İsmi Teklif Bedeli 
1-) İşcan Müh.İnş.Turz. 3.290.000.000.000 
2-) Usta İnş. 3.477.000.000.000 
3-) Çukurova İnş.Turz.A.Ş. 3.495.000.000.000 
4-) Emay înş.Taah.A.Ş. 3.640.000.000.000 
5-) Yıldızlar İnş.Taah.San.veTic. 3.680.000,000.000 
6-) Dogcan İnş.Taah.İş Mak. 3.695.000.000.000 
7-) UğurMüh.İnş.San.Ltd.Şti. 3.698.000.000.000 
8-) Kılıç İnş.Mahmut Kılıç 3.732.000.000.000 
9-) Riva Inş.Taah.Tic.San.Ltd. 4.004.000.000.000 
10-) Atamer İnş.San.Tic.Şti. 4.100.000.000.000 
11-) İmdat Ekşi 4.494.320.000.000 
12-) Gürbüz İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 4.500.000 000.000 
13-) Saka İnş.Tic.San.Ltd. 4.594.000.000.000 
14-) Aksakal înş.Tic.+İpet Yapı 4.600.000.000.000 
15-) İntek İnş.Mlz.Paz. 4.608.719.000.000 
16-) Sar-bay İnş.Turz.Mad. 4.610.000.000.000 
17-) Er-bu İnş.ve Tic. 4.622.000.000.000 
18-) îsmail Perçinel 4.643.500.000.000 
19-) Aygün İnş. 4.664.043.000.000 
20-) Güç-ar înş.San.A.Ş. 4.670.000.000.000 
21-) Mesut Tandoğan 4.671.800.000.000 
22-) Birlik Proje înş.Ltd.Şti. 4.695.000.000.000 
23-) Oğul înş.Müh. 4.738.000.000.000 
24-) Onur İnş.Tic.Ltd.Şti. 4.760.000.000.000 
25-) Emsaş Înş.San.A.Ş. 4.788.000.000.000 
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26-) Adil Gülseren înş.San.Dış. 4.796.100.000.000 
27-) Pekerier İnş.Tic. 4.799.000.000.000 
28-) Atlas İnş.San.ve Tic.Ltd. 4.803.200.000.000 
29-) Hüseyin Nuri Akyıldız 4.816.000.000.000 
30-) Temel İnş.San.ve Tic. 4.830.000.000.000 
31-) Erse+Sönmezler İnş. 4.898.000.000.000 
32-) Ath İnş.San. 4.942.250.000.000 
33-) Yaşar Tosun İnş.Taah.Ltd. 4.945.000.000.000 
34-) Hıdrr Altun 4.947.000.000.000 
35-) Yalçm înş. 4.995.000.000.000 
36-) Hasan Basri Cebiroğlu 4.997.000.000.000 
37-) Güney İnş.San.Tic.A.Ş. 5.000.000.000.000 
38-) Karakaş Derya+Geylani 5.000.000.000.000 
39-) İsmet Arslan+Tertop İnş. 5.060.000.000.000 
40-) Yıldırım İnş. 5.063.700.000.000 
41-) Canlar înş.Ltd.Şti. 5.100.000.000.000 
42-) Akhas San.Tic.Ltd. 5.190.300.000.000 
43-) Coşkun Zırhlı 5.450.000.000.000 
44-) Abdülkadir Oruç 5.525.000.000.000 
45-) Bayındır İnş.San.A.Ş. 5.887.500.000.000 
46-) Mehmet Fuat Ekşioğlu 5.925.000.000.000 
47-) Emir İnş.San.Tic.ve Ltd. 6.100.000.000.000 

4.643.500.000.000.-TL teklif bedel ile İsmail Perçinel İnş. Proje ve Taah'e ihale 
edilmiştir. 

18-Grup 2 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı. 

Katılan Firma ismi Teklif Bedeli 

1-) İr-ay İnş.San.ve Tic.A.Ş. 4.199.500.000.000 
2-) Karataş Derya İnş.ve Tic.Ltd.Şti. 4.152.500.000.000 
3-) Nevres İnş.Yapı San.Tic.Ltd.Şti. 3.990.000.000.000 
4-) Alaniçi înş.İmalat Taah.Turz.Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 3.719.000.000.000 
5-) Yapı-Taş Înş.Taah.Tic.San.ve Ltd.Şti.+Yazıcıoğlu 

Otom.ve İnş.San.Tic.Ltd.Şti.İş Ortaklığı 3.710.000.000.000 
6-) Ertuğrul İnş.Tur. S an. ve Tic.A.Ş. 3.632.000.000.000 
7-) Ath İnş.San.ve Tic.A.Ş. 3.495.500.000.000 
8-) Yaşar Tosun înş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 3.490.000.000.000 
9-) Yasin Mollaoğlu Müh.İnş.San.Tur. ve Tic.Ltd.Şti. 3.490.000.000.000 
10-) Pamukoğlu İnş.Turz.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. 3.455.055.000.000 
11-) Hıdır Altun İnş.Müteahhitliği 3.447.000.000.000 
12-) Gürbüz İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 3.424.000.000.000 
13-) Erdağı İnş.Tic. ve San.Ltd.Şti. 3.404.000.000.000 
14-) Onur İnş. Ve Tic.Ltd.Şti. 3.382.650.000.000 
15-) Gena İnş.Turz.San. ve Tic.Ltd.Şti. 3.362.963.000.000 
16-) Temel İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 3.360.000.000.000 
17-) Atlas İnş.San-Tic.Ltd.Şti. 3.295.600.000.000 
18-) Genel Înş.Ltd.Şti. 3.291.500.000.000 

t 19-) Tulumharlı Ekşioğlu Yapı İnş.Otom.Ltd.Şti. 3.279.850.000.000 
20-) Pekerier İnş. Ve Tic. Koli.Şti. 3.266.000.000.000 
21-) Yıldınm İnş.ve Tic. A.Ş: 3.258.000.000.000 

; 22-) Sar-Bay İnş.ur.Maden San.ve Tic.Ltd.Şti. 3.256.000.000.000 
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23-) Emsaş inş.Turz.Tic. ve San. A.Ş: 3.244.800.000.000 
24-) Hasan Basri Cebiroğlu 3.234.000.000.000 
25-) Mesut Tandoğan 3.233.340.000.000 
26-) Necat İnş. Ve iş ic. San.A.Ş. 3.228.000.000.000 
27-) Güç-Ar İnş.San. ve Tic. A.Ş. 3.220.000.000.000 
28-) Damarcı İnş.Tahh.Tic.Ltd.Şti. 3.155.010.700.000 
29-) İmdat EKŞİ 3.089.499.000.000 
30-) Aksakal İnş. Ve Tic.Ltd.Şti. 3.050.000.000.000 
31-) Kurular İnş.Yapı san.Taah.Tic. A.Ş. 3.047.000.000.000 
32-) Riva îmş.Taah.Ltd.Şti. 3.033.000.000.000 
33-) As-Ka İnş.Tic. ve San.A.Ş. 2.994.000.000.000 
34-) Çepniler İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 2.970.000.000.000 
35-) Senkron İnş.Tic. ve San.Ltd.Şti. 2.939.000.000.000 
36-) Sergen İnşaat Makine San. ve Tic. A.Ş. 2.899.000.000.000 
37-) Taşkınlar İnşaat A.Ş. 2.825.000.000.000 
38-) Doğcan İnşaat Taah.îş Mak.Orj.Yed.San.Tic.Ltd.Şti. 2.715.000.000.000 
39-) Güney İnş.San. ve Tic. A.Ş. 2.650.000.000.000 
40-) Konuralp İnş.Tic. ve Tur.A.Ş. 2.599.990.000.000 
41-) Çağdaş İnş. Ve Tic.Ltd.Şti. 2.598.000.000.000 
42-) Kıhç İnş.-Mahmut KILIÇ 2.498.000.000.000 
43-) Alfa İnş.Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. . 2.490.000.000.000 
44-) Ekşioğlu Yatırım A.Ş. 2.399.000.000.000 
45-) Hitit İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 2.245.000.000.000 
46-) Yıldızlar İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. 2.190.000.000.000 
47-) Oğul İnş.Müh.Otom.San. ve Tic.A.Ş. 
48-) Saka İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti+Zafer SAKA Ort.Giriş. 

3.033.000.000.OOO.TL teklif bedel ile Riva İnş. Taah. Ltd. Şti.'ne ihale edilmiştir. 

19.Grup 1 Adet İlköğretim Okulu İnşaatı . 

Kat ı lan F i rma İsmi Teklif Bedeli 
1-) Kur İnş.Tic.ve San.A.Ş. 4.151.500.000.000 
2-) Pekerler İnş.ve Tic.Koll.Şti. 3.695.000.000.000 
3-) Doğan Karataş 3.649.000.000.000 
4-) Oğul İnş.Müh.Otomotiv San.ve Tic.A.Ş. 3.599.500.000.000 
5-) Tulumharh Ekşioğlu Yapı İnş.Oto.Ltd.Şti. 3.625.000.000.000 
6-) Emir İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 4.700.000.000.000 
7-) Çukurova İnş.San.ve Tic.A.Ş. 2.585.000.000.000 
8-) Emay İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş. 2.810.000.000.000 
9-) Emsaş İnş.Turz-Tic.ve San.A.Ş. 3.590.000.000.000 
10-) Sar-bay İnş.Turz.Maden San.Tic.Ltd.Şti. 3.635.000.000.000 
11-) Saka İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti.+Zafer Saka İnş.Müh. 

İş Ortaklığı 3.274.000.000.000 
12-) Temel İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 3.670.000.000.000 
13-) Yıldırım İnş.ve Tic.A.Ş. 3.700.000.000.000 
14-) Yaşar Tosun İnş.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. 3.795.000.000.000 
15-) Atlı İnş.San. ve Tic. A.Ş. 3.880.000.000.000 
İİ6-) Onur İnş. Ve Tic.Ltd.Şti. 3.599.500.000.000 
17-) Hıdır Altım İnş.Müt. 3.847.000.000.000 
18-) AZK İnş.Taah.Turz.San.Ltd.Şti. 4.100.000.000.000 
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19-) Istol İnş.Tic.Ltd.Şti. 4.799.500,000.000 
20-) Alfa înş.Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 2.420.000.000.000 
21-) Ertuğrul Înş.Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 4.080.000.000.000 
22-) Pamukoğlu İnş.Turz.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. 3.655.055.000.000 
23-) Aygün İnş.tes.Tic.Raif Aygün 3.792.870.000.000 
24-) Yapı-Taş İnş.Taah.Tic.San.ve Ltd.Şti.+Yazıctoğlu 

Otom.ve înş.San.Tic.Ltd.Şti.İş Ortaklığı 4.050.000.000.000 
25-) TAŞKINLAR Inş.Taah. ve Tic. A.Ş: 3.125.000.000.000 
26-) Zadel İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 3.567.000.000.000 
27-) Geylani îmş.Taah. ve Tic.A.Ş.+ Karataş Derya înş. 

Ve Tic.Ltd.Şti.İş Ort. 3.805.000.000.000 
28-) Nevres înş.Yapı San. ve Tic.Ltd.Şti. 3.542.000.000.000 
29-) Çakmak İnş.Turz. San. ve Tic. A.Ş. 4.039.999.000.000. 
30-) Çalağan İnş.taakTic. ve Turz. Ltd.Şti. 2.812.700.000.000 
31-) Gürbüz İnş. San. ve Tic.Ltd.Şti. 3.497.500.000.000 
32-) Kartek înş.Tur.Rek. ve Paz.San.Tic.Ltd.Şti. 3.824.500.000.000 
33-) Soydam İnş.Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti. 3.080.000.000.000 
34-) Timsel înş.Taah.San.Tic.Ştd.Şti+Doğusan înş. 

Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ort. 3.649.000.000.000 
35-) Kar-Gün Yapı San.Ltd.Şti. 2.369.000.000.000 
36-) Hedef İnş.Tic. ve San.Ltd.Şti. 2.894.000.000.000 
37-) Yıldızlar İnş.Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti. 2.490.000.000.000 
38-) Karahan îmş.San. ve Dış Tic.Ltd.Şti. 3.985.000.000.000 
39-) Hasan Basri Cebiroğlu 3.802.000.000.000 
40-) Konuralp înş.Tic. ve Tur.A.Ş. 2.888.900.000.000 
41-) Necat İnş. Ve Dış Tic.San.A.Ş. 3.595.000.000.000 
42-) Çepniler İnş. San. ve Tic.Ltd.Şti. 3.542.000.000.000 
43-) Aşka İnş.Tic. ve San.A.Ş. 3.182.000.000.000 
44-) Doğcan İnşaat Taah.İş Mak.Orj.Yed.San.Tic.Ltd.Şti. 2.685.000.000.000 
45-) Günma İnş.taah.İth.ihr.Tic.Ltd.Şti. 3.569.800.000.000 
46-) Erdağı İmş.San. ve Ltd.Şti. 3.770.000.000.000 
47-) Yaşaroğlu İnş.Taah.turz.San. ve Tic.Ltd.Şti. 3.500.000.000.000 
48-) İmdat Ekşi 3.152.190.000.000 
49-) Kılıç İnş-Mahmut Kılıç 2.718.000.000.000 
50-) Atlas İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 3.695.500.000.000 
51-) Ekşioğlu Yatırım A.Ş. 3.319.000.000.000 
52-) Güney İnş.San. ve Tic. A.Ş. 3.000.000.000.000 
53-) Abdülkadir Oruç 3.985.000.000.000 
54-) Aksakal İnş. Ve Tic.Ltd.Şti.+İpet Yapı Taah. 

Ltd.Şti. Ortak Girişimi 3.400.000.000.000 
55-) Alaniçi İnş.İrnalat taah.Turz.Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 3.682.000.000.000 
56-) Som Mim.Müh.lnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 3.439.400.000.000 

3.497.500.000.000.-TL teklif bedeli ile Gürbüz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ihale 
edilmiştir. 

İhaleyi kazanan firmalardan daha ekonomik teklif veren firmalarda bulunmakta olup, 
daha ekonomik teklif veren firmalara ihalenin verilmemesinin nedeni; 

-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40. Maddesi uyarınca 37.ve 38. Maddelerine göre 
;âtişü& jeklif veren firmalardan, düşük teklifli fiyatlarla işin ne şekilde ikmal edileceğinin 
; ^§üsü Sonucunda; fırmalann düşük teklifli fiyatlarla yaptıkları teknik açıklama ve analizler, 
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ihale k o m i s y o n u n c a yetersiz. gö rü lmes i üzer ine , yeters iz görülen d ü ş ü k teklifli f i rmaların iha le 
ka t ı l ımından ç ıkar ı la rak d iğer f i rmalar ın teklifleri değer lend i r i lmeye a l ınmış t ı r . 

2- 4-734 Sayıl ı K a m u İha le K a n u n u n u n Tip idar i Şar tnames in in 36 .1 m a d d e s i n e gö re 
" e k o n o m i k ac ıdan en u y g u n teklif, en düşük teklift ir" d e n m e s i n e r a ğ m e n aşırı düşük tek l i f 
ve ren f i rmalara iha len in v e r i l m e m e s i s o n u c u n d a k a m u n u n 2 8 . 3 2 4 . 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . - T L zarara 
uğrat ı ldığı k o n u s u m ü p h e m bi r konudur . Ç ü n k ü yukar ıda da belir t i ldiği üzere an ı l an yasan ın 
4 0 . m a d d e s i uya r ınca 37 .ve 3 8 . M a d d e l e r i n c e aşırı düşük tekl i f ler in aç ık l anmas ın ın i s t enmes i 
s o n u c u n d a k o m i s y o n c a aç ık l ama la r yetersim bu lunmuş tu r . A y n c a düşük tekl i f ve ren f i rmalara 
iha len in y a p ı l m a s ı d u r u m u n d a ; i ş in s ü r ü n c e m e de k a l m a ih t imal i o l d u ğ u gibi , ya t ı r ımın 
z a m a n ı n d a y a p ı l m a m a s ı ya da t a m a m l a n m a y a r a k iş in or tada b ı r ak ı lma ih t imal le r in or taya 
çıkt ığı g e ç m i ş y ı l la rda o l m u ş vakalardı r . Bu g ib i durumla rda k a m u y u s a r a r a k o y a n olaylardı r . 
İha le le rde yasa la ra ayk ı r ı bir d u r u m o lmas ı ha l inde , so rumlu la r h a k k ı n d a yasal i ş lemler in 
baş la t ı l acağ ı b i l inmel id i r . 

3 - 19 .Grup İ lköğre t im Okul la r ın ın yap ımı ihale ler inde u y g u l a n a c a k projeler ile ç ev re 
d ü z e n l e m e s i imala t k a l e m l e r i n i n mal iye t b i leşenler i (miktar lar ı ) y a p ı yak l a ş ık ma l iye t inden 
ve d iğer tekl i f ler in h e r tür lü p i y a s a araş t ı rması yapı larak tesbi t edi lmiş t i r , be l i r l enen yaklaş ık 
m a l i y e t d e n tenzi la ts ız bir iha le s ö z k o n u s u değildir . Bakan l ığ ımızca y a y ı m l a n a n m 2 bedel ler i 
g lobal b i r bede l o lup , yap ı l acak işin k o n u m u n a , maha l l is tesine, d e p r e m bö lges ine ve 
projes ine g ö r e m 2 mal iye t bede l l e r inde farklı l ıkların olması o lağandı r . 

4 - 2 .Grup 3 A d e t İ lköğre t im O k u l u iha les ine kat ı lan E k ş i o ğ m İnşaat F i rmas ın ın , t ip 
idari ş a r tnamede i s teni len anah ta r teknik persone le ait be lge ler in n o k s a n o lduğu be l i r l enmiş , 
Ç u h a d a r o ğ l u inşaa t F i rmas ın ın da eksik be lge bi lgi ler in t a m a m l a t m a d ı ğ ı n d a n iha le dışı 
b ı r ak ı lmış o lup , bu neden le adı geçen f i rmalar değe r l end i rme dışı b ı rakı la rak iha le ler bu 
f i rmalara yap ı l amamış t ı r . 

Görü leceğ i üzere , iha le ler objekt if kri terler ve k a m u yarar ı g ö z ö n ü n d e bu lunduru l a rak , 
yasalar , ilgili yöne tme l ik l e r v e mevzua t l a r çe rçeves inde gerçekleş t i r i lmiş t i r . 

18. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, kardeşi ile bir milletvekili hakkındaki iddialara 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3202) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdak i sorular ımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkad i r A k s u taraf ından yazı l ı 
o larak yanı t lanması için gereğinin yap ı lmas ın ı saygılarımla arz eder im. 

# İ> 
Hakkı Ü l k ü 

İzmir Mil letvekil i 

M a r d i n Bağ ıms ız Mil le tveki l i Sü l eyman B ö l ü n m e z 2001 yı l ında yapı lan F ı r t ına 
Ope ra syonu ortaya çıkarı lan ihraç kaydıyla a lmış oldukları akaryakıt ı sah te be lge l e r 
d ü z e n l e m e k suretiyle ü lkemiz l imanlar ına gelen yabancı bandıral ı gemi le re s a tmı ş 
gibi göstererek, a lmış oldukları b u akaryakıt ı iç piyasaya sürerek haks ız k a z a n ç e lde 
e tmek v e Dev le t Hazinesini zarara uğ ra tmak suçlar ından yargı lanmaktadı r . 

Anta lya l .Ağı r Ceza M a h k e m e s i ' n d e Sü leyman Bö lünmez v e arkadaş lar ın ın 2001/6O0 
n o l u dosya ile teşekkül ha l inde akaryakıt kaçakçıl ığı yapmak sahte evrak d ü z e n l e m e k 
suç la r ından mahkemele r i devam etmektedir . Ancak Sü leyman B ö l ü n m e z şu a n d a 
mi l le tveki l i o lmas ı nedeniy le mil letveki l i dokunulmaz l ığ ından yararlanarak k a n u n i 
p r o s e d ü r uygulanamamaktad ı r . 

1- Kardeş in iz o lan Hayrul lah A k s u ' n u n Süleyman B ö l ü n m e z ' i n ş i rke t le r inden 
bir inde üst düzey yönetici olarak çalıştığı doğru m u d u r ? 

2- Ça l ı şmakta ise hakanl ığınız taraf ından kaçakçıl ık suç lamas ı ile s o r u ş t u r m a 
başlat ı lan b i r f i rmada çalışıyor o lmas ı size göre elik mid i r ? 
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T.C. 
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI 

Genel Sekreterl ik 

SAYI :1200.0O1/ 2-9>0 7,Q.jaS/20QZt 
KONU:Yazı l ı Soru Önerges i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ : T B M M Başkanl ığının 21.07.2004 tarihl i KAN.KAR.MD.A .OLO.GNS. 
0 .10.00.02.6502 Sayılı Yaz ıs ı . 

İzmir Mil letveki l i Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün 7/3202 Esas Numaral ı yazıl ı soru 
önerges ine cevap teşki l edecek hususlar aşağıda açıklanmıştır . 

Hayrul lah A K S U kardeş im o lup, profesyonel meslek hayatının 10 yılını Petrol 
Ofisi Gene l Müdür lüğünde çalışarak geçirmiş, sözü edi len Kurumun Gene l Müdür lük 
görevin i d e ifa ederek emekl i o lmuş, eski bir kamu görevlisidir. 

Mard in Mil letveki l i Sü leyman BÖLÜNMEZ ' in ş i rket inde, 2003 yılı Ağus tos ayı 
ile 2004 yılı Şuba t ayı arasında bir süre çalışmıştır Ancak , kendi isteği ile bu 
Şirket ten ayr ı lmış o lup, halen başka bir özel kuruluşta iş yaşamın ı devam 
ett i rmektedir . 

Bakanl ığ ımla, Mard in Mil letvekil i Sü leyman BÖLÜNMEZ ' i n şirket i a rasında 
derdes t bir dava bu lunmamaktadı r . 

Bi lgi lerinize arz eder im. 

îdülkadir A K S U 
Bakan 

19. - İstanbul Milletvekili Emin ŞIRIN'in, büyükelçiliklerde din uzmanı görevlendirilmesi 
uygulamasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün 
cevabı (7/3308) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah 
GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.07.2004 

Emin ŞIRLN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Federal Almanya'nın Ankara'daki Büyükelçiliği'nde Serap Ocak isimli bir "diplomat" 
çalışmaktadır. Siyasi Bölümde çalışan bu "diplomat" Hanımefendinin kartında 
"Islamreferentin" tanımlaması bulunmaktadır. 

Soru lar : 

1 - Mütekabiliyet esası çerçevesinde Federal Almanya'da bulunan Büyükelçiliğimizde bir 
Hıristiyanlık, Protestanlık ya da Katoliklik uzmanı görevlendirilmiş midir? 

2- Türkiye'de bulunan diğer büyükelçiliklerde başka İslam veya din uzmanı olarak 
görevlendirilmiş diplomat bulunmakta mıdır? Eğer var ise, mütekabiliyet esası 
çerçevesinde o ülkelerde Türkiye de büyükelçiliklerde din uzmanı görevlendirecek 
midir? = 
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T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Siyaset P lanlama Genel Müdür Yardımcılığı 
r Ev!:; 2004 

Sayı : 026 .21/2004/SPGY/340368 
Konu : Yazıl ı Soru öne rges i 

S Ü R E L İ - ÇOK. İVEÖİ 

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 1 . I Ğ I N A 

İlgi: 29.07.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.OO.O2-7/3308-6766/21594 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekil i Sayın Emin Şirin'in 7/3308 Esas No'hı yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır . 

Saygılarımla arzederim. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Federal Almanya'nın Ankara'daki Büyükelçiliği'nde Serap Ocak isimli bir "diplomat" 
çalışmaktadır. Siyasi Bölümde çalışan bu "diplomat" Hanımefendinin kartında 
"İslamreferentin"tanımlaması bulunmaktadır. 

1. Mütekabiliyet esası çerçevesinde Federal Almanya'da bulunan Büyükelçiliğimizde bir 
Hıristiyanlık, Protestanlık ya da Katoliklik uzmanı görevlendirilmiş midir? 

2. Türkiye'de bulunan diğer Büyükelçiliklerde başka İslam veya din uzmanı olarak 
görevlendirilmiş diplomat bulunmakta mıdır? Eğer var ise, mütekabiliyet esası 
çerçevesinde o ülkelerde Türkiye de Büyükelçiliklerde din uzmanı görevlendirecek 
midir? 

YANITLAR: 

11 Eylül 2001 olaylarının ertesinde, Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'in talimatıyla 
Federal Alman Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, Almanya ve Müslüman ülkeler arasında 
kültürel diyalogun güçlendirilmesi amacıyla bir birim oluşturulmuştur. Sözkonusu birim 
Genel Müdür düzeyinde "İslam Dünyası ile Diyalog"dan sorumlu bir Komiser ve buna bağlı, 
masa sisteminde çalışan Alman Dışişleri Bakanlığı'mn Müslüman ülkelere bakan dairelerinde 
ve bu ülkelerdeki Alman temsilciliklerinde görev yapan bazı diplomatlar ve dü ile bölge 
uzmanlarından oluşan bir "Görev Gücü"nden müteşekkildir. Görev gücünde yer alan 
memurlar görev alanına giren veya bulundukları ülkelerdeki toplumsal gelişme ve değişimleri 
izlemek, rapor etmek, sivil toplum kuruluşları ile temasa geçmek, ortak projeler üretmekle 
yükümlüdürler. 
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Goethe Enstitüsü, Alman Akademik Değişim Programı, Alman Dışilişkiler Enstitüsü 
gibi kurumlar üzerinden yürütülen ve daha ziyade eğitim, kültürel değişim programları, kültür 
faaliyetleri gibi alanlarda geliştirilen ortak projeler "Avrupa İslam Kültürlerarası Diyalog" 
isimli özel bir fondan desteklenmektedir. Sözkonusıı projeler için anılan fona 2002 ve 2003 
yıllarında Dışişleri Bakanlığı bütçesinden 5 Ter milyon Euro ayrılmıştır. Alman Dışişleri 
Bakanlığı'nın programla ilgili olarak açıkladığı hedefler, Almanya ile' Müslüman ülkeler 
arasında oluşturulacak kültürlerarası diyalog sayesinde kültürler arasındaki çatışmanın 
önlenmesi, değer yargılarının, farklı bakış açılarının, görüşlerin tartışma zeminine taşınması 
ve böylece kültürel zenginleşmeye katkı sağlanması şeklinde sıralanmaktadır. 

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin (AFC) Ankara Büyükelçiliği'nde çalışan AFC 
uyruklu ve Türk asıllı diplomat Serap Ocak, yukanda izah edilen çerçevede görev 
yapmaktadır. Anılan diplomatın görevinin karşılıklılık ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi 
mümkün değildir. Zira sözkonusu görevlendirme Federal Alman Dışişleri Bakanlığı'nın kendi 
ihtiyaç ve politikası doğrultusunda ortaya çıkmış bir yapının parçasıdır. 

Adıgeçenin AFC Ankara Büyükelçiliği'nde İkinci Katip olarak görevine başladığı, 
Büyükelçiliğin 17 Eylül 2002 tarihli Notasıyla Bakanlığıma bildirilmiş ve yerleşik 
uygulamamız çerçevesinde, eski T.C. vatandaşı olan adıgeçene, "İkinci Katip" unvanıyla I. 
Sınıf Diplomatik Kimlik Kartı düzenlenmiştir. 

İkinci Katip Serap Ocak'ın kartvizitindeki "Islamreferentin" tanımına ilişkin olarak 
AFC Büyükelçiliği'ne bir Nota gönderilmiş ve Serap Ocak'ın temaslannda Diplomatik 
İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri uyarınca düzenlenmiş bulunan kimlik 
kartında yeralan İkinci Katip sıfatını kullanması konusunda gerekli uyanda bulunulmuştur. 

Ülkemizdeki diplomatik ve konsüler temsilciliklerde, münhasıran İslam veya din 
uzmanı unvanıyla görev yapan diplomat bulunmamaktadır; zira, sözkonusu unvanlar, olağan 
diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile 
Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'nde öngörülmediğinden, Bakanlığımca 
da tanınmamaktadır. 

Diğer taraftan, bilindiği üzere, ülkemizin ihtiyaç ve politikaları doğrultusunda başta 
vatandaşlanmızm yoğun olarak yaşadığı Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere, çeşitli ülkelerdeki 
temsilciliklerimizde, vatandaşlanmızm ihtiyaçlanna yönelik olarak Din Hizmetleri Müşaviri 
ve Ataşeleri görev yapmaktadır. 

- 4 6 5 -



T.B.M.M. B : 124 26 . 9 . 2004 O : 7 

20. - İzmir Milletvekili Hakkı ULKÜ'nün, Kıyı Yasasına muhalefetten haklarında soruşturma 
açılan belediye başkanları olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali 
YILDIRIM'ın ce\>abı (7/3320) 

* Ek cevap 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

/ .V 
Hakkı ÜLKÜ 
İzmir Milletvekili 

1-Kıyı yasasına aykırı davrandığı iddia edilerek haklarında soruşturma açılmış 
belediye başkanı veya başkanları var mı? 

2-Varsa mensup olduğu siyasi partilere göre dağılımı nedir? 

3- Kıyı yasasına aykırı davrandığı iddia edilen belediye başkan yada başkanları 
hakkında, rapor tutup yargılanmaları istemini sağlayanlardan kaçı müfettiş, kaçı 
kontrolördür? 

(*) 14.09.2004 tarihli 119 uncu Birleşim Tutanak Dergisinde yer alan 7/3 3 20'ye ek cevap. 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ : B.l l .0.APK.0.10.01.21./EA/~)2-8l_ ^ ^ l ' l 
KONU : İzmir Milletvekili 

Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün 
yazılı soru önergesi 

2 0 &ffl 2004 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIGINA 

ÎLGİ:a)TBMM Başkanlığının 09.08.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3320-
6828/21793 sayılı yazısı. 

b)Başbakanhğın 13.08.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-377-4/3922 sayılı yazısı. 
c) 31.08.2004 tarih ve B.l 1.0.APK.0.10.01.21 .EA/1197-32394 sayılı yazımız. 
d) İçişleri Bakanlığının 08.09.2004 tarih ve B050MAH0650002/81390 sayılı yazısı 

Sayın Başbakanımıza, İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ tarafından yöneltilen ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandınlmasım tensip 
ettikleri, ilgi (a) yazınız eki 7/3320-6828 sayıiı iigi yazılı soru önergesinde somlan, Kıyı Yasasına 
aykın davranan Belediye Başkanları ile bunlara ait diğer bilgilerin yer aldığı İçişleri Bakanlığınca 
düzenlenen listeler, ilgi (c) yazımız ekinde gönderilmiştir. 

Ancak, İçişleri Bakanlığı'ndan alman ilgi (d) yazıda, ilgi ( c ) yazımız ekinde gönderilen 
listenin 6. maddesinin ikinci satırında yer alan "Urla " ibaresinin yanlışlıkla yazıldığı, doğrusunun 
"Aliağa" olduğu açıklandığından, söz konusu düzeltmenin listede de yapılması gerektiği ifade 
edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ 2 ? 
Binali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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21. - İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nın, İzmir-Urla-Zeytineli'nde boğulan kız 
öğrencilere ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/3328) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Saym Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Türkan Miçooğullan 
İzmir Milletvekili 

24 Temmuz 2004 tarihli Cumhuriyet, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde Urla'mn Zeytineii 
Köyü yakınlarındaki Böğürtlen Koyunda Kuran kursu öğrencisi 5 kızın boğularak öldüğü 
haberi yer almıştır. Adı geçen gazetelerde, görgü tanıklarının kız öğrencilerin boğulmalarını 
önlemek için yaptıkları yardım taleplerinin çocukların yakınları tarafından "erkek olması" 
gerekçe gösterilerek geri çevrildiği belirtilmiştir. Bu bağlamda; 

1. Olayda boğularak ölen 5 kız öğrencinin, legal ya da illegal olarak faaliyet gösteren bir 
Kuran kursunda eğitim görüp görmedikleri konusunda bir araştırma yapıldı mı? 
Yapıldı ise, bu araştırmanın sonuçlan ne olmuştur? 

2. Olayın geçtiği Böğürtlen Koyu mevkiinde, sarıklı ve çarşaflı vatandaşların haremlik 
selamlık denize girdikleri ve namaz kıldıkları, bu amaçla oluşturulan organizasyonun, 
katılımcıları Yeşilyurt Güven Camii önünde topladığına ilişkin basında yer alan 
bilgiler doğru mudur? 

3. Yeşilyurt bölgesinde faaliyet gösteren tarikatların Böğürtlen Koyunu kullanması 
konusunda bugüne kadar herhangi bir şikayet güvenlik birimlerine ulaştı mı? Eğer 
ulaştı ise, bu şikayetler için ne gibi işlemler yapılmıştır ve sonuçlan ne olmuştur? 

4. Yeşilyurt bölgesinde faaliyet gösteren Kuran kurslarının amaçlan, dışında bu tür 
organizasyonlarda bulunmaları yasal mıdır? 

5. Yasal değil ise, eğitim sisteminin dışında, Cumhuriyetin temel nitelikleri ile 
bağdaşmayan yaşam şekillerini, küçük yaştaki çocuklara benimsetmek için başvurulan 
bu tür organizasyonları engellemek için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

6. Görgü tanıklarının verdiği beyanlar doğrultusunda, yardım taleplerini geri çevirerek 
karanlık ortaçağ zihniyetini taşıyan düşünceleriyle küçük yaşta çocukların ölümlerine 
sejbep olanlar hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 
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TC. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 - * 3 \ < f t - ı ^ V U V j 
Konu:Yazıh Soru Önergesi ^ 7 0 9 / 2 0 0 4 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 13.08.2004. tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/3328-6S59/21885 sayılı yazı. 
b) Başbakanlığın 13.08.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-377-12/3913 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI tarafından, TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen, Sayın Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen, 
(7 /3328) no'lu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

Malumları olduğu üzere, İç Güvenlik Birimlerinin bir sorumluluğu da "adli" işlemlerdir. İşlenmiş 
suçların takibi çerçevesinde, üstlenilen bu görevlerde, dosyanm gereği olan her türlü araştırma yetkili 
Cumhuriyet Savcısının bilgi ve onayı ile yapılır. 

izmir İli Urla İlçesinde meydana gelen ve S genç kızımızın vefatıyla sonuçlanan olayda da, dosya için 
ihtiyaç duyulan her türlü araştırma eksiksiz yerine getirilmiştir. 

Bu cümleden olarak, 3 şahıs hakkında "İzinsiz dershane işletmek ve eğitim yapmak" nedeniyle Urla 
Cumhuriyet Savcılığınca dosya yetkili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. 

Anayasamızın 43. maddesi, Kıyılardan kamunun nasıl yararlanabileceğini düzenlemektedir. Kişiler 
başka amaca tahsis edilmemiş yerlerden serbestçe yararlanma hakkına sahiptir. Doğaldır ki, tanınmış bu tür 
hakkın, cari sisteme aykırı olarak kullanılması da mümkün değildir. 

Bu çerçevede herhangi bir tarikatın; Soru önergesine konu bölgeyi kullandığına ilişkin belge yetkili 
birimlerimize ulaşmış değildir. Buna karşın, basma intikal eden ve soru önergesinde konu edilen iddiaların 
tamamı ilgili birimlerimizce araştırılmış, ancak iddiaların doğru olduğuna ilişkin bir tespit yapılamamıştır. 

Kur1 an kurslarının hangi tür faaliyetlerde bulunabileceği "Kur'an Kursları Yönetmeliğinde" belirlenmiş 
bulunmaktadır. Yönetmeliğin 27. maddesine göre İrimi sosyal ve kültürel etkinliklerin bağlı bulunulan 
müftülüğün izniyle yapılması mümkündür. Ruhsatlı kur'an kurslarının denetimi periyodik olarak İlçe 
Kaymakamları başkanlığındaki bir heyet tarafından yerine getirilmektedir. ^f 

Bilgilerinize arz ederim. yS 

AdülkadirAKSU 
İçişleri Bakam 
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22. - Antalya Milletvekili Nail KAM ACI'nın, Antalya'nın, elektrik sorununa ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3330) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıda yeralan sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Antalya ülkemiz turizminin beşiği olmanın yanında, ülke ekonomimiz içindeki payı 

ciddi boyutlarda alan bir modern tarım bölgesi ve kendi çapında yoğun bir orta ölçekli sanayi 

işletmeleri merkezidir. Antalya'nın gün geçtikçe artan nüfusu, teknolojik olarak yenilenen ve 

daha da fazla üretkenleşen seracılığı ve de büyüyen sanayi işletmelerine rağmen, çok ciddi bir 

enerji sorunu var; ve haliyle de bu enerji sıkıntısı bölgenin ekonomik açıdan en faal olduğu 

yaz aylarında iyiden iyiye artmakta; elektrik hatlarındaki voltaj 150 volta kadar düşmekte ve 

sanayi işletmeleri, turizm kuruluşları ile seracılık sektörü bu durumdan çok ciddi boyutlarda 

etkilenmektedir. 

Örneğin, Antalya TEDAŞ İşletme Müdürlüğü'nün hemen yanındaki Altınova 

bölgesinde bulunan turizm destek tesisleri, otomotiv sektöründe hizmet veren kuruluşlar ve 

diğer tanmsal faaliyetlerde bulunan seralar elektrik sıkıntısından ciddi boyutlarda 

etkilenmektedir. 

Bu noktada hatırlatmak istediğim bir husus daha var; geçtiğimiz Mart ayı içinde, yani 

28 Mart 2004 yerel seçimlerinden hemen önce, Antalya'nın dört bir yanındaki dev ilan 

panolarını aracılığıyla, 59. Cumhuriyet Hükümeti'nin Başbakanı ve AKP'nin Genel Başkam 

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN "ANTALYA HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALACAKTIR" 

diye ilan ediyor ve halkımıza çok şey vaat ediyordu. Bizim de görüşümüz kesinlikle 
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A N T A L Y A ' N I N H A K E T T İ Ğ İ H İ Z M E T İ E K S İ K S İ Z O L A R A K A L M A S I Ç I R ; ancak, 
yukarıda aktardığım örnekte olduğu gibi bu hiç de böyle olmamaktadır v e Antalyalılar 
elektrik enerjisi konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu bağlamda, 

1. Antalya'da yaşanan bu anlaşılmaz elektrik sıkıntısının gerçek nedeni tam olarak 
nedir? 

2. Antalya'da yaşanan bu enerji sıkıntısı bilginiz dahilinde midir? 
3. " A N T A L Y A ' N I N H A K E T T İ Ğ İ H İ Z M E T " i ş hayatının yoğunluğunun hat 

safhada olduğu günlerde aşın voltaj düşüklüğünden, aletlerin bozulması ve de işlerin 
yürümesinin engellenmesi midir? 

4. Ülkemiz ekonomisinin genelinin ve bu elektrik sıkıntısından dolayı sıkıntı yaşayan 
Antalya'daki yatırımcıların uğradığı ekonomik zararı nasıl gidermeyi 
düşünüyorsunuz? 

5. En kısa sürede Antalya'nın içinde bulunduğu bu enerji darboğazının giderilmesine 
yönelik herhangi bir çalışma var mıdır? 

6. Eğer yok ise gerekçesi nedir? 
7. Eğer var ise , bu çalışmaların tam olarak mahiyeti nedir? 

T.C. 
B A ŞB A K A N Ll hL 

Özelleşt irme İdaresi Başkanlığı. 

2 0 Eylül 200^ 
S A Y İ :B.02.1.ÖlB.0.65.00.0O/ -g S 0 5 
K O N U : Soru Önergesi 

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 

Antalya Milletvekili Nail KAMACI tarafından. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/3330 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen 
cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Antalya ülkemiz turizminin beşiği olmanın yanında, ülke ekonomimiz içindeki payı 
ciddi boyutlarda olan bir modern tarım bölgesi ve kendi çapında yoğun bir orta ölçekli sanayi 
istetmeleri merkezidir. Antalya'nın gün geçtikçe artan nüfusu, teknolojik olarak yenilenen ve 
daha da fazla üretkenleşen seracılığı ve de büyüyen sanayi isletmelerine rağmen, çok ciddi bir 
enerji sorunu var; ve haliyle de bu enerji sıkıntısı bölgenin ekonomik açıdan en faal olduğu 
yaz. aylarında iyiden iyiye artmakta; elektrik hatlarındaki voltaj İSO volta kadar düşmekte ve 
sanayi işletmeleri, turizm kuruluşları ile seracılık sektörü bu durumdan çok ciddi boyutlarda 
etk ilen mektedir. 

Örneğin Antalya TEDAŞ İşletme Müdürlüğünün hemen yanındaki Altınvva 
bölgesinde bulunan turizm destek tesisleri, otomotiv sektöründe hizmet veren kuruluşlar ve 
diğer tarımsal faaliyetlerde bulunan seralar elektrik sıkıntısından ciddi boyutlarda 
etkilenmektedir. 

Bu noktada hatırlatmak istediğim bir husus daha var; geçtiğimiz Mart ayı içinde, yani 
28 Mart 2004 yerel seçimlerinden hemen önce, Antalya 'ntn dört bir yanındaki dev ilan 
panoları aracılığıyla, 59. Cumhuriyet Hükümeti' niıı Başbakanı ve AKJ* nin Genel Başkam 
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN "ANTALYA HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALACAKTİR" diye 
itan ediyor ve halkımıza çok şey vaat ediyordu. Bizim de görüşümüz kesinlikle 
ANTALYA'NIN HAK ETTİĞİ HİZMETİ EKSİKSİZ OLARAK ALMASIDIR; ancak, 
yukarıda aktardığım örnekte olduğu gibi bu hiç de böyle olmamaktadır ve Antalyalılar elektrik 
enerjisi konunundu çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu bağlamda, 

SORU 1- Antalya da yaşanan bu anlaşılmaz elektrik sıkıntısının gerçek nedeni tam 
olarak nedir?1 

C E V A F 1- Antalya bölgesinde uzun yıllar imtiyaz sahibi olarak bulunan K.KPKZ A.Ş. 
tarafından bölgedeki gelişme ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, indirici trafo merkezleri tesis 
edilmemesi ve enerji nakil hatlarının yenilenerek ihtiyaçlara uygun olarak kapasitelerinin 
artırılmaması nedeniyle, bazı indirici merkezlerimiz ve enerji nakil hatlarımız kapasitelerinin çok 
üzerinde bir yükle çalışmakta ve bu durum bir takım sıkıntılara sebep olmaktadır. 
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Konu ile ilgili TEDAŞ'ın Antalya Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünün sorumluluk 
alam içinde bulunan anılan bölgede, bugüne kadar gerilimin 150 volta düştüğüne dair herhangi 
bir şikayet alınmamıştır. Bahse konu yöre sera bölgesi olup, soru önergesinde belirtilen derecede 
gerilim düşümü söz konusu değildir. Bu bölgedeki küçük çaptaki gerilim düşümü yörenin 
tamamını kapsamamaktadır. Örnekte verilen Altmova bölgesinde voltajların düşmesinin nedeni; 
Bu yörenin imar sahası dışında bulunması, genellikle tanm sahası olması nedeniyle çok sayıda 
sulama tesislerinin bulunması, bu tesis sahiplerinin tesislerim tekniğine uygun yapmamalarından 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca, tüm abonelerin sulama amaçlı kullandıkları motorları aynı anda 
çalıştırmaları esnasında, abone kolon hattı kesitlerinin de yeterli olmaması nedeni ile voltaj 
düşüklüğü oluşmaktadır. 

SORU 2 - Antalya da yaşanan bu enerji sıkıntısı bilginiz dahilinde midir? 

CEVAP 2- Antalyadaki enerji sorunu bilinmekte olup, bu yörede iyileştirme çalışmaları 
TEDAŞ'ın ilgili Müessese Müdürlüğünce devam ettirilmektedir. 

SORU 3- ANTALYA NIN HAK ETTİĞİ HİZMET iş hayatının yoğunluğunun had 
safhada olduğu günlerde aşırı voltaj düşüklüğünden, aletlerin bozulması ve de işlerin 
yürümesinin engellenmesi midir? 

CEVAP i - Soru önergesinde belirtildiği gibi enerji sorunu iş hayatım etkilememektedir. 
Voltaj düşümünden dolayı elektrikli aletlerinin yandığına dair TED AŞ Müessese Müdürlüğüne 
herhangi bir şikayet gelmemiştir. Söz konusu sıkıntıların bir çoğu abonelerin iç tesisatlarının 
tekniğine uygun olarak yaptmlmamasından ve mevcut tesislerine kurumun bilgisi olmadan güç 
ilave etmelerinden kaynaklanmaktadır. 

SORU 4- Ülkemiz ekonomisinin genelinin ve bu elektrik sıkıntısından dolayı sıkıntı 
yaşayan Antalya'daki yaytırmalann uğradığı ekonomik zaratt- nasıl gidermeyi 
düşünüyorsunuz? 

CEVAP 4 - TED AŞ'm ilgili Müessese Müdürlüğünce kurum abonelerine istediği kadar 
enerji verilmekte olup, bu güne kadar hiçbir yatırımcının enerji talebi geri çevrilmemiştir. 

SORU 5 - En kısa sürede Antalya'nın içinde bulunduğu bu enerji darboğazının 
giderilmesine yönelik herhangi bir çalışma var mıdır? 
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CEVAP 5- TEDAŞ 'ça ödenekler dahilinde şebeke yenilemeleri devam etmekte olup, 
söz konusu bölgenin elektrik şebekesinin yenilenmesi işi, 2005 yılı yatırım programında teklif 
edilmiştir. Ancak, TEÎAŞ tarafından Gazipaşa ilçesine, Alanya ilçesine, Alanya Manavgat 
arası Okurcalar, Manavgat Serik arası Gündoğdu, Serik Antalya arası Lara (Kondu), Aksu -
Antalya arası Havaalanı civarına ve Antalya - Kemer arası Beldibi mevkiine i 54/31,5 KV 
indirici TM' lerin acilen yapılması gerekmektedir. Bu indirici TM'ler inde, TEİAŞ tarafından 
yapıldığı takdirde, Antalya bölgesinin uzun vadede enerji sorunu çözülmüş olacaktır. 

SORU 6 - Eğer yok ise gereçesi nedir? 

CEVAP 6- Konu ile ilgili çalışmalar, TED AŞ ' in ilgili Müessese Müdürlüğünce devanı 
ettirilmektedir. 

SORU 7- Eğer var vse, bu çalışmaların tam olarak mahiyeti nedir? 

CEVAP 7- Mevcut proje ve yenilenecek master proje ile ödenekler doğrultusunda 
yenileme ve ilave tesis çalışmalarına TEDAŞ'ça devam edilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

î a l U N A K İ T A N 
Mal iye B a k a n ı 

23. -İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'm, İğdır'da yaşanan doğal afete ve mağdurlarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/3339) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki Sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip E R D O Ğ A N tarafjndan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

İğdır İlinin Muhtel i f kesimlerinde , 09.07.2004 günü meydana gelen şiddetli dolu ve hor tum 
diye tabir edilen fırtına sonucu birçok yerleşim alanında Tarımsal Hasar Meydana gelmiştir. 

İl Kriz Merkezi Başkanlığı 'nın tespitlerine göre ; 1.706 çiftçinin 46.782,85 dekar ekili alanı 
zarar görmüş , bunun ekonomik değeri ise 13.684.808 00Ö.00G.-(onüçtrilyon altıyüzseksendört 
milyar sekizyüzsekiz milyon) TL olarak tespit edilmiştir. 

Ayrıca birçok yerleşim biriminde Köylülere ait binalar ve Kamuya ait Okul Binaları da 
hasar görmüştür. 

Bu itibarla ; 

1. Yaşanan Doğal afet ile ilgili Hükümetin görüşü nedir ? Çiftçilerin Mağduriyeti giderilecek 
mi? 

2. Köylülerin Zirai borçlan ertelenecek mi? Bu borçların faizlerinin affı düşünülmekte midir ? 
3. Hayvancılıkla ilgili ne gibi önlemler düşünüyorsunuz, Hayvan yemi olarak ayni veya nakdi 

yardım yapılacak mı ? 
4. 2004 (ikinci ürün) ve 2005 yılı ekimleri için tohum yardımı ve mazot yardımı yapacak 

mısınız? 
5. Sınırlanan Pancar ekim alanları ile ilgili Kota 'nm kaldırılması düşünülmekte midir? Afet 

gören bölgede bu serbestlik tanınamaz mı? 
6. Hasar gören binalarla ilgili herhangi bir yardım yapıldı mı? Okul binalarının Onarımları ile 

ilgili ne gibi çalışma yapıldı.Bu Okulların Onarımları Eği t im Yılının açılışına yetişecek mi? 
7. Başbakanlık Acil Destekleme Programından veya diğer Acil Yardım Fonlarından İğdır 

İline bu güne kadar herhangi bir ödenek gönderildi mi ? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK V E İ S K A N BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A N K A R A 

,- , S Ü R E L İ 
SAYI : B .09 .0 .APK.0 .21 .00 .00 .17 / / ^ "^"^ .../.../2004 
KONU : İğdır Milletvekili « -, p Y l f J l 2004 

Yücel A R T A N T A Ş ' ı n * "" 
Yapılı Soru Önergesi . 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLCİİ: a )T.B.M.M. Başkanlığının 09.08.2004 tarih ve KAM.KAJR..MD. A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-6916/22129 sayılı yazısı. 

b)Başbakanlığın 13.08.2004 tarih ve B.02.0.K.KG.0.12/1 06-377-23/392 sayıh yazısı. 

İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ' ın , İğdır ilinde yaşanan şiddetli dolu ve hortum 
afetiyle ilgili olarak. Sayın Başbakanımıza j 'önelttiği, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığım 
koordinatör lüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri T.B.M.M. 7/3339 Esas sayılı yazılı 
soru önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

IC-DIR M İ L L E T V E K İ L İ 
S A Y I N Y Ü C E L A R T A N T A Ş ' I N 
T.BJV1.M. 7/3339 E S A S S A Y I L I 

Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ N E D A İ R 
S O R U L A R V E C E V A P L A R I 

S O R U L A R : 

İğdır i l inin M u h t e l i f kes imler inde , 9 .07.2004 günü m e y d a n a gelen şiddetli do lu ve 
hor tum d iye tabir ed i l en fırtına sonucu b i rçok yerleşim a lan ında tar ımsal hasar m e y d a n a 
gelmişt ir . 

İl Kr iz Merkez i Başkan l ığ ı ' n ın tespitlerine göre; 1.706 çiftçinin 46 .782 ,85 dekar ekili 
alanı 7.arar g ö r m ü ş , bunun ekonomik değeri ise 13 .684 .S08.000 .000-- (onüçt rüyon 
a l t ıyüzseksendor tmi lyar sek izyüzsekiz mi lyon) TL olarak tespit edi lmişt i r . 

Ayr ıca , birçok yer leş im bir iminde köylülere ait b inalar ve k a m u y a ait okul binalar ı da 
hasar görmüş tür . 

Bu it ibarla; 

1- Yaşanan doğal afet ile ilgili Hükümet in görüşü nedi r? Çiftçilerin mağdur iyet i 
gider i lecek m i ? 

2 - Köylü ler in zirai borçları er telenecek mi? Bu borçlar ın faizlerinin affı düşünü lmek le 
midi r? 

3 - Hayvanc ı l ık la ilgili n e gibi ön lemler düşünüyorsunuz , H a y v a n yemi olarak aynı 
veya nakd i ya rd ım yap ı l acak m ı ? 

4 - 2 0 0 4 (ikinci ü rün ) ve 2005 yılı ekimler i iç in t o h u m yard ımı ve m a z o t yardımı 
yapacak mıs ın ız? 

5- Sın ı r lanan panca r ek im alanları ile ilgili k o t a ' n m kaldır ı lması düşünü lmek te mid i r? 
Afet gören bö lgede b u serbest l ik t an ınamaz m ı ? 

6 - Hasa r gö ren binalar la ilgili herhangi bir ya rd ım yapı ld ı mı? Okul binalarının 
onar ımlar ı ile ilgili ne gibi ça l ı şma yapıldı . B u okulların onar ımlar ı eği t im yı l ının açıl ışına 
yet işecek m i ? 

7 - Başbakan l ık Ac i l Des tek leme Programından veya d iğer Aci l Yard ım Fonlar ından 
İğdır İ l ine bu g ü n e kadar herhangi bir ödenek gönderi ldi m i ? 
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CEVAPLAR: 

1- 59. T.C. Hükümeti olarak; temennimiz Ülkemizde herhangi bir doğal afet olayının 
yaşanmamasıdır. Ancak, Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle ne yazık ki zaman zaman bu tür 
felaketlere maruz kalabilmektedir. Dolayısıyla, doğal afetlerin meydana geldiği tarihten 
itibaren, hangi yöremizde olursa olsun, Devletin tüm imkanları yasalar çerçevesinde seferber 
edilerek, gereken yardımlar yapılmakta ve vatandaşlarımızın yaralarının da biran önce 
sarılmasına çalışılmaktadır. 

- İğdır İlinin Merkez ve Karakoyunlu İlçelerinde, 09.07.2004 tarihinde meydana gelen 
dolu afetinden dolayı, toplam 23 Köyde 968 çiftçi ailesine ait 53.910 dekar tarımsal alanın % 
70-90 oranında zarar gördüğüne ilişkin ön bilgiler çerçevesinde, tarımsal alanlarla ilgili hasar 
tespit çalışmaları devam etmektedir. Valilikçe yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 
düzenlenecek olan İl Hasar Tespit Komisyonu Kararının Tarım ve Köyişleri Bakanlığına 
intikal etmesi halinde, 2090 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirmeye alınabilecektir. 

Yine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülen 2090 sayılı "Tabii Afetlerden Zarar 
Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında" Kanun çerçevesinde; tabii afetlerden tüm 
tarımsal varlığı % 40"ın üzerinde zarar gören ve zararlarını diğer gelirleriyle 
karşılayamayacak durumda olan ve durumları İl Hasar Tespit Komisyonlarınca belirlenen 
üreticilere afet tertiplerine aktarılan ödenek imkanları çerçevesinde gereken yardım 
yapılmaktadır. 

2- Zarar gören çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, T.Tanm Kredi Kooperatifleri ve 
TEDAŞ gibi kurumlara olan borçlarının affedilmesi veya faizsiz olarak ertelenebilmesi için 
Bakanlar Kurulu Kararı gerekmektedir. 

- Çeşitli doğal afetler ve olağan üstü sebepler dolayısı ile gününde tahsil edilemeyen 
alacaklann, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince belirlenecek esaslar çerçevesinde 
tecil edilebileceği, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin ana sözleşmesinin 57. 
maddesinde; deprem, kuraklık, don, yangın, su baskını ve dolu gibi afetler veya bitkisel ve 
hayvansal hastalıklar yüzünden mahsûlün en az 1/3'ünün hasar görmesi nedeniyle gününde 
tahsil edilemeyen kooperatif alacaklarının Merkez Birliği Yönetim Kurulunca tespit edilecek 
esaslara göre her ortağın durumu ayrı ayn incelenerek faizli olarak tecil edilebileceği hususu 
yer almaktadır. 

Ancak, ortakların borçlarının teciline yönelik değerlendirme yapılabilmesi için il v e 
ilçelerde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonları raporlarının Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın onayı ve T.C. Ziraat Bankası mutabakatı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kuruluna intikal etmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, T.C. Ziraat Bankası gerek tabii afetler ve gerekse ekonomideki 
olumsuz gelişmeler nedeniyle borçlarını vadesinde ödeyemeyen üreticilerin borçlarını kolay 
ödeyebilmeleri ve üretimlerini sürdürmelerini teminen, çeşitli ödeme kolaylıklarını 
uygulamaya koymuştur. 

Buna göre; borcu takip hesaplarına aktarılan üreticilerin ana para bakiyelerinin 36 
ayda eşit taksitlerle, faizlerinin 24 ayda eşit taksitlerle ödenmesi, birikmiş faizlerin defaten 
ödenmek istenmesi halinde ise toplam faiz tutarından % 30 oranında indirim yapılması imkanı 
getirilmiş olup, temerrüt faizi uygulaması kaldırılmıştır. 

3- Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hayvancılığın geliştirilmesi amacı ile hazırlanan 
"Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında" Bakanlar Kurulu Kararı 10.05.2000 tarih ve 24045 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

—-"•«s*̂  - Bu uygulama kapsamında; Bakanlık ve yetkili Bakanlık kurumlarınca sertifika 
y^rtlrniş, 15-27 aylık yaşlarda ve en az 3 aylık, aynı boğa ile tohumlanmış ve gebe kalmış 
düve satın alan şahıslara, 3 ay içinde ilgili Makamlara başvurması koşuluyla bir kereye 
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mahsus olmak üzere saf ırk sertifikalı düvelere 2004 yılında, 200 Milyon TL/baş, damızlık 
sertifikalı düvelere de 400 Milyon TL/baş destek ödemesi yapılacaktır. 

- Hayvanları için yetkili veteriner hekim ve tüzel kişilerce suni tohumlama yaptırarak, 
belgesini alan kişilerin müracaatlarında, her hayvana bir kez olmak şartıyla 2004 yılında, 7,5-
15 Milyon TL suni tohumlama destek ödemesi yapılacaktır. 

- Ön soy kütüğü ve bu kütüğe kayıtlı hayvanlarına aynı ırk boğadan suni tohumlama 
yaptırarak, buzağı sahibi yetiştiricilerine her buzağı için bir kez olmak üzere, 2004 yılında 30-
60 Milyon TL/buzağı destek ödemesi yapılacaktır. 

- 2004 yılında, kalkınmada öncelikli illerde suni tohumlama ekibi kuran gerçek ve 
tüzel kişilere 2.250.000.000.-TL, diğer illerde ekip kuranlara ise 1.125.000.000.-TL 
destekleme primi ödemesinin yapılması kararlaştırılmıştır. 

- Tarım ve Köyişlen Bakanlığınca belirlenen şartlara haiz süt işleme tesislerine çiğ süt 
satan üreticilere 2003 yılında, 20 bin TL/L, soy kütüğüne kayıtlı işletmelerden çiğ süt satan 
yetiştiricilere de beher litre başına 40 bin TL süt teşvik ödemesi yapılmıştır. Söz konusu 
teşvik 2004 yılında da devam etmektedir. 

Hayvancılık Kararnamesi kapsamında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca üretim izni 
verilmiş olan işletmelerden o yıla ait üretim sezonu boyunca ana an satın alarak kullanan 
üreticilere ana an başına 2004 yılı için 5.000.000 TL. doğrudan destekleme ödemesi 
yapılmaktadır.Desteklemeden yararlanacak ananın An Yetiştiricileri Birliği üyesi olması 
halinde bu destek ana an başına 10.000.000 TL. dir. 

İpekböcekçiliğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak İçin Tanmda Yeniden Yapılandırma 
ve Destekleme Kurulu'nun 19/11/2003 tarih ve 2003/8 no'lu karan doğrultusunda 2004 
yılında da ipekböceği tohumunun ücretsiz olarak dağıtılması kararlaştınlmıştır. 

Aynca, 25/02/2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2Û04/6840 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 26/02/2004 tarih ve 25385 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Tanmsal Kredi Kararnamesinin uygulama Tebliği ile çiftçilerimize, damızlık süt 
sığırcılığı için cari banka faizinden % 40 indirimli işletme ve yatırım kredisi sağlanması 
imkanı getirilmiştir. 

Diğer taraftan, son günlerde ülke genelinde özellikle besicilik yapan işletmelerde besi 
süresinin geçmesine rağmen piyasada oluşan fiyatların maliyetin altında seyretmesi nedeniyle 
kesim yapılmaması yetiştiricilerimizi zor durumda bırakmıştır. Bu sorunun çözümü için 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca erkek sığıı karkas ağırlığı dikkate alınmak suretiyle "Et 
Teşvik Primi" Kararnamesi 15 Mayıs 2004 tarih ve 25463 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. Söz konusu Karar çerçevesinde, yetiştiricilerimize 190 kg ve üstü karkas 
ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için 1.000.000 TL doğrudan 
et teşvik primi ödenmektedir. Bu uygulamayla besicilik sektöründeki mevcut tıkanıklığın 
giderilmesi hedeflenmiştir. 

4- Söz konusu yıllar için Tanm ve Köyişleri Bakanlığının mazot yardımı yapılmasına 
yönelik halihazırda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

Ancak, TÎGEM tarafından başlatılan "Mahsul Fiyatına Yakın Sertifikalı Tohumluk 
Projesi" kapsamında çiftçilerimize yönelik olarak konunun önemini anlatan ülke çapmda bir 
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tanıtım ve özendirme kampanyası yapılmaktadır. Bu proje ile çiftçilerimize mahsul fiyatının 
en fazla % 10'u fazlasıyla sertifikalı tohum dağıtımı yapılacaktır. Bu amaca yönelik olarak 
2004 yılında Sertifikalı Buğday ve Arpa Tohumluğu Desteği Ödenmesine İlişkin uygulama 
Tebliği gereğince, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından sertifikalı tohumluk aldığını 
ibraz eden üreticilere kilogram başına 50 bin TL destek sağlanacaktır, 

Ayrıca, büyük oranda dışa bağımlılık arz eden ve bugün % 10 seviyelerinde olan yerli 
F 1 hibrit sebze tohumculuğunun geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımız, Üniversiteler ve özel 
sektör kuruluşlarının işbirliği ile başlatılan proje ile 10 yıl içinde sektördeki yerli üretimin 
payının % 70'lere yükseltilmesi planlanmaktadır. 

5- Ülkemizin şeker üretiminde ana politikası, ithalat ve ihracata meydan vermeyecek 
şekilde iç talebin yerli üretimle karşılanması şeklinde belirlenmiştir. Bu nedenle şeker 
üretiminde istikran ve kendi kendine yeterliliği sağlamak, stoklardan gelen kamu finansman 
yükünü azaltmak, üreticilere düzenli bir gelir temin etmek ve uluslararası yükümlülükler 
çerçevesinde öngörülen tarım politikalarına uyum sağlamak amacıyla, 1998 yılından itibaren 
"Kotalı Üretim ve Kademeli Fiyatlandırma" uygulamasına geçilmiştir. 

19 Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 4634 sayılı Şeker Kanunu gereği Şeker 
Kurumu ve Şeker Kurumu'nun karar organı niteliğinde Şeker Kurulu oluşturulmuştur. Şeker 
Kurulu; yurt içi şeker talebi ile fabrikaların işleme ve üretim kapasitelerini göz önünde 
bulundurarak ülke şeker kotasını tespit edip, şirketlere tahsis etmektedir. Pancar üretim 
kotaları ise her yıl Şeker Kurulu'nca tahsis edilen şeker kotası ile pazarlama yılı başı şeker 
stok durumu dikkate alınarak belirlenmektedir. 

Tespit edilen pancar üretim kotaları fabrikalara, köylere ve üreticilere son dört yıldaki 
taahhüt miktarının ortalaması esas alınarak dağıtılmaktadır. Bu kapsamda İğdır Ziraat Bölge 
Şefliğine, son dört yıldaki taahhüt ortalaması dikkate alınarak 2004 yılı için 212 000 ton 
pancar üretim kotası tahsis edilmiş ve pancar ekimi yaptırılmıştır. 

Önümüzdeki yıllarda da Şeker Kurulu tarafından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ne 
verilecek olan şeker kotası dikkate alınarak "Taahhüt Alımı Uygulama Esasları" dahilinde 
İğdır Ziraat bölge Şefliğine pancar üretim kotası tahsisi yapılacaktır. 

6- İğdır Valiliğince, 09.07.2004 tarihinde meydana gelen yağış ve fırtına sonucu hasar 
gören okullarla ilgili olarak yapılan hasar tespitlerine göre Milli Eğitim Bakanlığından 
29,441 Milyar TL ödenek talebinde bulunulmuş ve 50 Milyar TL ödenek, onarımlarda 
kullanılmak üzere Valilik emrine tahsis edilmiş olup, söz konusu okullar 2004-2005 öğretim 
yılına hazır hale getirilecektir. 

7- 09.07.2004 günü İğdır İlinde meydana gelen şiddetli dolu ve fırtına sonucu zarar 
gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için; 

- Acil Destek Programı çerçevesinde Başbakanlık bütçesine 2004 yılı için "Özel 
İdarelere Yapılacak Yardımlar" tertibine konulan ve bu kapsamda kuUamlması öngörülen 
ödenekten, İğdır İli Merkez İlçeye bağlı dokuz (9) Köy, Karakoyunlu İlçe Merkezi ve 
Karakoyunlu İlçesine bağlı beş (5) Köyde, 09.07.2004 tarihindeki Dolu yağışı afeti sonrasında 
toplam 46.782.85 dekar alanda zarar gören 1706 Çiftçi Ailesinin mağduriyetlerinin 
giderilmesi ve acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İğdır Valiliğinin Ziraat Bankası 
şubesindeki 136545 no.lu İl Özel İdare Hesabına 511.800.000.000.-TL ödenek gönderilmiştir. 
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24. - Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Başbakanın bir korumasıyla ilgili bazı id
dialara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Ab dul kadir AKSU'nun cevabı (7/3354) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Zekeriya AKINCI 
Ankara Milletvekili 

1. Ali Erdoğan hangi sıfat ve görevle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 

korumalık yapmaktadır? 

2. Ali Erdoğan geçtiğimiz aylarda Fatih Emniyet Müdürlüğü'ne baskın yapmış 

mıdır? 

3. Ali Erdoğan ile Fatih Emniyetinde görevli Başkomiser birbirlerinden davacı 

olmuşlar mıdır? 

4. Fatih Emniyet Müdürü İbrahim Karadağ ile Başkomiser Zekeriya Yanyol 

hakkında idari soruşturma başlatılmış mıdır? Eğer başlatılmışsa bunun gerekçesi nedir? 

5. Başkomiser Zekeriya Yanyol Bitlis'e tayin edilmiş midir? Eğer edilmişse bu 

olayın etkisi olmuş mudur? 

6. Ali Erdoğan kapkaça uğrayan kız kardeşi için niye özel muamele istemiştir? 

Emniyet çalışanlarına AKP'lilere özel ilgi göstermeleri için bir genelge yayınladınız mı? 

Yayınlamadıysanız AKP'liler neden özel ilgi bekliyor? 

7. Bakanlığınız Ali Erdoğan ile ilgili de herhangi bir soruşturma yapmakta mıdır? 
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

SAYI:B.05.1.EOM.0.12.04.O1 — - 3 l«=J ̂  _ < t " > ^ ( ^ . 
KONU-.Yazüı Soru Önergesi /S.../0&2.004 

TBMM BAŞKATsTLIÖINA 

f L C t: O9.08.20O4 tarih ve A.01.0.ONS.0.10.00.02 -6910 sayılı yastı. 
Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

cevaplandırılması istenilen (7/3354) no'lu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 
Ali ERDOĞAN Başbakanımız Sayın Recep Tayyip HRDOĞAN'a korumalık yapmamaktadır. Koruma 

hizmeti sadece Başbakanlık Koruma Müdürlüğü personeli tarafından yerine getirilmektedir. 
Emine KILIÇ isimli bayanın 24.03.2O04 günü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Tevfik Fi.krel 

Erciyes Polis Merkezi Amirliğine müşteki olarak başvurarak çantasının, otosunun camı kırılmak suretiyle 
çalındığı seklinde müracaatta bulunmuştur. Bu esnada Emine KILIÇ' m yanında bulunan yakını AH ERDOĞAN 
ile emniyet görevlisi arasında tartışma çıktığı ve bundan dolayı da tarafların konuyu Adliyeye intikal ettirdikleri 
anlaşılmıştır. 

Yukarıda belirtilen olayla ilgili olarak herhangi bir idari işlem yapılmamış olup bu konudan dolayı 
herhangi bir atama yapılmamıştır 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdulkadir AKSU 
İçişleri Bakam, 

25. - Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, Afyon 'daki öğretmen açığı ve eğitimdeki sorun
lara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3359) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitini Bakanı Sayın 
I-Iüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

~/{üUJ& 
Halil ÜNTLÜTEPF. 

Afyon MİLLETVEKÎT.t 

Afyon'da 1600 öğretmen açığı olduğu bilinmektedir. Buna rağmen bu 
dönem 330 öğretmen zorunlu olarak rotasyona tabi tutulmuş ve başka 
illere atanmıştır. Afyon'da giden öğretmenlerin yerine yeni atamalar 
yapılmış mıdır? Yapılmış ise, bu atamalar öğretmen açığının kapanması 
için yeterli olacak mıdır? 
Afyon' un iller arası üniversite giriş sıralamasında en sonlarda yer 
almasının sebebi nedir? Bunda Afyon'daki öğretmen açığı ve kalitesiz 
eğitimin etkisi olmuş mudur? 
Sosyal ve ekonomik olarak bulunduğu bölgenin ve çevresindeki tüm 
illerin daha gerisinde bulunan Afyon'un eğitim sorunlarının çözülebilmesi 
için zorunlu hizmet bölgesi içerisine almması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.O8.0.APK.O.O3.O5.0O-O3/ 3SÖ o 2>L ' 5 / 2 m 

KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 09.08.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6910 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın Halil ÜNLÜTEPE'nin, "Afyon'daki öğretmen açığı ve eğitimdeki 
sorunlara ilişkin" 7/3359 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda olması gereken yönetici ve öğretmen sayısının 
öğrenci, derslik ve branşlar itibariyle ders saati sayısı esas alınarak belirlenmesine ilişkin norm kadro 
uygulanmasına "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe girmesiyle başlanmıştır. 

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, 18.08.2004 tarihi itibariyle Afyon'daki eğitim 
kurumlarmda 7.100 öğretmen norm kadrosu belirlenmiş, buna karşılık 5.093 öğretmenin görev yaptığı 
tespit edilmiştir. Beden Eğitimi, Bilgisayar, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İngilizce, İş Eğitimi (İş ve 
Teknik Eğitimi), Matematik (İlköğretim), Okul Öncesi/Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Rehber ve Türkçe 
öğretmenliğinde görülen ihtiyaç ülke genelinde kaynak yetersizliğinden ve norm kadro 
hesaplamalarının 21 saat ders yüküne göre yapılmasından kaynaklanmaktadır. Oysa, her öğretmenin 
30 saate kadar, yöneticilerin ise aylıkları karşılığında 6 saate kadar derse girdikleri dikkate alındığında 
Afyon'un öğretmen ihtiyacının mevcut öğretmenlerle ve ilgili mevzuatı gereği ders görevi verilmek 
suretiyle karşılanabilir düzeyde olduğu görülmektedir. 

Afyon'a, 2004/1 atama dönemi ile 2004 yılı yer değiştirme dönemlerinde branşlar bazında 
toplam 357 öğretmen atanmıştır. Ayrıca, 02.09.2004 tarihinde de çeşitli branşlardan toplam 247 
öğretmen atanmış olup Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Öğretmenlerinin Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin değiştirilmesine yönelik mevzuat çahşma'.annda. 
Afyon'un zorunlu hizmet bölgesi illeri arasına alınması hususu da değerlendirilecektir. 

Diğer taraftan, Afyon, önergede iddia edildiği gibi, ÖSS'de başarı açısından iller arası 
sıralamada en sonlarda değil, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 
açıklamaya göre, 81 il içerisinde sayısalda 52'nci, sözelde 49'uncu ve eşit ağırlıkta 49'uncu sırada yer 
almaktadır. 

Bakanlığımız, ülkemiz genelinde eğitimin niteliğini imkânlar oranında en üst düzeye 
çıkartmak için başta program, eğitim araç ve gereçleri ile teknolojinin eğitimde kullanılması konuları 
olmak üzere ilgili bütün konularda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakar 
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26. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, 2004 yılı ÖSS sınavında başarısız olan öğren
cilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3360) 

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 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n M i l l i E ğ i t i m B a k a n ı S a y ı n H ü s e y i n Ç E L İ K 
t a r a f ı n d a n y a z ı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı h u s u s u n d a g e r e ğ i n i a r z e d e r i m . 

S a y g ı l a r ı m l a . 

P r o f . D r . D u f § i ı n A K D E M İ R 
D Y P İ ğ d ı r M i l l e t v e k i l i 

1 - 2 0 0 4 Y ı l ı ö ğ r e n c i S e ç m e S ı n a v ı n d a 3 2 . 1 7 7 ö ğ r e n c i n i n s ı f ı r p u a n 
a l m a s ı n ı n a s ı l d e ğ e r l e n d i r i y o r s u n u z ? 

2 - A y n ı m ü f r e d a t ı n u y g u l a n m a s ı n a r a ğ m e n , d ü z l i s e l e r i n Ö S S ' d e b a ş a r ı s ı z : 
o l m a s ı n ı n n e d e n l e r i n e l e r d i r ? M i l l i E ğ i t i m B a k a n ı o l a r a k , b u b a ş a r ı s ı z l ı k t a 
s o r u m l u l u k p a y ı n ı z v a r m ı d ı r ? 

3 - Ö S S ' d e b a ş a r ı s ı z o l a r a k d e ğ e r l e n d i r i l e n d ü z l i s e l e r i n b a ş a r ı o r a n ı n ı 
y ü k s e l t m e y e y ö n e l i k o l a r a k i v e d i b i r ö n l e m d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? V a r s a , 
d ü ş ü n d ü ğ ü n ü z y e n i ö n l e m l e r n e l e r d i r ? 

T . C . 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 

Araş t ı rma , P lan lama ve Koordinasyon Kuru lu Başkanl ığ ı 

S A Y I : B.OS.O.APK.0.03.05.00-03/ 3S& 5" "Z_ L * 5 /20O4 
K O N U : Soru Önerges i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLOİ : T B M M Başkanl ığ ın ın 09 .08 .2004 tarihli ve A.Ol .O.GNS.0 .10 .00 .02-6910 sayılı 
yakısı . 

İğdır Mi l le tveki l i Sayın D u r s u n A K D E M İ R ' i n , 2 0 0 4 Yılı Öğrenc i S e ç m e S m a v ı ' n d a 
başar ıs ız o lan öğrenci le re i l işkin 7 /3360 esas numara l ı yazıl ı soru önergesi incelenmişt i r . 

1. ö ğ r e n c i S e ç m e Sınavında Türkçe , Sosyal Bi l imler , M a t e m a t i k ve Fen Bi l imler i 
o l m a k üze re dör t alt b ö l ü m d e n soru sorulmaktadır . Bu bö lümle r in en az ikis inden 0,5 veya 
daha yüksek p u a n a lamayan adaylar için Ö S S - S Ö Z , Ö S S - S A Y v e Ö S S - E A p u a n l a n 
h e s a p l a n m a m a k t a dolayıs ıyla bu durumdaki öğrenci ler s ınavda sıfır p u a n a lmış o larak kabul 
görmekted i r . Ayr ıca , s ınav değerlendir i l i rken belli bir orandaki yanlış cevap sayısı d a doğru 
c e v a p sayısını götürmektedi r . Bu k a p s a m d a 2004 yılı Ö S S ' d e puanı h e s a p l a n m a y a n aday 
sayısı 32 .177 o lup b u sonuç , söz konusu öğrenci ler in h içbi r soruyu doğru çözemed iğ i 
a n l a m ı n a ge lmemekted i r . 

2 . Gene l or ta öğre t imde okul tür ler ine göre farklı p rogramlar uygulanmaktad ı r . Ayr ıca , 
A n a d o l u v e fon l iseler ine öğrenci ler s ınavla seçi lerek a l ınmakta ve b u n u n doğal sonucu o la rak 
öğrenci ler i de d a h a başarı l ı o lmaktadı r . B u temel sebep b i l inmes ine r a ğ m e n söz konusu 
okul la r ın başar ıs ına il işkin olarak yapı lan farklı değer lendi rmeler an laml ı bu lunmamak tad ı r . 

3 . Bakan l ığ ımız , ü lkemiz genel inde butun okul tür ler inde eğ i t imin nitel iğini imkânlar 
o ran ında en üs t düzeye ç ıka r tmak için çal ışmalar ına ara l ıks ız d e v a m e tmekted i r . Bun la rdan 
biri de s ö z konusu okul la rda oku tu lan ders ler in öğre t im p rog ramla r ın ın çağ ın gerekleri 
doğ ru l t u sunda günccl lenmesi v e geliş t i r i lmesidir . Bu çal ışmalar ın 2 0 0 4 yılı s o n u n d a 
t a m a m l a n m a s ı planlanmışt ı r . 

Eğ i t im bi l imler i a lanındaki yeni gel işmeler , t o p l u m u m u z u n iht iyaç analizler i ve 
öğrenc i merkez l i l iğ in esas alındığı yeni programlar ın uygu lamaya konu lmas ıy la orta 
öğ re t imdek i başar ı düzeyi ile orantılı o larak Ö S S ' d c k i başar ının da ar tacağı düşünülmekted i r . 

Bi lg i ler in ize arz eder im. 
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.4Şwg&. TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 

"'GÜNDEMİ 
124 ÜNCÜ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

26 EYLÜL 2004 PAZAR 

Saat: 11.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

4 

5 

6 

mtm 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÖŞMELER 

7 

8 
SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI GÜNDEMI 
124 ÜNCÜ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 26 EYLÜL 2004 PAZAR Saat: 11.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri; Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz, 
Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili 
Sadullah Ergin ile 205 Milletvekilinin, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasansı (1/521) ile Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı (1/523) ve Türk Ceza 
Kanunu Tasansını (1/593) görüşmek üzere Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince olağanüstü toplantı çağn önergesi (4/215) 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

* 

3 - SEÇİM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

* 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORUŞMELER 

* 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

* 

8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yetkileri Hakkında Kanun Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı : 146) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. - Türk Ceza Kanunu Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/593) (S. Sayısı ; 664) 
(Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 146'ya 1 inci ek) 

Adlî Yargı tik Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah
kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun; 22.5.2003 tarihli 19 uncu birleşiminde, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek 
ile Adalet ve Maliye Bakanlıkları, Yargıtay Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi temsilcilerinin de katılmalarıyla in
celeyip görüştüğü ve 27.5.2003 tarihli 26 nolu raporu ile sonuçlandırdığı, Adlî Yargı İlk Derece 
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 
Tasarısı, Genel Kurulun 25.6.2003 tarihli 98 inci birleşiminde yürürlüğe ilişkin 55 inci maddesine 
kadar görüşülerek kabul edilmiş, Komisyon Başkanlığının talebi üzerine İçtüzüğün 88 inci mad
desine göre yürürlük ve yürütmeye ilişkin son iki maddesi Komisyonumuza geri çekilmiştir. 

Komisyonumuzun 26.9.2004 tarihli 59 uncu birleşiminde, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek 
ile Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla, söz konusu tasarının yürürlüğe ilişkin 55 ve 
yürütmeye ilişkin 56 ncı maddeleri incelenip görüşülmüştür. 

Yürürlüğe ilişkin 55 inci maddesi Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve istinaf Kanun yoluyla ilgili 
diğer Kanun tasarılarıyla aynı tarihte yürürlüğe girmesini sağlamak amacıyla, 1 Nisan 2005 olarak 
değiştirilerek, 56 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Koksal Toptan 

Zonguldak 

Kâtip 

Hasan Kara 

Kilis 

Üye 

Orhan Yıldız 

Artvin 

Başkanvekili 

Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 

Mehmet Ziya Yergök 

Adana 

(Muhalifim) 

Üye 

Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 

Sözcü 

Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 

(Karşıyım) 

Üye 

Semiha Öyüş 

Aydın 

(Toplantıya katılmadı) 



Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Muhalifim) 

Üye 
Esat Canan 

Hakkâri 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 

Recep Özel 
İsparta 

Üye 
Harun Tüfekçi 

Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Muhalifim) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 

Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Muhalifim) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 146'ya 1 inci ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN 

KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

Yürürlük 

MADDE 55. - Bu Kanun 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 56. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 146'ya 1 inci ek) 





Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 152'ye 1 inci ek) 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun; 29.5.2003 tarihli 20 nci birleşiminde, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Sayın Mehmet Ali Şahin ile Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği Baş
kanlığı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi temsil
cilerinin de katılmalarıyla inceleyip görüştüğü ve 3.6.2003 tarihli 27 nolu raporu ile sonuçlandır
dığı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 
tümü üzerindeki görüşmeler, Genel Kurulun 25.6.2003 tarihli 98 inci birleşiminde tamamlanmış, 
15.7.2003 tarihli 106 ncı birleşiminde çerçeve 24 üncü madde ile Kanuna eklenen geçici 2 nci mad
desine kadar görüşülerek kabul edilmiş, Komisyon Başkanlığının talebi üzerine İçtüzüğün 88 inci 
maddesine göre Geçici 2 ve 3 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 25 ve 26 ncı mad
deleri Komisyonumuza geri çekilmiştir. 

Komisyonumuzun 26.9.2004 tarihli 59 uncu birleşiminde, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek 
ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla, söz konusu tasarının geçici 2 ve geçici 3 ün
cü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlüğe ilişkin 25 inci maddesi, Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve istinaf kanun yoluyla ilgili 
diğer kanun tasanlanyla aynı tarihte yürürlüğe girmesini sağlamak amacıyla, 1 Nisan 2005 olarak 
değiştirilerek ve yürütmeye ilişkin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Başkanvekili 
Halil Özyolcu 

Ağn 
Üye 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Karşıyım) 
Üye 

Semiha Öyüş 
Aydın 

(Toplantıya katılmadı) 



Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Muhalifim) 

Üye 
Esat Canan 

Hakkâri 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 
(Toplantıya katılmadı) 
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Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 

Üye 
Harun Tüfekçi 

Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Muhalifim) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Muhalifim) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 152'ye 1 inci ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
İLİŞKİN KANUN TASARISI 

"GEÇİCİ MADDE 2. - Bölge adliye mahkemelerinin, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile 
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci mad
desi uyarınca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve başlama tarihinde; 

1. Yargıtayda incelenmekte bulunan ve henüz karara bağlanmamış olan davalar bölge adliye 
mahkemelerine gönderilir. 

2. Yargıtay hukuk daireleri ve Hukuk Genel Kurulu tarafından karara bağlanmış dava dosyalan 
bakımından bu Kanunun istinaf yoluna ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu dava dosyalan hakkında 
mahkemelerin direnme veya yeniden hüküm kurmak suretiyle verdikleri kararlar hakkında, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki temyize ilişkin hüküm
leri uyannca yalnız temyiz yoluna başvurulabilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur." 

MADDE 25. - Bu Kanun 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 26. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 152'ye 1 inci ek) 





Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 664'e 1 inci Ek) 

Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/593) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun; 30.6.2004 tarihli 50 nci, 1.7.2004 tarihli 51 inci, 2.7.2004 tarihli 52 nci, 

5.7.2004 tarihli 53 üncü, 6.7.2004 tarihli 54 üncü, 7.7.2004 tarihli 55 inci, 8.7.2004 tarihli 56 nci, 

13.7.2004 tarihli 57 nci ve 14.7.2004 tarihli 58 inci birleşimlerinde, Adalet Bakanı Sayın Cemil 

Çiçek ile Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi temsilcilerinin de katıl

malarıyla inceleyip görüştüğü ve 8.3.2004 tarihli 60 nolu raporu ile sonuçlandırdığı Türk Ceza 

Kanunu Tasarısı, Genel kurulun 14.9.2004 tarihli 119 uncu, 15.9.2004 tarihli 120 nci ve 16.9.2004 

tarihli 121 inci birleşimlerinde yürürlüğe ilişkin 344 üncü maddesine kadar görüşülerek kabul edil

miş, Komisyon Başkanlığının talebi üzerine İçtüzüğün 88 inci maddesine göre yürürlük ve yürüt

meye ilişkin son iki maddesi Komisyonumuza geri çekilmiştir. 

Komisyonumuzun 26.9.2004 tarihli 59 uncu birleşiminde, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek 

ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla, söz konusu tasarının yürürlüğe ilişkin 344 ve 

yürütmeye ilişkin 345 inci maddeleri incelenip görüşülmüştür. 

Tasarının kanunlaşması halinde yürürlük tarihinin bir yıl gibi ileri bir tarihe bırakılması, uy

gulama açısından ciddî sorunlara yol açacaktır. Bu zaman zarfında işlerin bekletilmesi gibi bir fiilî 

durum ortaya çıkacaktır. Bu bakımdan Kanunun yürürlük tarihinin mümkün olduğunca kısa tutul

masında fayda görülmüştür. 

Ancak, ülkemizdeki plansız kentleşme ve kaçak yapılaşmanın ciddî bir sorun haline gelmesi 

dolayısıyla, Tasarının "İmar kirliliğine neden olma" başlıklı 184 üncü maddesi hükümlerinin, 

Kanunun yayımı ile derhal yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür. 

Buna karşılık, özellikle yerel yönetimler ve sınaî tesisler açısından bir alt yapı hazırlığının 

yapılabilmesi için zamana ihtiyaç bulunması dolayısıyla, "Çevrenin kasten kirletilmesi" başlıklı 

181 inci maddesinin birinci fıkrası ile, "Çevrenin taksirle kirletilmesi" başlıklı 182 nci maddesinin 

birinci fıkrası hükümlerinin, Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonraya bırakılması, diğer 

maddelerinin ise 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmesini sağlamak amacıyla, Türk Ceza 

Kanunu Tasarısının yürürlükle ilgili 344 üncü maddesi değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının yürütmeyle ilgili 345 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 

Üye 

Orhan Yıldız 
Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 

Üye 

Esat Canan 

Hakkâri 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 
(Toplantıya katılmadı) 

Başkanvekili 

Halil Özyolcu 
Ağrı 
Üye 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 
Üye 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 

Üye 
Harun Tüfekçi 

Konya 

Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

Üye 

Semiha Öyüş 
Aydın 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Mahmut Durdu 
Gaziantep 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Muhalifim) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 664'e 1 inci Ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRK CEZA KANUNU TASARISI 

Yürürlük 

MADDE 344. - (1) Bu Kanunun; 
a) "İmar kirliliğine neden olma" başlıklı 184 üncü maddesi, yayımı tarihinde, 
b) "Çevrenin kasten kirletilmesi" başlıklı 181 inci maddesinin birinci fıkrası ile 
"Çevrenin taksirle kirletilmesi" başlıklı 182 nci maddesinin birinci fıkrası, yayımı tarihinden 

itibaren iki yıl sonra, 
c) diğer hükümleri, 1 Nisan 2005 tarihinde 
Yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 345. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 664'e 1 inci Ek) 




