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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açıldı. 
Adana Milletvekili Mehmet Ziya Yergök, Cumhuriyetimizin 81 inci Yıldönümünde Cum

huriyet ve hukuka, 
Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, kırsal alanlarda yürütülen turizm faaliyetlerinin 

önemine, yurdumuzun bu alandaki potansiyeline ve alınması gereken tedbirlere, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, yanlış eğitim sistemi ile sınav odaklı özel dershaneler 

sorununa ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik cevap verdi. 

Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın (3/272) (S. Sayısı: 520), 
Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in (3/273, 3/276, 3/277, 3/278, 3/279, 3/280, 3/281) 

(S. Sayıları: 521, 523, 524, 525, 526, 527, 528), 
Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin (3/274) (S. Sayısı: 522), 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın (3/282) (S. Sayısı: 529), 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içerisinde itiraz edil
mediği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

Antalya Milletvekili Feridun F. Baloğlu'nun (6/1303), esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi okundu, sorunun geri verildiği bildirildi. 

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 milletvekilinin, şekerpancarı ve Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların (10/221), 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki kirliliğin 
(10/222), 

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön-
görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 milletvekilinin (10/152), 
Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen ve 25 milletvekilinin (10/216), 
Patates yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken ön

lemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin birlikte yapılan öngörüşmelerinden sonra 
kabul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun : 
12 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, Başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden itibaren üç ay 

olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden; 

2 nci sırasında bulunan, Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ile 6.12.1989 Tarihli ve 396 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname; 13.4.1990 Tarihli ve 423 Sayılı Aile Araştırma Kurumu 
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Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin (1/330, 1/148, 1/169) (S. Sayısı: 661), 

3 üncü sırasında bulunan, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/837) (S. Sayısı: 639), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 
Ertelendi. 
4 Kasım 2004 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşime 

16.25'te son verildi. 
Ali Dinçer 

Başkanvekili 
Bayram Özçelik Mehmet Daniş 

Burdur Çanakkale 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

No.: 18 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
4 Kasım 2004 Perşembe 

Tasarı 
1. - Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/916) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004) 

Raporlar 
1. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 Milletvekilinin, Karadeniz Sahil Yolu İşlerinin 

İhalesinde Müteahhit Firmaların Önceden Anlaştıklarının Bilinmesine Rağmen, Fiyatları Ayar
layarak ve Rekabete Meydan Vermeyerek Devleti Büyük Ölçüde Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı 
Yaşar Topçu Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/9) 
(S. Sayısı: 672) (Dağıtma tarihi: 4.11.2004) (GÜNDEME) 

2. - Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/882) (S. Sayısı: 674) (Dağıtma 
tarihi: 4.11.2004) (GÜNDEME) 

3. - Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı: 675) (Dağıtma tarihi: 4.11.2004) (GÜNDEME) 

4. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin ve 13 Milletvekilinin; Güneydoğu Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 6 Kasım 1989 Tarih ve 388 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Mardin 
Milletvekili Muharrem Doğan ve 35 Milletvekilinin; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teküfı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/324,2/299) (S. Sayısı: 677) 
(Dağıtma tarihi: 4.11.2004) (GÜNDEME) 

5. - İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade) Kanunu 
Tasarısı İle Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/899) (S. Sayısı: 678) 
(Dağıtma tarihi: 4.11.2004) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.00 

4 Kasım 2004 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Oluşan gelenek gereği, ben, Cumhuriyet Halk Partisinin bir üyesi olarak, Meclisi yönettiğim 

zamanlar, 2 CHP'li üyeye, 1 Adalet ve Kalkınma Partisi üyesine söz veriyorum; fakat, dün ve 
bugün, son anda, söz isteyen Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi arkadaşlar, değişik nedenlerle söz is
temlerini geri aldılar. O nedenle, bugün, söz isteme durumunda olan üç Cumhuriyet Halk Partisi 
üyesi üç milletvekili arkadaşımıza söz vereceğim. İnşallah, ileride, Meclisi yönettiğim başka bir 
günde bu açığı kapatır, yönettiğim günlerden birinde, 1 değil 2 Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi 
milletvekili arkadaşıma söz verme imkânını bulurum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Bağımsızları da unutmayın, onlara da söz verin. 
BAŞKAN - Tabiî, tabiî... Onlardan talep geldiği zaman onları da değerlendirmek katılımcı demok

rasi açısından görevimiz; ama, bana, bağımsız milletvekili arkadaşlardan henüz bir talep gelmedi. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Gelir, gelir... 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Çok kısa bir zamanda gelir. 
BAŞKAN - Henüz bir konuşma istemi ulaşmadı, ulaştığı an değerlendirmek boynumun borcudur. 
Gündemdışı ilk söz, Organ Nakli Haftası münasebetiyle söz isteyen Hatay Milletvekili Dr. 

Züheyir Amber'e aittir. 
Buyurun Sayın Amber. (CHP sıralarından alkışlar) 

IIL- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Organ Nakli Haftası münasebetiyle, organ ve doku 

temininde karşılaşılan sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 
ZÜHEYİR AMBER (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 - 9 Kasım günleri arasın

da gerçekleşen Organ Nakli Haftası nedeniyle, bu alanda yaşanan sıkıntıları anlatmak için, sizlere, 
gündemdışı bu konuşmamı hazırlamış bulunmaktayım; hepinize saygılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, tarihin ilk devirlerinden itibaren insanoğlu ruhen ve bedenen sağlıklı 
yaşamak için çeşitli çalışmalar yapmış, bu çalışmalar toplumların ekonomik ve sosyal gelişimlerine 
paralel olarak değişim göstermiştir. Tıptaki bu gelişmelerde Türk hekimleri belirleyici rol üstlen
mişler ve önemli katkılarda bulunmuşlardır. Mumyalama, kan alma ve küçük cerrahi operasyonlar
la başlayan tıp bilimine, nakil, hep ilginç gelmiştir. Tarih boyunca organ nakilleri denenmiş, ilk 
başarılı organ nakli, 1958 yılında böbrek nakli olarak yapılmış ve gerçekleştirilmiş ve 1967 yılında 
da, herkesin malumu, Dr. Bernard tarafından yapılan kalp naklinden sonra da hız kazanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, organ nakli, günümüzde başka hiçbir tıbbî çözüm olmadığı için, bir in
sanın organ ya da dokularının, gereksinimi olan başka bir insana tedavi amacıyla nakledilmesi iş
lemidir. Organ nakli canlıdan canlıya veya kadavradan canlıya olmak üzere iki şekilde gerçekleş
mektedir. Canlıdan canlıya yapılan nakiller, doku, böbrek ve karaciğerin bir kısmı olarak gerçekleş-
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tirilmektedir; ancak, bu naklin, vericinin sağlığını olumsuz olarak etkilememesi gerekmektedir. 
Kadavradan organ nakli yapmak için ise beyin ölümünün gerçekleşmesi gereklidir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde ilk başarılı organ nakli 1975 yılında, Hacettepe Üniversitesi 
Hastanesinde, bir anneden oğluna yapılan, canlıdan canlıya, böbrek nakli olmuştur. 

Organ nakli, ilk yapıldığı günden bugüne kadar büyük gelişim göstermiş, özellikle 1994 yılın
dan sonra büyük ivme kazanmış; ancak, yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bunu, bir örneklemeyle 
açacak olursak, çeşitli ülkelerden alınan istatistiklerde, yapılan bağışların 1 000 000 kişide 20-25 
kişi olduğu görülmektedir. Kaba bir hesap yaparsak, ülkemiz nüfusunu 60 000 000 olarak kabul 
edersek, 25 kişi hesabıyla gittiğimizde, 1 500 verici ortaya çıkar. Bu da, 1 500 kalp, 1 500 karaciğer, 
3 000 böbrek eder. Tıbbî nedenlerle bunun yarısını kullanacağımızı varsayarsak, bu rakam 750'dir. 
Türkiye'de on senede yapılan karaciğer nakillerine bakacak olursak, kadavradan alınarak yapılan 
karaciğer nakli yaklaşık 250 adettir; yani, bizim, yılda 700-750 karaciğer nakli yapmamız gerekir
ken, biz bunun ancak üçte l'ini on yılda gerçekleştirebilmişiz. Kalp nakillerini hesaplamaya kalkar
sak, daha üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun sonucunda da, organ bekleyen hasta sayısı art
makta; ancak, verici sayısı giderek azalmaktadır. 

Bu sıkıntılar neden yaşanmaktadır ve çözüm yolları nasıl bulunmalıdır? Ben, bir tıp doktoru 
olarak, ilkönce tanıyı doğru koymakta yarar olduğu düşüncesindeyim; çünkü, tanı doğru konulursa, 
tedavisi ve çözüm yolları daha kolay bulunacaktır. 

Sayın milletvekillerini, ülkemizde yeterli sayıda organ nakli merkezi yok mudur, yoksa bu 
konuda deneyimli bilimadamlarımız mı yetersiz ve eksiktir? Bu iki sorunun da yanıtı, hayır; yani, 
yeterli sayıda organ nakli merkezlerimiz var ve yetkin bilimadamlarımız canla başla hayat kurtar
mak için savaşmaktadır. O halde, sorunlar nelerdir? 

Burada, size bu sorunları kısaca özetlemek istiyorum: 
Sorunlardan en önemlisi ve birincisi eşgüdüm eksikliği. Organ ve doku alınması, saklanması 

ve nakli, 1979 yılında yürürlüğe giren 2238 sayılı Yasayla yürütülmektedir. Daha sonra, 2000 yılın
da, bu yasaya ek olarak Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir; ancak, 
yasa ve yönetmelikler eksik kalmakta, bu yüzden eşgüdüm eksikliğine yol açmaktadır. Daha geniş 
ve kapsamlı bir yasa hazırlanarak bu karmaşaya son verilmelidir. 

Bu yasa hazırlanırken, bu konuyla ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılmalıdır. Hal
kımız, organ nakliyle ilgili bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. Bu eğitim ve bilgilendirme, başta Sağ
lık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ZÜHEYİR AMBER (Devamla) - Bitmek üzere Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun, lütfen sözlerinizi tamamlayın efendim. 
ZÜHEYİR AMBER (Devamla) - ...Diyanet İşleri Başkanlığı, gönüllü kuruluşlar ve medyayla 

sürekli eşgüdüm içerisinde olmalı ve birlikte çalışılmalıdır. 
Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına yeterli önemin verilmesi: 
2001 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yaptıkları kam

panya epey ses getirmiş, bağışlarda bir artış görülmüştür; ancak, daha sonra bu konu gündemden 
düşmüş, çalışmalar sonuçsuz kalmıştır; çünkü, insanlar, hasta durumuna gelene kadar böyle bir 
şeyin önemini kavrayamıyorlar, hatta yok sayıyorlar. İnsanlara, bunun böyle olmaması gerektiği, bu 
tip rahatsızlıklara herkesin yakalanma riskinin bulunduğu, herkes organ bağışında bulunursa, gerek
sinim olduğunda organ bulunabileceğinin bilincine kavuşturulması gereklidir. Bunun için de, bu tip 
kampanyalar, iki üç yılda bir değil de, halkımız bu bilince kavuşana kadar devamlılık arz etmelidir. 
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Organ nakilleri belli merkezlerde yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı, bu konuda çizgisi ve kriter
leri belli ihtisas hastaneleri kurmalıdır. Vakalar orada birikmeli, başarı ve beceri bir arada olmalıdır. 
Bununla "yeterli merkez yok, doktorlarımız yetersiz" demek istemiyorum; ancak, bir merkez, yılda 
birkaç nakil yapıyorsa, orada başarıyı elde etmek uzun zaman alacaktır. Eğer böyle uzman merkez
ler açılırsa, cerrahlarımızın birincil işi organ nakli olacak, organ sayıları daha kolay tespit edilecek, 
hastalar kime, nereye gideceklerini daha rahat bulacaklardır. Böylece, işgücü kaybı önlenmiş, is-
tatistikî bilgiler doğru ve net tutulmuş, hizmet hızlı ve ivedi bir şekilde verilmiş olacaktır. 

Esasında çok önemli bir konu olan organ nakli, hâlâ pek ciddîye alınmamaktadır. Ancak başımıza 
geldikten sonra, organa gereksinim duyunca mı önemini fark edeceğiz?! Unutmayalım ki, hepimiz in
sanız; her an, her türlü olumsuz koşulla, buna benzer hastalıklarla karşılaşabiliriz; bu konuya ciddiyet
le eğilmezsek -hiç birimiz için temenni etmem; ama- karşılaştığımızda da çok geç olabilir. 

Biz milletvekilleri, topluma örnek olmak zorundayız. Onun için diyorum ki, gelin, burada, 
Yüce Meclisin çatısı altında, bu Meclise yakışır, ulvî bir eylem olan organ bağışı yaparak halkımıza 
örnek olalım. 

Sağlık Bakanlığımızın ve diğer kuruluşlarımızın da, bu çağrıma kulak vereceğine olan inan
cımla, hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, cezaevleri ve yaşanan sorunlar hakkında söz isteyen, İstan
bul Milletvekili Sayın Hasan Aydın'a aittir. 

Buyurun Sayın Aydın. 
2. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydın 'in, F tipi cezaevlerinin durumu ile buradaki hükümlülerin 

ve tutukluların sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 
HASAN AYDIN (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; aslında biraz şans-

lıyımjçünkü, bu konuyla ilgili, hem İçişleri Bakanımız, hem de Adalet Bakanımız, tesadüfen bugün 
buradalar. 

Sevgili arkadaşlarım, bir noktada, gündemdışı konuşma ne kadar işe yarar, ne kadar yaramaz; 
bu gündemdışı konuşmalarda dile getirilenler, Mecliste, kanun anlamında, değişik anlamlarda ne 
kadar hayata geçmiştir bir yana; ama, hiç olmazsa, toplumun sesi anlamında, bir toplum yarasım, 
bir toplum sorununu gündeme getirme ihtiyacında olduğum için huzurunuza çıktım. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, kimse cezaevine düşmek istemez. Her birimizin, yakınında, 
uzağında, şöyle ya da böyle, cezaevinde insanlarımız olmuştur. Biz, sadece, onların yakınlarının ne 
çektiklerini, nasıl bir etki altında olduklarını görmüşüzdür; eğer, cezaevinde bir yakınımız varsa, bu 
olaya, daha da yakından ilgi duyma şansını yakalayabilmişizdir. 

Bir ülkede, bir toplumda suç varsa, ceza olacaktır. Burada tartışılan bir şey yoktur. Ceza da 
suçun boyutu kadar olur; cezanın ağırlığı suçun ağırlığıyla ilintilidir; ama, gelin görün ki, ben, 
bugün, burada, zaman zaman sadece kimi radikallerin eylem yaptığını zannettiğimiz, toplumun da 
peşin bir hükümle, bir önyargıyla kenara koyduğu, kimi annelerin kimi cezaevi tutuklularının ey
lem yapıp gazete sayfalarına kimi zaman iri kimi zaman da küçük puntolarla girdiği bir temel prob
lemi gündeme getirmek istiyorum. 

F tipi denildiği zaman, toplum olarak, F tipi cezaevlerini, toplumun dışladığı, genellikle de 
radikal solcu ya da sağcıların orada yer aldığı, buna da müstahak oldukları, hak ettikleri bir kavrayış 
olarak algılamaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, F tipi cezaevi denilen cezaevleri 2x4 boyutunda; tuvaleti -affedersiniz-
lavabosu, yatak odası, banyosu, tümü içerisinde. Biraz inceleme ihtiyacı duydum bize gelen talep
ler doğrultusunda, bazı şeylere aklım ermedi. Yani, acaba, Türkiye Cumhuriyeti, demokratikleş
meye çalışan cumhuriyetimiz, Avrupa Birliğiyle bütünleşmeye çalışan cumhuriyetimiz, nasıl bir 
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mantıkladır ki, biraz sonra birkaç maddeyle size izah etmeye çalışacağım bir olayı meşru görebil
mekte, doğal görebilmekte, gerekli görebilmektedir. 

Şimdi, ceza veriliyor... Zaten, hapishaneye girmiş olmak, cezanın çekilmesinin başlama süreci 
anlamına gelmektedir; fakat, bu F tiplerinde böyle değil. Önce hapse koyuyorsunuz; sonra, yeni bir 
işkence süreci başlatıyorsunuz. Yani, hapishane biter mi bitmez mi belli değil; çoğunun da öl
memesi için hiçbir neden yok. Yeni bir süreç; çağımızda algılanması son derece zor, yeni bir süreç 
başlamaktadır. Önce küçük bir hücreye koyuyorsunuz -F tiplerinden bahsediyorum- sonra, değerli 
arkadaşlarım, bunları, müthiş derecede bir yalnızlığa bırakıyorsunuz... Biz, idam cezasını da kaldır
mış bir ülke olarak, cezaevlerini aslında şöyle algılamak durumundayız: Bunlar, suç işleyen insan
ların ıslah edildikleri, topluma yeniden kazandırıldıkları, programlarının, planlarının bu şekilde ol
ması gerektiği gibi algılara da bakarız. İnanılmaz derecede bir yalnızlaştırma politikası başlıyor ön
ce. Bu yalnızlaştırmanın ötesinde de, cezaevlerinde abartılı bir biçimde psikolojik baskılar başlıyor. 
Temel felsefe, eğitmek, ıslah etmek, topluma yeniden kazandırmak değil; oradaki insanları kişilik
siz hale getirmek, şahsiyetlerinden, kimliklerinden, kişiliklerinden uzaklaştırmak; düşünmeyen, ez
diğimiz için, imha ettiğimiz için ayakta duramayan, dışarıya çıktığı zaman toplumla anlaşması, uz
laşması, topluma katkı yapması asla mümkün olmayan bir proje. 

Bir arkadaşım anlattı; bu cezaevlerinde müzik yayını olduğu zaman idare karar veriyor. Şimdi, 
bir düşünün; gecenin saat 3'ünde, ses db'sinin de idare tarafından ayarlandığı bir müzik yayını 
düşünün siz!.. Bu müzik yayınına sizin itiraz etme şansınız yok. "Bu müziği dinlemiyorum" deme 
şansınız yok; yani, âdeta, bir işkenceyle, saat gecenin 3'ünde, tamamen idarenin keyfine bağlı; yani, 
müzik yayınının ne zaman yapılacağı, mahkûmlarla nasıl ilgilenileceği tamamen idarenin keyfine 
bağlı. Eğer, kazaen, devletimiz, hükümetimiz, farkında olmadan, ruh hali bozuk olan bir adamı da 
oraya koymuşsa, varın düşünün ki, oradaki insanların... Sonuçta, o hapishaneye koymuş olduğunuz 
canlılar, insan. Biz, her dönemde, vicdanen, insanın bulunduğu her yerde insanlara insanca 
muamele yapmakla yükümlü bir toplumun geleneklerinden, geleceğinden gelmekteyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HASAN AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, saymak çok zaman alıyor. Müthiş bir iş

kence ortamı, müthiş bir yok etme ortamı... İdare başta olmak üzere, bu F tipi cezaevlerinde bulunan 
insanlara karşı bir peşin hüküm; yani, atomun bile parçalanmasından zor olduğunu ifade etmeye 
çalışmış olduğumuz bir peşin hüküm, bir önyargı... 

Ben, hem İçişleri Bakanımızın hem Adalet Bakanımızın, bir vekil arkadaşlarının, belki, bugün
den farklı olarak, hissettiğim için, yani, hissettiğimi bu kürsüde ifade etmek zorunda kaldığım için, 
bir kere daha, bu cezaevlerine bu gözle, bir insan, iyi gözle, hepinizin baktığı gibi bakmalarını -ten
zih ederim, yanlış anlaşılmasını da istemem- orada bulunanların insan olduğunu, topluma kazandır
mak zorunda olduğumuzu, toplumun bir yarası olduğunu, onların da bir annesinin, babasının ol
duğunu, onların da bir Allah kulu olduğunu, onları oraya atarak insanlıktan çıkarma hakkımızın biz
de bulunmadığını hatırlamalarım ve bu konuda bu soruna ilgi göstermelerini huzurunuzda istirham 
ediyorum, rica ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı konuşmaya Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Aydın'ın konuşması üzerine, cezaevleriyle ilgili olarak birkaç hususu dile getirmek is

terim. Gerçi, son bir hafta içerisinde, cezaevleri konusu, değişik sebeplerden dolayı Türkiye'nin gün
deminde; ancak, bu konu gündemde ama, yapılan açıklamaların önemli ölçüde, en azından, eksik bil-
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giye dayandığını, eksik bilgi sonucu yapılan beyanların da, doğrusu, uygulamaları, Türkiye'deki 
cezaevlerinde yaptığımız çalışmaları çok da doğru ölçüde yansıtmadığını burada ifade etmek isterim. 

Geriye dönük olarak, Türkiye'nin gündeminde zaman zaman cezaevleri konusu olmuştur; hat
ta, üzücü bir tarzda olmuştur. Bundan dolayı da toplum bunun sıkıntısını da yaşamıştır. Ancak, bel
li bir süreden beri cezaevlerinin, gerçekten, bir infaz ve ıslah kurumu olması noktasında, Türkiye, 
olabildiğince zor bütçe imkânları içerisinde çok önemli ölçüde de kaynak aktarmıştır, ayırmıştır, 
ayırmaya da devam ediyor. Çünkü, biz, Hükümet olarak da, şahsen de elbette... Bir atasözümüz var: 
"Dağ başına kış gelir, insan başına iş gelir." Sebebi ne olursa olsun, cezaevine düşmüş olan insan
ların, suçlu olsa dahi, hükümlü olsa dahi, her şeyden evvel, bir insan olduğunu, onun topluma tek
rar kazandırılması lazım geldiğini düşünerek yaptığımız çalışmaları bu anlayışa göre, bu esasa göre 
yapmaya çalışıyoruz. Türkiye, bu noktada da geçmişte epey tenkit almış; ama, son üç dört seneden 
beri yapılan çalışmaların iyi yolda gittiği noktasında uluslararası bir kanaat hâsıl olmuştur. 

Biliyorsunuz, Türkiye'de en çok dış denetime açık kurumların başında ceza ve tevkifevleri gel
mektedir. Pek çok uluslararası kuruluş, Türkiye'deki cezaevlerinde nasıl bir infaz yapılıyor, cezaevin
deki fizikî şartlar nedir diye, orada yapılan iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, sık sık Tür
kiye'ye gelirler; biz de, açıkyüreklilikle, bu cezaevlerimizi, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ken
dilerine açarız. En son geçtiğimiz günlerde yine gelmişlerdir. Eğer cezaevleri konusunda, gerçekten 
burada dile getirildiği tarzda Türkiye'nin bir açığı olsaydı, noksanı olsaydı, sizi temin ederim, İler
leme Raporunun en başında yer alırdı. O İlerleme Raporuna iyi bir bakmamız lazım. Her şeyi nereye 
kadar inceleyen Avrupa Birliğinin, burada dile getirilen hususları görmezlikten gelmesi mümkün 
değil. Onun için, daha fazla iyileştirme yapma noktasında, şüphesiz, çalışmalarımız devam ediyor. 

Burada, Adalet Komisyonu üyesi arkadaşlarımız var, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonun
da görev yapan arkadaşlarımız var. Ben göreve geldikten sonra, hem Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubuna hem AK Parti Grubuna hem de bu komisyon başkanlıklarına yazı yazarak, F tipi cezaev
leriyle ilgili yazılıp çizilenlere ilaveten, bunlar ne ölçüde gerçeği aksettiriyor, ne ölçüde bu cezaev
lerinin durumuyla örtüşüyor, bunu değerlendirmelerine imkân vermek adına davet ettim. Buyurun 
gelin; cezaevlerimizi başkaları geliyor görüyor, siz de gelin görün; bir eksiğimiz varsa birlikte bun
ları yapalım anlayışı içerisinde, ben, iki parti grubuna da bu yazıyı geçen sene yazdım. Nitekim, 
buradan arkadaşlarımız -sayısı ne kadardı bilemiyorum- her iki gruptan da bu davetimize icabet et
tiler, bu cezaevlerini gezdiler, gördüler. 

Ayrıca, İnsan Haklarım İnceleme Komisyonu Başkanlığımız -Meclisimizin komisyonu- sık sık 
cezaevlerindeki şartları yerinde incelerler. Dün ya da evvelsi gün -Sayın Elkatmış buradaysa beni teyit 
edecektir-önümüzdeki günlerde yine bu neviden ziyaretleri yapacaklarını ifade etmişlerdir. Dolayısıy
la, bizim yaptığımız uygulamalar, Millet Meclisine açıktır, milletimizin vekillerine açıktır, izleme 
kurullarına açıktır. Dolayısıyla, toplum adına da, millet adına da hür türlü denetimi, her türlü iyileştir
me çalışmalarına katkıyı, iyi niyetle hep değerlendirmeye çalıştık ve bugüne kadar da bunu götürdük. 

Değerli arkadaşlarım, bir şeyin daha bilinmesinde fayda var. Tabiatıyla F tipi cezaevleri, or
ganize suç örgütleriyle terör suçlan mahkûmlarının ya da tutuklularının kaldıkları cezaevleridir. İs
ter istemez belli bir güvenlik standardını buralarda gerçekleştirmeye mecburuz. 

Türkiye'ye gelen pek çok yabancı heyetin en evvel görmek istediği yer cezaevleri; çünkü, bu 
konuda dışarıda çok propaganda yapıldı. Ben de yurtdışına gittiğim zaman -İnsan Haklarını İn
celeme Komisyonumuzdan da gidip görenler var- şunu samimiyetle, açıkyüreklilikle söylerim; her 
şey dört dörtlüktür, her şey tamamdır diyemeyiz. 

Bugün, F tipi bir cezaevinin ya da L tipi diye uygulamaya koyduğumuz, 7 kişinin bir arada kal
dığı cezaevlerinin devlete maliyeti 20 trilyon lira civarındadır. Yani, bu millet, sağlıktan, eğitimden 
kesiyor, birçok önemli hizmetten kesiyor, buradaki insanların topluma tekrar kazandırılması adına, 
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böylesine bir niyetle, böylesine bir amaçla, 20 trilyon liralık bir kaynağı 450 ilâ 500 kişinin kaldığı 
cezaevlerine ayırabiliyor, ayırmaya çalışıyor. Bakanlık olarak bize verilen paranın çok önemli bir 
kısmı zaten bu cezaevlerine gidiyor. 

Onun için, biz, bu çalışmayı yapıyoruz, acaba, bizi tenkit etmeye çalışan ya da "sizin şu ek
siğiniz var" denilen ülkelerdeki cezaevleri standartları ne, uygulamalar ne? Ben, en son bundan iki 
ay kadar evvel, Avrupa Birliğinin önde gelen -ismini burada telaffuz etmek istemiyorum- bir ül
kesinin, önde gelen üç dört ülkeden birinin cezaevine gittim. Sizi temin ederim, o cezaevinde bizim
kiyle kıyas kabul ettiğinizde söylenecek elli tane eksiklik vardır. 

Keşke başka konularda övünebilseydik; ona bir itirazım yok; ama, bizim cezaevlerimiz onlar
dan daha iyidir demek, eğer bir olumlu fikre işaret etmek, olumlu bir tespit yapmak anlamına 
geliyorsa, Türkiye, bu alanda fevkalade önemli mesafeler katetmiştir, katetmeye de devam ediyor. 
Bunu belirtmek istiyorum. F tipi cezaevleri de bunlara dahildir. 

Benim gittiğim cezaevlerinde 2 kişi bir arada kalıyordu, üstelik de 2 Türk vardı. O 2 Türk 
vatandaşıyla da ben orada görüştüm; başka suçlardan dolayı yatıyorlardı. Bizim bu F tipi cezaev
lerinde, bir disiplin suçu işlemiyorsa, genelde 3 kişi bir arada kalıyor; iki katlıdır. Giden arkadaş
larımız var. Alt kat da öyle söylendiği gibi daracık falan da değil. 

Sayın Aydın, görevinizi ya da şu an hangi komisyondasınız bilemiyorum, bu söylediklerimin 
şahidi bu Genel Kurulun çatısı altında olan milletvekillerimizdir. 40 metrekare avlusu var, alt katta 
20-25 metrekarelik bir salonları var, televizyon ve buzdolabı var. Reklamım da yapmış olmayalım; 
yani, hatta, ben, biraz karikatürize etme adına, bunlar cezaevi değil, devlet konukevi dedim; yani, 
netice itibariyle, bu mukayeseyi de yapmak hoşuma gitmiyor. Üst katta da, ikinci katta da 3 tane 
yatak var. Aşağıda banyoları ve tuvaletleri ayrı bir yerde. Dolayısıyla, kütüphaneleri var, başka tür
lü imkânları da var; günde 3 vakit karavanaları da çıkıyor; ama, bir disiplin suçu işlediyse, her 
cezaevinde olduğu gibi, her ülkenin cezaevinde olduğu gibi, ister istemez, ona uygulanan kurallar 
farklıdır; ama, bilesiniz ki, maksadımız, bunların tekrar topluma kazandırılmasıdır. 

İkinci arz edeceğim husus bilvesile şudur cezaevleri yönetimiyle alakalı olarak: Son günlerde 
bu konu gündeme geliyor, çeşitli demeç konusu oldu. Benim bu vesileyle söylemek istediğim bir 
husus var. Keşke, bu açıklamalar yapılırken, önce doğru bilgiye ulaşsak. Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu çıkardık. Kim benden ne bilgi istiyorsa, istisnaları dışında, bu bilgiyi vermeye hazırım. Bu 
bilgiyi verdikten sonra insanlarımız bu bilgiyi nasıl kullanır, o, kendi sorumluluğuyla alakalıdır, 
kendi takdirleriyle alakalıdır. 

Bakınız, Türkiye, kuralları olan bir devlettir. Biz, her müesseseyi kurallara uygun yönetmeye 
çalışıyoruz. Mesela, cezaevleri söz konusu olduğunda, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi; mahpus
ların durumunun iyileştirilmesi için, Birleşmiş Milletler minimum standart kuralları, Avrupa Kon
seyi cezaevi standardıyla ilgili sözleşmeler, tavsiye kararları, Ceza İnfaz Yasası, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Yasası, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifevlerinin İdaresi Hakkında Kanun ve 
geçtiğimiz dönemde çıkardığımız 4769 ve 4816 sayılı Yasalar; yani, biz, cezaevinde, ister şu suç
tan ister bu suçtan, ister tek başına ister birlikte, kim kalıyorsa bu kurallara göre yönetmeye 
çalışıyoruz. Buraya giren çıkan, burada hükümlü ya da tutuklu olarak bulunan, isterse buraya 
müdafi olarak, avukat olarak gelsin, isterse ziyaretçi olarak gelmiş olsun, eğer kendilerine tanınan 
bu imkânları, bu hakları kötüye kullanıyorsa, bunu istismar ediyorsa, bununla ilgili, değişik kanal
lardan, hem kendi mekanizmalarımız içerisinden hem de başkaca kanallardan bize intikal eden her 
türlü bilgiyi, suç teşkil ediyorsa, ilgili savcılıklara bildiriyoruz. Bahse konu olayda da en az 39 
kanaldan bize bilgi gelmiş, 39 işlem bize intikal etmiştir; biz de bunları, cumhuriyet savcılıklarına 
veya ilgili savcılıklara göndermişiz. Bağımsız yargı bunların gereğini yapmaya çalışıyor. Bunu söy
lememin sebebi de şudur bilmecbur; çünkü, bu neviden hususlar yanlış anlamalara da sebebiyet 
veriyor. Âdeta, sanki orada cezaevi idaresi görev yapmıyormuş, hükümet görev yapmıyormuş, 
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Adalet Bakanı görev yapmıyormuş, herkes her istediğini yapıyormuş gibi bir anlam çıkıyor. Bu da, 
yanlış değerlendirmelere kapı aralar; devlet ile millet arasındaki kaynaşmaya... Devletin belli 
konulardaki hassasiyetini, yeteri kadar, hükümetin anlamadığı, algılamadığı gibi bir kısım suizan-
lara da sebebiyet verir. 

Biz, kurallara uygun -bu müesseseleri- yönetmeye ve buradaki insanı topluma kazandırmaya 
çalışıyoruz. Yanlışı kim yapıyorsa ve suç teşkil ediyorsa, bunu da ilgili savcılıklara, mahkemelere in
tikal ettiriyoruz. Bundan sonraki kısım, hiç kimsenin karışamayacağı yargı alanına aittir. Yargı ne karar 
verirse, onun gereğini infaz etmeye hazır olduğumuzu, bugüne kadar da bu anlayış içerisinde bu mües
seseleri idare ettiğimizi burada bu vesileyle ifade etmek istiyorum; ama, tekrar, eğer bir ihtiyaç hâsıl 
oluyorsa, Parlamento uygun görüyorsa, komisyon da kurulabilir. Arzu edenler varsa, bu cezaevleri de 
dahil, Türkiye'deki infaz kurumlarım arkadaşlarımızın bilgisine, değerlendirmesine açarız. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, tarımın içinde bulunduğu son durum hakkında söz isteyen 

Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'a aittir. 
Buyurun Sayın Bayındır. (CHP sıralarından alkışlar) 
3. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, tarım sektörünün içerisinde bulunduğu sıkıntılar 

ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami 
Güçlü'nün cevabı 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım ve televiz
yonları başında bizi izleyen sevgili yurttaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konumuz tarım. Gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun tüm ülkeler için yaşamsal önem taşıyan 
bir sektördür tarım. Uzun yıllardan beri, maalesef, tarım sektörü çok büyük bir sıkıntı içerisine 
sürüklenmiştir. 1980'lerden bu yana izlenen sağ politikalar en ağır sıkıntıyı, en büyük yükü hep 
tarım sektörünün üzerine yüklemiştir. Çiftçimiz o yıllardan bu yana sürekli ezilmiştir. AKP İk
tidarıyla, tarım ve çiftçi en kötü ve en zor dönemini yaşamaktadır. 

Dünyanın her yerinde, en gelişmişinden en az gelişmişine kadar bütün ülkeler çiftçisine, köy
lüsüne, tarımına sahip çıkmıştır. Bizde ise tam tersi yaşanmaktadır. Çiftçimiz her geçen gün biraz 
daha fakirleşmektedir, çiftçimiz giderek daha da yoksullaşmaktadır. Çiftçimiz, AKP Hükümetinin 
uyguladığı çarpık ve duyarsız politikalarla çok büyük sıkıntılar içerisine sürüklenmektedir. 

Arkadaşlar, çiftçi perişan, çiftçinin durumu zor. Çiftçi ürettiğinin karşılığını alamıyor. 2003 
yılında ilk defa, tarım ürünleri bakımından, ürettiğimizden çok dışarıdan ürün ithal ettik. Bu ithalat 
karşılığında yaklaşık 4 milyar dolar, yabancı ülkelere ve oradaki çiftçilere para aktarılmıştır ar
kadaşlar. Yani, hükümet, Türk çiftçisinden esirgediği paraları, yabancı ülkelerin çiftçisine pervasız
ca vermektedir. 

İnsanlar yıllardan beri buğday yiyorlar. İnsanlar, insanlığın başladığı tarihten bu yana et yiyor
lar. Eti, sütü, buğdayı, topraktan başka verecek hiçbir şey yok. Bunlar olmadan da insanlığın sağ
lıklı bir yaşam sürdürmesine imkân yok. 

Arkadaşlar, tarıma önem vermek zorundayız. Tabiatı taklit etme imkânımız yok. Bu nedenle, 
bu işin önemini çok iyi bilmemiz gerektiğine inanıyorum. Gün gelir çok geç olur, gün gelir aç kalır 
bu ülke, aç!.. 

Bakın arkadaşlar, yıl 1986, Türkiye 19 000 000 ton buğday üretiyor. Yıl 2003, Türkiye hâlâ 
19 000 000 ton buğday üretiyor. Türkiye'nin buğday ihtiyacı mı azaldı; hayır, tam tersine. Maalesef, 
Türkiye artık buğday ithalatı yapan bir ülke durumuna getirildi. 

Yine aynı şekilde, mısır üretimimiz, 1986'dan günümüze 2 300 000 tondan 2 100 000 tona düş
müş. Türkiye, 1986'dan daha mı az mısır tüketiyor; yine hayır; tam tersine daha fazla mısır 
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tüketiyoruz. Peki, ne oluyor; dışarıdan mısır ithal ediyoruz. Kendi ülkemizde yetiştiremediğimiz 
buğdayı, kendi ülkemizde yetiştiremediğimiz, daha doğrusu yetiştirilmesine fırsat vermediğimiz 
mısırı, dışarıdan, döviz ödeyerek almak durumunda kalıyoruz. Doğru ya, mısır ithalatı yapmazsa 
Maliye Bakanımızın oğlu ne iş yapar acaba?! 

Pancarda da aynı manzara var. Türkiye, yine, bu dönem içerisinde, pancar üretimini de düşür
dü. Türkiye'nin şeker ihtiyacı mı azaldı, daha mı az şeker kullanıyoruz; cevap, yine hayır. Ne oldu; 
şekerimizi, kendi toprağımızda ürettiğimiz pancardan değil de, Amerika'dan ithal ettiğimiz mısıra 
dayalı tatlandırıcıdan elde ediyoruz ve bugün geldiğimiz nokta şudur: Türkiye de, ne yazık ki, ar
tık, tarım ithalatçısı bir ülke haline geldi, daha doğrusu getirildi, getirdiniz. 

Tütünde durum farklı mı; hayır. Üzümde durum farklı mı; hayır. Pamukta durum farklı mı; 
hayır. Çayda, fındıkta durum farklı mı; yine hayır. Aslında, perşembenin geüşi çarşambadan bellidir. 

Arkadaşlar, bakın, ABD'de, 1 litre mazot çiftçiye yaklaşık 350 000 liraya mal olmaktadır. Tür
kiye'de ise, bu rakam 1 700 000 liraya dayanmıştır. Çiftçi, 1 varil mazotu 400 000 000 liraya almak
tadır, bir traktörün deposu da 80 litredir; 1 varil mazotla, tarlasında ancak iki gün çalışabilmektedir. 
Geçen yıl, buğdayı 320 000-350 000 liraya kadar aldınız. Bu sene, çiftçim, buğdayı 280 000 liraya 
zor verdi. Adına "borsa" dediniz. Kara gün dostu olarak bildiğimiz o güzelim tesislerimizi ortadan 
kaldırdınız ve çiftçiyi tüccarın kucağına ittiniz. Sayın Bakanım, buğday fiyatını onlardan daha geç 
açıklayarak, çiftçiye bilerek eziyet ettiniz. Ofisleri kapatıyorsunuz, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünü kapatmaya çalışıyorsunuz, şeker fabrikalarım kapatıyor ya da atıl duruma itiyorsunuz. Pan
car ekim alanlarını kotalarla daraltıyorsunuz. Siz, ne iş yapmak istiyorsunuz Sayın Bakan, niyetinizi 
açık söyleyin; köylüyü mü yok sayıyorsunuz?! 

Sayın Bakan, benden size bir öneri: Öyle, bunları tek tek kapatarak uğraşmayın; bakanlığı tüm
den kapatın, olsun bitsin! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bayındır. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - Diğer yandan, zaman zaman ortaya çıkan don, kuraklık 

gibi doğal afetler, hâlâ ürün sigorta kanunu çıkmadığı için, çiftçilerimizi büyük sıkıntılarla karşı 
karşıya bırakmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, çiftçilerimiz, tarım kredi kooperatiflerinden kredi kullandılar ve malum 
sebeplerden dolayı da bu borçlarını ödeyemediler. Ne halde olduklarını, ne sıkıntı yaşadıklarını 
duymayanınız, bilmeyeniniz yoktur; hepinize, bu konuyla ilgili şikâyetler, talepler geliyordur. AKP 
Hükümeti, borçlarım ödemeyi geciktiren çiftçiye acımasızca yüksek faiz uyguluyor; diğer yandan, 
çiftçiye verilecek doğrudan gelir desteği ödemesini geciktiriyor ve bunlara faiz uygulamıyor. Bunun 
neresinde adalet?! Bunun neresinde sizin ak olduğunu iddia ettiğiniz yüzünüz?! 

Sayın AKP'li milletvekili arkadaşlarım, çiftçi deyince sizin aklınıza, televizyondaki ünlüler 
çiftliğindeki çiftçiler geliyor herhalde. Köydeki, tarladaki çiftçilerimiz, televizyondaki o ünlüler 
gibi rahat yaşamıyor arkadaşlar. Çiftlerimiz tarlasına ekecek tohum alamıyor, gübre alamıyor. Çift
çim tarlasını ekemiyor. Çiftçim kendi karnını bile doyuramıyor. Çiftçilerimizin borçlarını ödeyecek 
güçleri yok arkadaşlar. Sen ne borcundan bahsediyorsun diyecekler. Arkadaşlar, Sayın Bakan 
sayesinde, Kırşehir'de evine haciz gelmeyen çiftçi kalmamıştır; teşekkür ediyorum Sayın Bakan(!) 

Diğer yandan, AKP Hükümetinin çiftçilerimizin borçlarım tahsil etme konusunda gösterdiği 
gayreti de takdirle izliyorum. Keşke, AKP Hükümeti aynı çabayı bankaları batıranlardan milletin 
alacaklarını tahsil etme konusunda da gösterseydi; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundaki memur
larına 37 milyar doları bağışlatma lüksünü kendilerinde bulamasaydı, onların da gırtlağına 
yapışabilseydi tıpkı çiftçinin gırtlağına yapıştığı gibi. 
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Değerli arkadaşlar, tarımla ilgili saatlerce konuşabiliriz. Sorunlar belli, sıkıntılar belli, yapısal 
bozukluk belli, çiftçilerimizin talepleri de belli, dünyada uygulanan metotlar da belli. Bugün, şu an
da, çiftçiyi dışlayan "tedbir" adı altında, yaraya merhem olmayan sizin uygulamanız da ortada. Ken
dinize gelin arkadaşlar. Bunu kime söylüyorum; hükümete. Hangi hükümete; AKP Hükümetine. 
Niçin; çiftçi için söylüyorum. Duyun artık halkın sesini. Duyun artık işsizin feryadını. Duyun artık 
fakirin, borçlunun, dertlinin sesini. Duyun artık kara gün dostu çiftçinin sesini. Gün gelecek çok geç 
olacak, çok!.. 

Sayın AKP Hükümeti ve milletvekilleri, bakın, çiftçilerimiz ne güzel tanımlama yapmışlar. 
Seçim bölgemi gezdiğimde, yaşlı başlı bir amcam "oğlum, AKP Hükümetinin tüccar zihniyeti or
taya çıktı. Ekonomiyi, maşallah, IMF'ye verdiler, içsiyaseti Avrupa Birliğine, dışsiyaseti de ABD'ye 
endekslediler; kendileri ne iş yapıyor" diye bana sordu; "taşeron" dedim. 

Buradan, eli nasırlı, ülkemin bütün sıkıntısını omuzlarında taşıyan, o, yiğit, şerefli ve namuslu 
çiftçilerimize seslenmek istiyorum, saygıdeğer çiftçilerimiz sizlere sesleniyorum: Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, boynunuzu eğdirmeyeceğiz. Bu, bizim vicdanî bir anlayışımızdır, bizim sorum
luluğumuzdur. Aleyhinize olacak hiçbir fırsatçılığa, hiçbir haksızlığa izin vermeyeceğiz. 

Bakın, bugün, İzmir-Torbalı'da, 20 000'in üzerinde çiftçi, Genel Başkanımla beraber miting 
meydanlarında. Çiftçi ayaklandı, haberin olsun Sayın Bakan! 

Sevgili çiftçilerim, ben de, Kırşehir Milletvekili olarak ve bir köylü çocuğu olarak, tarımı, 
oradaki anlayışı, üretmeyi bilen; tarladan, alandan gelen bir insan olarak AKP Hükümetine diyorum 
ki, ey AKP Hükümeti, üretimden korkma; bırakın, çiftçi üretsin; bırakın, bereketli Anadolu toprak
ları ürün fışkırsın; bırakın, açlık yok olsun. Sizi sorumluluğa, Bakanlığınızın gereğini yapmaya, 
Kırşehir dahil, çiftçiye sahip çıkmaya çağırıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın tarımla ilgili yapmış olduğu gündemdışı 

konuşmaya, Tarım ve Köyişleri Bakam Dr. Sami Güçlü cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; Kırşehir Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Bayındır, gündemdışı söz alarak, tarım sek
törüyle ilgili düşüncelerini ifade ettiler. Ben de, bu vesileyle, kendilerine cevap vermek ve düşün
celerimi sizlerle paylaşmak istiyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye'yi bir bütün olarak ele alıp baktığımızda, henüz gelişmekte olan ülkeler kategorisinde bir 
ülke olduğunu ve dolayısıyla, gelişmekte olan ülke kategorisine ait sorunları da bünyesinde taşıdığım 
hepimiz biliriz, yeri geldiğinde bunları da kullanırız. Gelişmekte olan ülkeler, tarımsal faaliyetin çok 
önemli olduğu, sanayi ve hizmet sektöründe gelişmenin nispeten yavaş olduğu, teknolojik gelişmenin, 
sermaye birikiminin olmadığı gibi, hepimizin çok kullandığı göstergeler yanında -benim, bugün siz
lerle paylaşmak istediğim en temel sorun bu- o ülke aydınlarının, siyasetçilerinin, bilimadamlarının, 
bir bütün olarak kendi önceliklerini belirleyip, siyasî istikrarı sağlayıp, ekonomide güveni oluşturup, 
neticede sorunlarım çözme konusunda bir başarı gösteremediği ülkelerdir. 

Eğer, bir ülke gelişmekte olan ülkeler kategorisine konuluyorsa ve bizim ülkemiz de buna 
maalesef giriyorsa, biz, ülkemizdeki sorunları konuşmaya devam edeceğiz demektir; çünkü, geliş
mekte olan ülke, sorunları olan ülke demektir. Bu, sektör ayırımı yapmadan, hem ekonomik hem 
hizmet hem de tarım; alt sektörleri itibariyle sağlık, eğitim, kültür gibi, ilanihaye devam edip giden 
bir hadisedir. Bu sektörler içerisinde elbette nispî olarak bazıları daha iyi, bazıları daha geri kalmış 
olabilir bazı ülkeler için. Bizim ülkemizde tarım sektörü, 1960'tan sonra sanayiin öncelikli sektör 
olarak belirlenmesiyle birlikte nispeten ihmal edilmiştir ve bu çok yanlış bir şey de değildir. Eğer, 
bir ülkede sürükleyici sektör, Amerika için otomotiv, İngiltere için tekstil, Türkiye için sanayi ise 
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ve bu sanayiin içerisinde elbette başlangıçta tüketim malları sanayii hızlı bir gelişme gösterirse, bu, 
ülke için bir sürükleyicilik görevi görür, arkasından diğer sanayi ve bu sanayiin ürettiği girdileri kul
lanan tarım da bir gelişme gösterir; hem bir teşebbüs gücü hem de bir sermaye birikimi ortaya çıkar; 
eğitimde ve şehirleşmede meydana gelen gelişme kırsal kesimi buraya taşıyarak ülkenin genel 
gelişmesine hizmet eder. Bu, dünyanın başka ülkelerinin de yaşadığı bir süreçtir ve bizim ülkemizin 
de büyük ölçüde yaşadığı bir hadisedir. 

Şimdi, bu hadise içerisinde dönüp baktığımızda, şu anda, Türkiye'de stratejik önemdeki sektör
lerde, sağlık, enerji, iletişim gibi alanlarda; yani, hiç geri kalma şansımızın olmadığı alanlarda bile 
bugün çeşitli sorunlarla karşı karşıyayız. Bunların içerisinde ertelenebilir olan bazı sektörler, sorun
lar vardır. İşte, tarım bunlardan biri ve şanssızlığı da buradan gelmektedir. Niçin; bu kesimin men
supları, temel olarak örgütlenmemiş olmaları, eğitim seviyesinin düşük olması, sorunlarını 
kamuoyuna aktarma konusundaki imkânsızlıkları ve devamındaki hususlar nedeniyle, ister istemez, 
Türkiye'de, karar organında bulunan insanlara sorunlarını ulaştırmada ve buna çözüm getirmede 
başka meslek mensupları kadar başarılı olamamışlardır. Mesela, sendikalar kadar etkili olamamış
lardır, sanayi kesimindeki sendikalar kadar, öğretmenler kadar etkili olamamışlardır, şehirde oturan 
insanlar kadar etkili olamamışlardır; olamamalarından daha tabiî ne vardır. Yani, bu ülkenin aydın
ları, siyasetçileri, bu toplumun çok önemli bir kısmının sorunlarını şu veya bu sebeplerle ihmal et
mişse çok uzun bir dönemde, bugün karşımıza çıkmışsa bir tablo ve biz sorunlardan bahsediyorsak, 
aslında, bunu iki yıllık bir iktidar dönemindeki bir partiye getirip "bu sizin icraatlarınızın 
sonucudur" demek eşyanın hakikatine aykırı olmaktadır. Bu, bir bütündür ve kendileri de ifade et
tiler; özellikle 1980'den sonra, tarım sektörüyle ilgili çok önemli değişimler olmuştur, destekleme 
politikalarında değişiklikler olmuştur, tarım kesimine yönelik yatırımlarda azalma olmuştur. 
Nitekim, hepimizin bildiği, Türkiye'nin medarı iftiharı GAP yatırımları konusunda, enerjideki ger
çekleşme yüzde 80; ama, tarımdaki gerçekleşme yüzde 12'dir, 15'tir. Siz, suyu getirmişsiniz; ama, 
sulama altyapısını kuramamışsınız ve bugün karşımıza çıkan tablo iki yıllık bir iktidarın tablosu 
değil, çok uzun bir geçmişten gelen birikimli bir tablodur. Bunun böyle olduğunu hem bileceğiz 
hem de bunun aksini söyleyeceğiz; bu, bence çok doğru bir davranış değil. Yani, insanların an
lamayacağı bir şey değil bu, çok iyi anladığı bir şey. 

Tarım sektörünün sorunu var mı, bizim, iki yıllık süre içerisinde çözemediğimiz sorun var mı; 
tabiî var ve şöyle düşündüğümüzde, eğer, biz, tarım sektörüne, Türkiye'de kamunun elindeki bütün 
yatırım kaynaklarını kuUandırsaydık yine çözemezdik; çünkü, bizim, 2004 yılında yatırımlar için 
ayırabildiğimiz tüm kaynak 7,5 katrilyondur. 7,5 katrilyonluk bir kaynağı biz tarım sektörüne ayır-
sak, GAP yatırımlarını bile çözemeyiz. Dolayısıyla, arkadaşlarım, eleştiri yaparken, hadiseyi, biraz, 
bir bütün olarak ele almamız ve objektif olmamız lazım. 

Şimdi, tarım sektörüyle ilgili neler olmadı; olmayan şey şu: 2004 yılında biz, Türkiye'de, Türk 
tarımında çalışan insanların, yaşayan insanların yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan tahıl üreticilerini 
çok memnun edemedik. Niye edemedik; kendileri de ifade ettiler. Buğday fiyatlarıyla ilgili konuda, 
tahıl fiyatlarıyla ilgili konuda yanlış bir politika uygulamadık, doğru şeyler yaptık. Türkiye'de buğ
day fiyatlarını takip ettik piyasada, biz, kendimiz, verebileceğimiz bir fiyatı da belirledik. Biz, Tür
kiye'de, piyasada, fiyatlar, bizim vereceğimiz başfıyat seviyesine gelinceye kadar fiyat açıklamadık; 
bundan daha doğru davranış nedir?! Biz açıklasaydık aşağı düşecekti, daha erken aşağı düşecekti; 
ama, biz, tam o fiyat seviyesine gelince, 370 000 lira başfiyatla alıcı olarak girdik. Peki, ne yaptık; 
dikkat edin, 2003 yılında Toprak Mahsulleri Ofisinin aldığı buğday miktarı 600 000 tondur, bugün 
itibariyle 2004 yılında aldığımız buğday miktarı 2 000 000 tondur. 600 000'in üzerinde, 2 000 000 
ton buğday aldık, buna rağmen biz buğday fiyatını tutamadık. Niye; tüm dünyada üretim çok fazla, 
Türkiye'de de çok fazla. Türkiye'de bu sene buğday üretim miktarı 21 000 000 tondur. 

Çok daha önemli başka bir şey söyleyeceğim; 21 000 000 ton buğdayın kalitesi, Türkiye'de hiç
bir zaman olmayacak kadar da daha iyi olmuştur. Niye; Türkiye, biraz önce sayın milletvekilim söy-
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ledi, buğday ithal eden bir ülke. Türkiye, ihtiyacı olduğu için buğday ithal etmiyor, yani, üretim 
miktarı yetersiz olduğu için buğday ithal etmiyor; kalitesi düşük olduğu için ithal ediyor ve bunu, 
ihracat amaçlı kullanıyor, yani, makarna, irmik, un için kullanıyor. Ama, Türkiye, bu sene, şu anda, 
yurt dışından kaliteli buğday da ithal etmiyor. Niye etmiyor; çünkü, biz, istenilen nitelikteki, 
kalitelideki buğdayı şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi olarak verebilecek durumdayız. 2004 yılının 
kasım ayı başına kadar özel sektöre DtİB kapsamında dünya fiyatlarıyla verdiğimiz buğday miktarı 
300 000 tonu geçmiştir; yani, Türkiye, 2004 yılında buğday ithal etmeyecektir. Hangi aydan 
itibaren; mayıs ayından itibaren Türkiye buğday ithal etmemektedir. Dolayısıyla, Türkiye'nin, en 
temel ürünü bakımından, üretim miktarında bir artış olmuştur. Bunun anlamı şu: Verimde bir artış 
olmuştur. Bu, verimle alakalı bir hadisedir. İkincisi, kaliteyle ilgili çok iyi bir gelişme olmuştur. 

Şimdi, kendisi Kırşehirli; Kırşehirli çiftçiler buğday fiyatlarından eminim şikâyetçidirler; doğ
rudur. Biz, geçen sene, 325 000 lira... 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakanım, buraya kadar tamam; ama, bu olmadı. 
Sizinle gidelim köye!.. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Geçen sene bizim buğdaya 
verdiğimiz fiyatı hepiniz biliyorsunuz, 325 000 lira başfiyattır; ama, piyasa, 325 000 liranın çok 
üzerinde oluştu; bu çok olumlu bir şey. Geçen sene çiftçiler 350 000 liraya, 360 000 liraya, 380 000 
liraya buğday sattılar, güzel bir şey, sevinilecek bir şey; bundan bahsetmiyorsunuz. 2004 yılında 
370 000 lira başfıyat verdik; ama, 360 000'e düştü, 350 000'e düştü, 340 000'e düştü, yemlik buğ
daylar 280 000 liraya kadar düştü. 

Arkadaşlarım, şimdi, eğer, biz, geçmişteki gibi uygulasaydık; yani, süne mücadelesini, devlet 
mücadelesi yapsaydık ve başarılı olmadığımız bir mücadelenin sonucunda süneli buğdayları da ay
nı fiyatla alsaydık, çiftçimiz belki bundan çok şikâyetçi olmayacaktı; ama, bu politikanın doğru ol
madığını siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Biz, kaliteli buğday üretmek zorundayız. Bu, kısa 
vadede o insanlarımıza belki bir katkı sağlamadı üretimdeki artıştan dolayı; ama, onlar şunu biliyor
lar: Gelecek yıllar kaliteli buğday üretmek, herkese çok daha önemli katkı sağlayacak, küçük çift
çimiz de dahil. 

Bu sene sertifikalı tohumluk konusunda bir gelişme var. Bunu çiftçimiz biliyor; şu ana kadar 
220 000 tona ulaştık sertifikalı tohumlukta. Şimdi, düşünün, bu ülkede tarımla uğraşanların yüzde 
40'ı tahıl üretimiyle ilgili ve siz sadece 50 000 ton sertifikalı tohum kullanıyorsunuz. Bunun anlamı, 
onikide 1 olarak sertifikalı tohum kullanıyorsunuz; yani, onikide l'i ancak sertifikalı tohumluk. 
Bunun anlamı, kalitenin düşük, verimin düşük olması demektir. 

Şimdi, Hükümet olarak, süne mücadelesi konusu, sertifikalı tohumluk konusu, kooperatifçilik 
aracılığıyla bu sene 400 kooperatife destek verme hadisesi, özellikle hayvan ıslahı konusunda baş
latılan proje, hibrit tohumculuk konusunda yaptığımız işler, elbette, bugün değil, bizim, onlarca 
sene önce yapmamız gereken işler; ama, yapılmamış ve bugün yapıyoruz. Arkadaşlar, bunları da 
görmek lazım. 

AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Sayın Bakan, tarım neden küçüldü o zaman? Türkiye yüzde 
10 büyürken, tarım küçüldü. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Şimdi, vicdanen, bu konuda 
doğru cevabın ne olduğunu bildiğinizden yüzde yüz eminim. Tarımın büyüyüp küçülmesi, bu ül
kede ve dünyanın bütün ülkelerinde, tabiat şartlarına bağlıdır. Sayın milletvekilim, siz, eğer, yılın 
ilk altı ayında tarımdaki gelişmeyi mukayese ederseniz, düşünün, Türkiye'de, yılın ilk altı ayında 
hangi tarımsal faaliyet vardır hayvancılıktan başka; hangi ürün pazara çıkar? Dolayısıyla, biz, çık
mayan ürünü toplam üretim faaliyetinin içerisinde görüp, tarımda üretim, gelişme olmuyor diyebilir 
miyiz?! Türkiye'de, tarımsal üretimin gelişmesi yılın ikinci yarısında olur, yani, hazirandan sonra 
olur. Dolayısıyla, eğer, bir mukayese yapacaksak, tarımdaki gelişmeyi yıl sonu itibariyle yapmamız 
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lazım; bu, metodolojik bir yaklaşım. Ama, Türkiye'deki gelişme, kısa dönemde, mevsimseldir. Tür
kiye, bu sene, tahılda üretim artışını teknolojik gelişmeyle sağlamadı, sadece mevsimin iyi git
mesinden dolayı sağladı; bunu da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla, tarımdaki küçülmeyi ve 
büyümeyi, sadece bir iki yıllık politikalara bağlarsak bu hiç gerçekçi olmaz. 

Ben yaklaşım tarzım itibariyle şunu söylüyorum: Tarımdaki onlarca sorunun, hepsini, düğmeye 
basarak çözecek bir iktidar gücü ve bilgi kabiliyeti yoktur; ama, şu var; öncelik meselesi var. Ön
celik meselesini de size söylüyorum; doğru işler yapıyorum. Süneyle mücadele konusunda 
çalışıyoruz. Bu, Türkiye'de toplam çiftçilerin yüzde 50'sini ilgilendiren bir konudur ve bu sene çok 
önemli bir gelişme olmuştur. Bu konuda, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Adıyaman milletvekilleri 
konuşsun; yani, başka yerlerde kesin başarı sağladık, buralarda da sağladık. 

Onun dışında, sertifikalı tohumluk konusunda, şu anda, Türk çiftçisine bedava tohumluk verildiği 
yıllardan daha fazla tohumluk kullandırıyoruz. Şimdi, arkadaşlar, bunu da görmek lazım. Bakın, ücret 
almadan tohumluk dağıtılan yıllarda bu rakama ulaşılamamış. Sebebinin ne olduğunu çok iyi bil
miyorum; ama, benim elimdeki bilgiler bu. 220 000 tona ulaşacağız. Bunun anlamı; Türkiye, buğday 
ithal etme ihtiyacından kesinlikle kurtulacak. Dolayısıyla, önceliklerimiz konusunda, gücümüzün yet
tiği kadar çalışıyoruz. Doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz, yanlış yapmamaya çalışıyoruz. 

Burada bahsettiğim kooperatifçilik, hayvancılık sektörü, sebzede hibrit tohumculuk, buğdayda 
sertifikalı tohumluk ve süne mücadelesi konuları "2004 yılında ne yaptınız" sorusuna bizim ver
diğimiz cevaplardır. Bunlar az görülebilir, doğrudur; ama, bunlar 2004 yılına kadar intikal etmiş 
sorunlardır. Lütfen, bir düşünün; yani, Türkiye 2004 yılında Avrupa Birliğiyle ilgili büyük bir geliş
menin arifesinde, biz, süne mücadelesiyle uğraşıyoruz; ama, bu benim ürettiğim bir sorun değil, 
karşı karşıya kaldığım bir sorun ve ben, eğer, bununla ilgili, 2004 yılında, ülkenin doğusundan 
batısına kadar her yerde insanları bunu yeneceğiz kanaatine ulaştırmışsam, bu, benim açımdan çok 
kıymet ifade eden bir gelişmedir ve doğru olduğuna inanıyorum. 

Birkaç hususu daha söylemek istiyorum: 2005 yılında Türkiye'de hayvancılık sektörüyle ilgili 
çok önemli bir projeyi hayata geçireceğiz, başta, Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere. Kendi kon
trolümüzde -eski adıyla devlet üretme çiftlikleri, yeni adıyla TİGEM'ler dahil olmak üzere- büyük 
ölçekli damızlık işletmeler kurarak, sözleşmeli üretime geçerek ve gerektiğinde, Türkiye'deki 
kamunun elinde bulunan arazileri büyük müteşebbislerimize bu amaçla kullandırarak, Doğu 
Anadolu Bölgesinde, mutlaka, hayvancılık konusunda bir hamle yapmak zorundayız. 

Bununla ilgili olarak yapacağımız çalışma, ıslah, yem bitkisi, kredi, işletme ölçeğinin büyütül
mesi, eğitim çalışmaları konularında çok kapsamlı bir çalışma olacaktır ve Bakanlığımın en üst 
seviyesindeki bir bürokrat bu bölgedeki bu projenin başında, hayata geçirilmesi konusunda bir 
çalışmanın içerisinde olacak. 

Onun dışında, Türkiye'nin en önemli tarımsal potansiyeli olan GAP bölgesinde, mutlaka, tarım 
ürünlerini işleme tesisleri oluşturmak zorundayız; bununla ilgili bir çalışmayı yürütüyoruz. 

Dolayısıyla, 2004 yılında yaptıklarımız mütevazı kabul edilebilen işler olsa bile, yaptıklarımıza 
ilaveten 2005'te yeni şeyler yapmak ve ilave etmek düşüncesindeyiz. 

Sektörümüzün sorunlarını kısa vadede çözmek çok zor; ama, öncelikleri belirleyip bunların 
üzerine gittiğimizde, netice alacağımıza inanıyorum. 

Ben, Hüseyin Bayındır arkadaşımızın söylediği birkaç hususa da cevap vererek, konuşmamı 
tamamlayacağım. Bunlardan bir tanesi mısır üretimiyle ilgilidir. Mısır, Türkiye'de, şu anda üretimi 
en hızlı artan üründür. Misal vermek istiyorum: Bizim, 2003 yılında ithal ettiğimiz mısır miktarı 
1 800 000 tondur. 2004 yıhnda ithal edeceğimiz miktar kesinleşmiştir, 900 000 tondur. Yani, bunun 
anlamı, bu sene yurtiçi üretim 3 200 000 tona çıkacaktır. TMO olarak şu anda bununla ilgili al
dığımız miktar 500 000 tondur ve piyasadaki fiyat da üreticiyi çok memnun eden bir seviyededir; 
dolayısıyla, mısırla ilgili gelişmeler çok pozitiftir. 
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Bu arada, Maliye Bakanımızla ilgili sürekli atıflar oluyor. Burada, dinleyen arkadaşlarıma bir 
cümle söylemek istiyorum: Geçen sene 1 800 000 ton mısır ithal edilmiştir. Düşünün, 1 800 000 ton 
mısır ithalatında Maliye Bakanımızın oğlu 4 000 tonluk mısır getirmiştir; 1 800 000 ton mısır it
halatında 4 000 ton! Arkadaşlar, yani, Maliye Bakanımızın oğlunun mısır ithalatı meselesi, bu 
büyük rakam içerisinde kıymet ifade edecek bir olay değildir. Bu, kamuoyunda, olduğundan çok 
farklı anlaşılan bir husus; lütfen, siz de, bu malzeme... Yani, bu konunun bu kadar tekrar edilmesinin 
anlamı yoktur; onu ifade etmek istiyorum. 

AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Maliye Bakanı olmasaydı, zaten, hiç sorun olmazdı Sayın 
Bakan. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Efendim, ben, hepinize bilgi 
olarak sunacağım, Hüseyin Beye de bir tablosunu vereceğim; 1980'den 2004 yılına kadar, buğday, 
ayçiçeği, pamuk, mısır ve şekerpancanyla ilgili, amonyumnitrat gübresi, mazot ve traktörle ilgili bir 
mukayese tablosu çıkardım. 

Amonyumnitrat gübresi: 1980 yılında 1 kilo buğdayla 1,46 kilogram gübre alınırken, bugün, 
1,37 kilogram gübre alınabiliyor. 

Şimdi, bazı mukayeseleri yapıyoruz, bazı yılları seçiyoruz; ama, bu çok yanıltıcı bir şey oluyor. 
Traktörle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. 1981 yılında 85 ton buğdayla bir traktör alınırken, 

bugün, aşağı yukarı 80 tonla alınabiliyor. Dolayısıyla, Türkiye'de çiftçinin durumu geçmişte çok 
iyiydi, bugün çok kötü değil. Bu tablo şöyle: Griyse gri, siyahsa siyah. Dolayısıyla, hadiseyi çok... 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, traktör alacak çiftçi yok da, ondan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Bir cümle daha söyleyeyim. 
Lütfen, bakın; 2004 yılında, Türkiye'de traktör talebinde bir patlama var; yani, nispî bir şeyi 

söylüyorum. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Köylü parayı nereden aldı Sayın Bakan?! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Mutlak rakam olarak söy

lemiyorum. Bakın, nispî olarak, Türkiye'de traktör talebi... Bakın, bir tane traktör fabrikasına 
telefon açın. 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Parayla alınır. Kredi vermezseniz, para vermezseniz nereden 
alacak?! 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Ama, benim söylediğim şey 
şu: Traktör fabrikalarından birini arayın "2004 yılında ne kadar traktör sattınız" deyin, 2002 ve 
2()03'le kıyaslayın; yüzde 200'den daha fazla. Çok açık. Türkiye'de çiftçi bir zenginliğe mi ulaştı; 
hayır; yani, zannettiğimiz kadar kötü değil anlamında söylüyorum. 

AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - İhtiyaçlar ertelenemez boyutlara geldi Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Efendim, sözlerimi şöyle 

toparlıyorum. Başka sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de sorunlar çok; ama, bize düşen görev, 
objektif eleştiri, yol göstermek, bu sektöre yönelik çözüm arayışlarımızı devam ettirmek, buna kat
kı sağlamaktır. 

Ben, bu vesileyle, hepinize, tekrar, saygılar sunuyor, çalışmalarınızın verimli geçmesini 
diliyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar sona ermiştir. 
Gündemdışı konuşmalar önemli bir yasama ve denetim işlevi. Kişisel tercihim, çoğulcu 

demokrasinin de gereği olarak, gündemdışı konuşmalarda kadın milletvekillerimize ve bağımsız 
milletvekillerimize öncelik tanımaktır; çünkü, en canlı takip edilen Parlamento çalışmalarından biri 
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bu; halkımızla iletişim açısından da önemli. Çoğulculuğu sağlamak için, bu ilkeyi, görevde bulun
duğum zamanlarda hayata geçirmeye çalışacağım. 

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun bazı sayın millet

vekillerinin yasama dokunulmazlıkları hakkında 10 adet raporu vardır; sırasıyla okutup, bil
gilerinize sunacağım. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/283) (S. Sayısı: 530) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Basın yoluyla hakaret suçunu işlediği iddia olunan Kütahya Milletvekili Soner Aksoy hakkın

da düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya 
hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısın
da görüşülmüştür. 

Kütahya Milletvekili Soner Aksoy Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kütahya Milletvekili 

Soner Aksoy hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Karma Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

(x) 530 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarım engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
2. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın Yasama 

Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/284) (S. Sayısı: 531) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Mehmet Vecdi Gönül hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığımn kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Vecdi Gönül Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını gönder
miştir. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Mehmet Vecdi Gönül hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

(x) 531 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkam ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılab ilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarım engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 
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Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 
suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Osman Pepe hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili Os
man Pepe hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasım; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 
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Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarım engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 
suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nevzat Doğan hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
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Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kam oluş
maya başlamıştır. Bu kam, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarım engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
3. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan 'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/285) (S. Sayısı: 532) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığına 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nevzat Doğan hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

(x) 532 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişiküği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarım engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
4. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/286) (S. Sayısı: 533) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nevzat Doğan hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının, tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

(x) 533 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarım engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 
suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nihat Ergün hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkam ve Üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya soma suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının, tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kam, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarım engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
BAŞKAN - : Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
5. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlık

larının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/287) (S. Sayısı: 534) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Mehmet Nihat Ergün hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

(x) 534 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nihat Ergün hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarım sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının, tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyffleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kam, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol-
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maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 
suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını gönder
miştir. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Muzaffer Baştopçu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çeki lememes ini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının, tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kam oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

- 130 -



T.B.M.M. B : 14 4 . 11. 2004 O : 1 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarım engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
6. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/288) (S. Sayısı: 535) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nevzat Doğan hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici an

lamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis çalış
malarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık 
Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak 
ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı verilen 

(x) 535 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşüncelerini 
serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının, tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarım engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğuk Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 
suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 
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Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nihat Ergün hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının, tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kam, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsammın daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığım zedeleyecek eleştirilere neden ol-
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maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarım engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
7. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve Muzaffer Baş-

topçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/289) (S. Sayısı: 536) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Osman Pepe hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili Os
man Pepe hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça turalamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargı lanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımımn tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

(x) 536 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarım engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 
suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Mehmet Vecdi Gönül hakkında düzenlenen 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki 
hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşül
müştür. 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Vecdi Gönül Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını gönder
miştir. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Mehmet Vecdi Gönül hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 
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Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden Önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kam, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nevzat Doğan hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 
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Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarım engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 
suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Muzaffer Baştopçu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkam ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
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Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kam, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarım engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
8. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen 'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/299) (S. Sayısı: 537) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dernekler Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Zonguldak Milletvekili Polat 

Türkmen hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tez
keresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 
2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Zonguldak Milletvekili 

Polat Türkmen hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkam ve üyeler 

(x) 537 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kam oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarım engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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Diğer raporu okutuyorum: 
9. - Tokat Milletvekili Feramus Sahin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/305) (S. Sayısı: 538) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Zimmet suçunu işlediği iddia olunan Tokat Milletvekili Feramus Şahin hakkında düzenlenen 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazır
lık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Tokat Milletvekili Feramus Şahin Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Tokat Milletvekili 
Feramus Şahin hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır, Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

(x) 538 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
10. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/306) (S. Sayısı: 540) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Teşekkül halinde akaryakıt kaçakçılığı suçunu işlediği iddia olunan Mardin Milletvekili Süley

man Bölünmez hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 
2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Mardin Milletvekili 
Süleyman Bölünmez hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

(x) 540 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kam oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar Verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığını zedeleyecek 
eleştirilere neden olmaması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlan
malarının engellenmemesi için bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırıl
ması istemi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

V. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma 

Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 106 14.11.2004 
Danışma Kurulunca, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Sadullah Ergin K. Kemal Anadol 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
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Öneri: 
4.11.2004 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 675 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geç

meden gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci 
sırasına, gündemin 33 üncü sırasında yer alan 668 sıra sayılı 17.7.2004 tarihli Kanun ile Anayasanın 
89 ve 104 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme 
tezkeresinin 3 üncü sırasına, 4.11.2004 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 677 sıra sayılı kanun tek
lifinin, 48 saat geçmeden 4 üncü sırasına, aynı tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 678 sıra sayılı 
kanun tasarının 48 saat geçmeden 5 inci sırasına, gündemin 2 nci sırasında yer alan 661 sıra sayılı 
kanun tasarısının 6 nci sırasına, 35 inci sırasında yer alan 671 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci 
sırasına alınması, diğer tasarı ve tekliflerin sıralarının buna göre teselsül ettirilmesi, 4.11.2004 Per
şembe günkü birleşimde gündemin 5 inci sırasına kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin 
tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, 

30.10.2004 tarihinde dağıtılan ve 1.11.2004 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan Bayındırlık ve 
İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkındaki (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 
670 sıra sayılı raporunun gündemin "Meclis Soruşturması Raporları" kısmının 1 inci sırasına, 
4.11.2004 tarihinde dağıtılan ve aynı tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan Bayındırlık ve İskân eski 
Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki (9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 672 sıra 
sayılı raporunun 2 nci sırasına alınması, her iki raporun görüşmelerinin Genel Kurulun 9.11.2004 
Salı günkü birleşiminde yapılması, Genel Kurulun 9.11.2004 Salı günü 14.00'te başlayıp, her iki 
raporun oylamalarının bitimine kadar çalışması, 9.11.2004 Salı, 10.11.2004 Çarşamba günleri söz
lü soruların görüşülmemesi, 

Genel Kurulun 10.11.2004 Çarşamba günü 13.00-23.00 saatleri, 11.11.2004 Perşembe günü 
13.00-16.30 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına devam 

ediyoruz. 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
11. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 

Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu 
Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geri 
alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporu henüz gelmediğinden, teklifin müzakerelerini erteliyoruz. 

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

12. - Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı: 675) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 675 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

(x) 675 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Çorum Milletvekili Feridun 
Ayvazoğlu söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Ayvazoğlu. 
CHP GRUBU ADINA FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; görüşülmekte olan 675 sıra sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, 26.9.2004 tarihinde, Türk toplumunu, ulusu yakından ilgilendiren temel bir 
yasa kabul edildi; 5237 sayılı Yasa, Türk Ceza Kanunu. Hepimizin malumu olduğu üzere, Türk 
Ceza Kanunu, kamu hukukunun vazgeçilmez önemli bir parçasıdır. Türk Ceza Kanununun, bu 
yapısı itibariyle, topluma -iki yönden birisine- temel olarak hizmet ettiği de bir gerçektir. Toplumun 
sosyal yapısı vardır, ekonomik yapısı vardır; bu yapılardan sosyal yapıya hizmet etmek durumunda 
olan Türk Ceza Kanununun, elbette ki uygulaması ve yürürlüğüyle ilgili olarak da önem taşıyan 
bazı hususlar bulunmuş olması nedeniyle bu tasarıyı gündeme getirmek zorunluluğu vardı. Bu 
nedenle Yüce Meclisin huzuruna getirilen bu tasarının amacı, 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe 
girecek olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerinin ne şekilde yürürlüğe gireceğine, ne şekil
de uygulanacağına kolaylık sağlamaktır; böyle bir tasarıyla karşı karşıyayız. 

Yine, Yüce Meclisin ve değerli milletvekili arkadaşlarımızın bilgileri dahilinde, gruplarımızda 
ve komisyonlarda, elimizde olan tasarılara da bakıldığında, bu tasarının da komisyonlardan bir 
paket şeklinde geçtiği, görüşüldüğü ve diğer birtakım tasarıların görüşmelerinin devam ettiği de bir 
gerçektir. Paket şeklinde getirilmiş olan bu tasarıların... Türk Ceza Kanununun 26 Eylül 2004 
tarihinde kabulünden sonra, 1 Nisanda yürürlüğe gireceği de gözönüne alınarak, birtakım sorunların 
çıkabileceğini elbette gözlemlemek suretiyle, bu tasarının hazırlandığı gerçeğini de kabul ediyoruz. 
Şöyle ki: Ceza hukukumuzda ve cezanın temel ilkelerinde bir kural vardır; bu kurala göre, lehe olan 
kanun hükümleri uygulanır. Bu genel kuraldan hareket edildiğinde, 1 Nisan 2005 tarihine kadar 
yürürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan bu hüküm, zaman itibariyle uygulanması 
hükmü, 5237 sayılı Yasanın 7 nci maddesiyle aynı şekilde hüküm altına alınmıştır. Buna bakıldığın
da, suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan hangi yasa lehe ise, bu hükmün uygulanacağı 
kuralının da, bu tasarıyla açıklığa kavuşturularak, Ceza Kanununun uygulanmasının kolaylaştırıl
masına dönük bir çalışmayı yapmış bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Ceza Kanunu 1926'da kabul edilmiş ve 1926'dan bugünü kadar, 
çok uzun bir süre bu toplumun yaşamına, biçimine yön vermiş, yaşam kurallarını hüküm altına al
mış büyük bir temel kanunun acaba kendi kendine yeterliliği yok muydu da yürürlük hükümleriyle 
ilgili böyle bir tasarıyı alelacele Meclisin huzuruna getirdik. Elbette, böyle bir yasanın çıkması ve 
lehe olan hükümlerin uygulanması çerçevesindeki vazgeçilmez kuralın mahkemeler tarafından 
gözönüne alınması gerekir, hâkim tarafından takdir edilmesi gerekir, cumhuriyet savcısı tarafından 
bilinmesi gerekir, uygulanması gerekir, infazda birtakım tereddütlerin olması muhtemel olduğu için 
de böyle bir tasarının bir an önce hazırlanıp Meclisin huzuruna getirilerek yasalaştırılması 
gerekeceği düşüncesiyle bu tasarıyla karşı karşıyayız. Hepimiz biliyoruz ve çoğumuz da bu mes
leğin içerisinden gelen arkadaşlar olarak bunların tatbikattaki sıkıntılarını yaşadık, gördük, 
biliyoruz, duyuyoruz, iletiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun belirli hükümlerinin o tarihe kadar yürürlüğe girmeyecek olmasının, şu anda yürütül
mekte olan hazırlık soruşturmaları ile davası, duruşmaları devam eden dosyalar için herhangi bir 
sıkıntı yaratacağım sanmıyoruz. Esas sıkıntı, 1 Nisan 2005 tarihine kadar; yani, Ceza Kanununun 
yürürlük tarihine kadar, bu tarihe kadar kesinleşmiş hükümlerin infazının devam edilmesindeki 
tereddütlerin ortaya çıkması sebebiyle bu tasarının 9 uncu ve 10 uncu maddesi hüküm altına alın-
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mıştır, hazırlanmıştır, bu şekilde huzurunuza getirilmiştir. 9 uncu maddesine bakıldığında, yine 
tasarının yürürlük maddesiyle karşılaştırıldığında 9 uncu maddenin de ve diğer maddelerinin de 1 
Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe gireceği hususunda bir kuşku yoktur. Bunun devamında ise 10 un
cu madde vardır. 10 uncu maddedeki husus da, infazın tereddütü hâsıl olduğunda bunun ne şekilde 
giderilebileceği hüküm altına alınmış ve 10 uncu maddenin, bu tasarının yürürlüğe girmesiyle bir
likte yürürlüğe girmesine karar verilmiş gözükmektedir. 

Şu anda cezaları kesinleşmiş olan; ancak, aynı suçtan dolayı, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek 
Türk Ceza Kanununda birhayli düşmüş olan suçların cezasını çoğu mahkûm, tutuklu çekmiş durum
dadır. İşte, böyle bir mağduriyetin önlenmesi için de, bu tasarıya yürürlük ve uygulama tasarısına 
10 uncu maddeyi getirmek suretiyle, hâkimlerimizin, savcılarımızın ve adliye camiasındaki avukat
larımızın, tutukluların ve hükümlülerin tereddütlerini giderebilmek için 10 uncu madde hüküm al
tına alınmış ve 10 uncu maddenin de derhal yürürlüğe girmesine olanak sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Ceza Kanununun yürürlüğe gireceği 1 Nisan 2005 tarihinden önce, 
bu tasarıyla birlikte birtakım tereddütlerin ortadan kalkacağına inanıyoruz; ama, yine de devam 
edebilecek tereddütler açısından şu açıklamayı Meclis kürsüsünden söylemenin de zaruret olduğunu 
düşünüyorum. Şöyle ki: 1 Nisana kadar, şu anda işlenmiş olan suçların hazırlık soruşturmaları, açıl
mış bulunan davaların duruşmalarının devamında ortaya çıkabilecek tereddüt, tutuklu sanıkların 
tutukluluk durumlarıyla ilgili olarak mağduriyetlerinin önlenmesini sağlayabilmektir. Böyle bir im
kân, şu andaki mevcut yasalarımızda vardır. Özellikle yürürlükte bulunan Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu ki, bunun da değişiklik çalışmaları şu anda adalet altkomisyonunda devam etmek
tedir; ama, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 112 nci maddesi ve 1 Nisanda yürürlüğe girecek 
olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun hükümlerinin de birlikte ele alınmak suretiyle, tutuklu 
sanıkların veya hükümlülerin mağduriyetlerinin önlenebilmesinin de yolu şu anda vardır. Her ne 
kadar, tasarının 9 uncu maddesinde kesinleşmiş hükümler ve Yargıtayda bulunan ve Yargıtayın, az 
önce belirttiğimiz ana kural çerçevesinde, lehe bir şekilde bozarak göndermiş olduğu dosyalarla, 
davalarla ilgili olarak bir hüküm varsa da, bu hüküm 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecektir; 
fakat, bunun bu şekilde yürürlüğe girmiş olması demek, Yargıtayın lehe olarak bozması ve gönder
mesi şeklindeki davalar ile şu anda hazırlık soruşturması devam eden davalarda tutuklu bulunan 
sanıkların mağduriyetlerinin önlenmesinin yolu kapalı değildir, yolu açıktır. Bu yol, elbette, bağım
sız yargıçlarımızın ve bu uğurda çalışma yapan, cumhuriyetimiz adına görev yapan cumhuriyet sav
cılarımızın da görevini kısıtlamış değildir, bu konudaki takdir haklarını her zaman için uy
gulayabilecekleri de bir gerçektir. 

Tabiî, bu bağlamda olmak üzere, bağımsızlıktan laf açıldığında, yargıçlarımızın ve mahkemelerin 
bağımsızlığından söz etmemek de mümkün değildir. En kısa zamanda, bu paketler çerçevesinde, Ceza 
Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve İnfaz Kanunu gibi çerçeveler ve paketler içerisinde 
biz istiyoruz ve diliyoruz ki, gerçekten, bağımsız mahkemelerin kurallarının oluşabilmesi, yaşama 
geçirilebilmesi için, Anayasanın 159 uncu maddesinin mutlaka ve mutlaka değiştirilerek, oradaki 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşumunun da tam manasıyla, bağımsız yargıçlık adına, 
gerçekten, yaşama geçirilebilmesinin yolunu da bu Yüce Meclis açsın. Bu uğurda, Sayın Adalet 
Bakanımızın hukukçu kişiliğine güvenerek, bu Meclisin bunu da başaracağına inanıyorum. 

Bu tasarı, şu anda tutuklu ve hükümlü bulunan, mağduriyetleri söz konusu olabilecek tutuklu 
ve hükümlülerin hayrına, mağdurların hayrına olsun, iyiliğine olsun diyorum. Bu tasarıya, Cum
huriyet Halk Partisi olarak hep birlikte "evet" oyu vereceğimizi bildiriyor; Yüce Meclisi saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Feridun Ayvazoğlu'na teşekkür ediyoruz; zamam çok ekonomik bir şekilde 
kullandı, bize zaman kazandırdı. Sağ olun, var olun. 
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Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Kırıkkale Milletvekili Sayın Ramazan Can; buyurun. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; yeni Ceza Kanunumuzun yürürlük ve uygulama şekli hakkındaki, kanun tasarısı üzerin
de, AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; temel bir kanun çıkarıldığında, bu kanunun yeni hüküm 
ve değişikliklerinin kanunlaşıp yürürlüğe girmelerine kadar uygulamada boşluk doğmaması ve her
hangi bir aksamaya yer bırakılmaması; ayrıca, bu kanun ceza kanunu ise, sanığın lehine olan 
hükümlerin makabline şamil uygulanması ve uygulamada beraberliği sağlama adına, kanunun ar
dından yürürlük kanunu çıkarılmaktadır. 

Nitekim, yeni Türk Ceza Kanununun yürürlük kanunu -yani, bu tasarı- 12.5.2003 tarihinde 
Başbakanlıkça Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Adalet Komisyonunun gündemine ise, 1.11.2004 
tarihinde alınmış ve altkomisyon kurularak kısa bir zamanda kabul edilmiştir. 

Acele edilmesinin sebebi ise, uygulamadaki farklılıkları ve mağduriyetleri gidermek içindir. 
Sayın Ayvazoğlu'nun da belirttiği üzere, uygulamalarda, mahkemelerce infazın ertelenmesi, 

durdurulması, devam edenler için ön mesele yapılması veya yapılmaması şeklinde farklı kararlar 
verilmiştir. 

Kimi mahkemeler, samğın lehine olan hükümlerde, yeni Türk Ceza Kanununun yayımı tarihini 
yürürlük tarihi yapmış, infazı ertelemiş, kanunun yürürlük tarihi olan 1 Nisan 2005 tarihini bek
lememiştir. Doğru olan da budur. Kimi mahkemeler, sanığın lehine olan hükümlerde dahi, 1 Nisan 
2005'i bekleyelim diyerek infazı durdurmamıştır. Tasarının amaçlarından biri de, bu farklı uy
gulamalara son vermektir. 

Ceza hukukunun zaman bakımından uygulanmasında ise, kişi hak ve hürriyetleri açısından 
güvence oluşturması esastır. Ceza hukukunda bu, bir kuraldır, genel prensiptir. Bu hüküm kayda 
düşülmese bile, uygulanması gerekir. Hâkim, hukuk üretirken bu prensibi gözardı edemez. 

Fail, fiili işlediği zaman yürürlükte olan kanunlara göre fiili suç teşkil ediyorsa, cezalan
dırabilecektir. Fiil, işlendikten sonra yürürlüğe giren kanunda suç olarak tanımlanmışsa, bu kanun 
sanığın aleyhine olduğu için, uygulama alanı bulamayacak ve sanığa bu fiilden dolayı ceza 
verilemeyecektir. Yeni suçlar ihdas eden bir kanun, ancak yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen 
fiiller açısından uygulama alanı bulabilecektir. 

Yeni çıkardığımız 5237 sayılı Türk Ceza Kanunuyla suç olarak tanımlanan bir fiil, 765 sayılı 
eski kanunda suç olarak tammlanmamış ise, bu kanun 1 Nisan 2005 tarihinden sonra işlenen fiiller 
için uygulama alanı bulabilecektir. Sanığın aleyhine olan durumlarda, eskiye yürütülme geçerli ol
mayacaktır. Keza, bir suçun unsurlarında, cezasında, mahkûmiyetin neticelerinde, sonradan yürür
lüğe giren bir kanunla failin aleyhine değişiklikler yapılması halinde uygulanamayacak; ancak, bu 
genel prensibin de bir istisnası mevcuttur. Bir fiil, yürürlüğe giren yeni bir kanunla suç olmaktan 
çıkarılmış ise, işlendiği zamanın kanununa göre suç olsa bile fail cezalandırılamaz. Yeni kanundaki 
hüküm, failin lehine olması halinde, makabline şamil olarak uygulanacaktır. 

Yine, sonradan yürürlüğe giren kanun, suçun unsurlarında, cezasında, mahkûmiyetin 
neticelerinde failin lehine değişiklikler yapması durumunda, yürürlüğe girdiği tarihten önce işlen
miş olan fiiller açısından uygulama bulabilecektir. 

Zaman bakımından bu uygulama sanığın lehine olması halinde, suçun unsurlarında, cezalandınlabil-
me şartlarında, cezasında, hatta güvenlik tedbirlerinde değişiklik yapılmasında dikkate alınacaktır. 

Diğer yandan, akla şöyle bir soru gelebilir: Yeni Ceza Kanunu 1 Nisan 2005 tarihinde yürür
lüğe gireceği halde nasıl uygulama alanı bulabilecektir? Sanığın lehine olan bu hükümlerin teminatı 
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genel prensiptir, kamu düzeni gereğidir. Kişi hak ve hürriyetinin teminatı olan bu kurala göre, 
kanunun yayımı tarihi sanığın lehine olan hükümlere uygulanması için, yayımı tarihinin yürürlük 
olarak mahkemelerce uygulanması bir mecburiyet olmak durumundadır. 

Nitekim, tasarının 9 uncu maddesinde "Lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul" başlığıyla, 
"1 Nisan 2005 tarihinden önce kesinleşmiş hükümlerle ilgili olarak, yeni Türk Ceza Kanununun lehe 
olan hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, duruşma yapılmaksızın da karar verilebilir. 

Birinci fıkra hükmü, 1 Nisan 2005 tarihinden önce verilip de, Yargıtay tarafından lehe olan 
hükümlerin uygulanması hususunda değerlendirme yapılması gerektiği gerekçesiyle bozularak 
mahkemesine gönderilen hükümler hakkında da uygulanır. Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki 
kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaş
tırılması suretiyle belirlenir" ve 10 uncu maddesinde de "1 Nisan 2005 tarihinden önce kesinleşmiş 
olan mahkûmiyet kararları hakkında bu kanunun lehe olan hükümleri öncelikle dikkate alınarak, 
4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402 nci maddesi uyarınca in
fazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir" denilerek, uygulamadaki farklılıklara ve 
mağduriyetlere emredici bir hükümle son verilmiştir. 

Bu tasarıyla, ayrıca, Yeni Türk Lirası da dikkate alınmıştır. Bu tasarı, gerek altkomisyonda 
gerek üstkomisyonda CHP'li arkadaşlarla beraber, uyum içerisinde çıkarılmıştır. Bu tasarıya destek 
veren, emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ramazan Çan'a da teşekkür ediyoruz; zamam iktisatlı kullandı. 
Şahısları adına söz isteyen milletvekillerine söz vereceğim. 
İlk sırada, Artvin Milletvekili Sayın Yüksel Çorbacıoğlu; buyurun. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisi 

saygıyla selamlıyorum. 
Türk Ceza Yasasının yürürlüğüyle ilgili görüşülmekte olan bu yasa tasarısıyla, yargıya güveni, 

yargıda birliği sağlamak için uygulamada meydana gelen boşluğun giderilmesi amaçlanmıştır. 
Zaten, tasarının genel gerekçesinin son fıkrasında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan yeni 
hüküm ve değişikliklerin kanunlaşıp yürürlüğe girmelerine kadar uygulamada boşluk doğmaması 
ve herhangi bir aksamaya yer bırakılmaması amacıyla bu tasarının düzenlendiği söylenilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, tasarının yürürlüğe girdiği anda sonuç doğuracak olan 10 uncu maddesi, 
bilindiği üzere, infazın ertelenmesi veya durdurulması konusudur. Bu konuda uygulamada farklı 
kararlar çıktığı için, farklı mahkemelerden, savcılıklardan, farklı gerekçelerle, aynı konuda farklı 
sonuçlar çıktığı için, bu sorunun giderilmesi amacıyla, bu gerekçeyle, 10 uncu maddenin derhal 
yürürlüğe girmesi düşünülmüş; ancak, 9 uncu maddenin yürürlüğe giriş tarihi 1 Nisan 2005. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, yargıda birliği sağlamak derken, yargının temel kuralını da boz
mamak gerektiği kanaatindeyiz. Şöyle ki: Geçen hafta seçim bölgem Artvin'deyken, Artvin Cum
huriyet Başsavcımız bana şunu söyledi: "Sayın Milletvekilim, bu çelişkilerin giderilmesi için böy
le bir yasa tasarı düzenleneceğini biliyoruz; ancak, elimde hazırlık aşamasında olan dosyayla ilgili 
olarak, ben, hangi yasaya göre karar vereceğim; hazırlık aşamasında suç işlenmiş, 765 sayılı Ceza 
Yasasına göre mi, 1 Nisan 2005'te yürürlüğe girecek olan 5237 sayılı Yasaya göre mi?!" 

Açıkçası, ben, buna bir cevap veremedim; yani "lehe olan hüküm uygulanır" kuralını burada 
da uygulayacak mıydık... Ancak, şu anda elimizde olan tasarı, sadece infazın ertelenmesiyle ilgili 
lehe olan hükmün uygulanmasını öngörüyor; fakat, diğer, yargılaması veya hazırlığı devam eden ve 
yargılama aşamasında olan dosyalarla ilgili böyle bir öngörüsü yok. 

Benim bu konuşmayı yapmamdaki amaç şu: Yargı uygulayıcıları, hâkim ve savcılarımız, yine 
-sanıyorum bu sonuç doğuyor- uygulamalarında 765 sayılı Yasayı esas alacaklar. Ancak, sanıyorum 
bir ay içerisinde bu Meclis çıkaracaktır, 17 Aralığa kadar çıkması gereken bir yasamız daha var; 
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Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası. Bu yasada bu sorunun da giderilmesi gerektiği kanaatindeyim. 
Yani, sadece infazın ertelenmesi konusunda birliği sağlamak değil, yargılama aşamasında, hatta kesin 
hüküm aşamasında olan dosyalarla ilgili birliği sağlamak için de bir düzenleme gerekiyor. Ancak, 
benim, hem Sayın Bakanlık yetkilileri hem de komisyon başkanımız, komisyon üyelerimizle yap
tığım görüşmede, bunun, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasında düzenlenmesinin daha doğru olacağı 
kanaatine varılmıştır. Ben de, şimdilik, bu kanaate uyuyorum; ancak, yine de şu soruyu Meclisin dik
katine sunmak istiyorum: Ceza hukukunda insanların mağduriyetinin giderilmeyeceği bir konu var
dır; o da, tutukluluk halidir. Hiçbir şekilde, tutuklu bir insanın tutuklu kaldığı bir günün bedelini mad
dî olarak ödeyemezsiniz. O nedenle, aslında, belki hata yaptık. 5237 sayılı Ceza Yasasında -belki 
geçici bir hükümle olabilirdi- sadece tutukluluk konusunda, yine insanların mağdur olmaması için, 
yani, uygulanacak olan yasada lehe olan bir hüküm varsa, 1 Nisan 2005 'e kadar yine tutuklu kalmak 
zorunda kalan insanların mağdur olmaması için, belki bir düzenleme yapmamız gerekecekti; ancak, 
bu düzenlemeyi yapamadık. Bu eksiklikle, mevcut yasayı çıkarmak durumundayız. Belki, kanun tek
niği açısından, bu yasa tasarısında, bu dediğim tutukluluk konusunda bir karan burada düzenlemek 
doğru değil; ama, fiiliyatta, insanların mağduriyetini de bu şekilde gidermemiş oluyoruz. 

Ben, hem bu konunun uygulamada bir kavram kargaşasına yol açmaması, yargı ve savcılık 
aşamasındaki dosyalarla ilgili artık mevcut yasaya göre uygulama yapılması konusunda düşüncelerimi 
söylemek hem de genel olarak bu konuyla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak için söz aldım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Şahsı adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kâtip Üyenin oturduğu yerden okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. - (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 

yürürlüğe konulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2. - (1) Bu Kanun, diğer kanunlarda, yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 

sayılı Türk Ceza Kanununa yapılan yollamaları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe gir
mesiyle yürürlükten kaldırılan hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması için diğer 
kanunlarda yapılan değişiklikleri, yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar hakkında ne suretle 
hüküm kurulacağına ve kesinleşmiş cezaların nasıl infaz edileceğine ilişkin hükümleri kapsar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 
Uyum Hükümleri 

Yollamalar 
MADDE 3. - (1) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Kanununa yapılan yollamalar, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelere yapılmış sayılır. 
(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılmış Türk Ceza Kanununun kitap, bab ve fasıllarına yapılmış 

olan yollamalar, o kitap, bab ve fasıl içinde yer almış hükümlerin karşılığını oluşturan 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun maddelerine yapılmış sayılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Diğer kanunlardaki para cezalarının artırılması ve usulü 
MADDE 4. - (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun dışındaki kanunlarda yer alan para 

cezalarından nispî nitelikteki vergi ve resim cezaları, nispî para cezaları ve tazminat kabilinden 
değişen orana bağlı bulunan para cezaları hariç olmak üzere, kanun ve tüzüklerde alt ve üst sınır
ları veya bunlardan birinin gösterildiği veya hiç gösterilmediği veya sabit bir rakam olarak gösteril
miş bulunan para cezalarından (idarî ve disiplin para cezaları dahil); 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan 
bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da, daha sonraki tarihlerde Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce miktarına dokunulmamış para cezaları yüzkırkikibinsekizyüzaltmış katına, 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup da; 
1. 31.12.1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları seksenbeş-

binyediyüzonbeş katına, 
2. 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 

cezaları elliyedibinyüzkırkbeş katına, 
3. 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 

cezaları yirmisekizbinbeşyüzyetmiş katına, 
4. 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 

cezalan ondörtbinikiyüzseksenbeş katına, 
5. 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 

cezaları sekizbinbeşyüzyetmiş katına, 
6. 1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 

cezaları ikibinsekizyüzaltmış katına, 
7. 1.1.1981 tarihinden 31.12.1987 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 

cezaları bindörtyüzotuz katına, 
8. 1.1.1988 tarihinden 31.12.1993 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 

cezaları kırkdört katına, 
9. 17.10.1996 tarihli ve 4199 sayılı, 21.5.1997 tarihli ve 4262 sayılı kanunlarla değişik 2918 

sayılı Karayolları Trafik Kanunu istisna olmak üzere, 1.1.1994 tarihinden 31.12.1998 tarihine kadar 
yürürlüğe girmiş kanunlardaki para cezaları yirmidokuz katına, 

10. 1.1.1999 tarihinden 31.12.1999 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 
cezaları beş katına, 
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11. 1.1.2000 tarihinden 31.12.2000 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 
cezaları dört katına, 

12. 1.1.2001 tarihinden 31.12.2001 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 
cezalan üç katına, 

13. 1.1.2002 tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 
cezaları iki katına, 

Çıkarılmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Ağır para cezasının dönüştürülmesi 
MADDE 5. - (1) Özel ceza kanunları ile ceza içeren kanunlarda öngörülen "ağır para" cezaları, 

"adli para" cezasına dönüştürülmüştür. 
(2) Bu kanunlarda Türk Ceza Kanununda belirlenen cezalar sistemine uygun değişiklik yapılın

caya kadar, birinci fıkrada belirtilen kanunlarda alt ve üst sınırlarından birisi veya bunlardan her ikisi 
gösterilmemiş olmakla birlikte, alt veya üst sınırlar arasında uygulama yapılmasını gerektirir nitelik
teki adli para cezalarında cezanın alt sınırı dörtyüzelli milyon, üst sının yüz milyar Türk Lirası olarak 
uygulanır. Bu fıkra hükümleri, nispi nitelikteki adli para cezalan hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Ağır hapis cezasının dönüştürülmesi 
MADDE 6. - (1) Özel ceza kanunları ile ceza içeren kanunlarda öngörülen "ağır hapis" 

cezaları, "hapis" cezasına dönüştürülmüştür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Hafif hapis ve hafif para cezalarının dönüştürülmesi 
MADDE 7. - (1) Özel ceza kanunları ile ceza içeren kanunlarda öngörülen "hafif hapis" 

cezaları, "hapis" cezasına; "hafif para" cezaları, "adli para" cezasına dönüştürülmüştür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Yeni Türk Lirasının kullanılması 
MADDE 8. - (1) Türk Ceza Kanununda geçen "Türk Lirası" ibaresi karşılığında, uygulamada, 

28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ülkede tedavülde bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece, bu 
ibare kullanılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul 
MADDE 9. - (1) 1 Nisan 2005 tarihinden önce kesinleşmiş hükümlerle ilgili olarak, Türk Ceza 

Kanununun lehe olan hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, duruşma yapılmaksızın da 
karar verilebilir. 

(2) Birinci fıkra hükmü. 1 Nisan 2005 tarihinden önce verilip de Yargıtay tarafından lehe olan 
hükümlerin uygulanması hususunda değerlendirme yapılması gerektiği gerekçesiyle bozularak 
mahkemesine gönderilen hükümler hakkında da uygulanır. 

(3) Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, 
ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
İnfazın ertelenmesi veya durdurulması 
MADDE 10. - (1) 1 Nisan 2005 tarihinden önce kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararları hak

kında bu Kanunun lehe olan hükümleri öncelikle dikkate alınarak, 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402 nci maddesi uyarınca infazın ertelenmesine veya dur
durulmasına karar verilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 11. - (1) 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun çeşitli maddelerinde geçen "11 yaş" deyimi "12 yaş" olarak 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 
a) 26.4.1926 tarihli ve 825 sayılı Ceza Kanununun Mevkii Mer'iyete Vaz'ına Müteallik Kanun, 
b) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bütün ek ve değişiklikleri ile birlikte, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 13. - (1) Bu Kanunun, 
a) "İnfazın ertelenmesi veya durdurulması" başlıklı 10 uncu maddesi hükmü yayımı tarihinde, 
b) Diğer hükümleri 1 Nisan 2005 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 14. - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır; memleketimize yararlı olsun. 
17.7.2004 tarihli ve 5231 sayılı Demekler Kanunu ile Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü mad

deleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

13. - 17.7.2004 Tarihli ve 5231 Sayılı Dernekler Kanunu ile Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü 
Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/873) (S. Sayısı: 668) (x) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 668 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, 17.7.2004 tarihli ve 5231 sayılı Dernekler Kanununun 10 ve 21 inci mad

deleri, Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayarak, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterilen 
gerekçeyle birlikte, Başkanlığımıza geri gönderilmiştir. 

Anayasanın 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulun
mama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir", 
İçtüzüğün 81 inci maddesinin son fıkrasında ise "Cumhurbaşkanınca yayımlanması kısmen uygun 
bulunmayan ve bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen kanun
ların sadece uygun bulunmayan maddelerinin görüşülmesine kanunun görüşmelerine başlamadan 
önce Genel Kurulca görüşmesiz karar verilebilir. Bu durumda, sadece uygun bulunmayan maddeler
le ilgili görüşme açılır. Kanunun tümünün oylaması her halde yapılır" hükümleri yer almaktadır. 

Bu hükümlere göre, geri gönderilen kanunun tümünün veya sadece Cumhurbaşkanınca uygun 
bulunmayan maddelerinin görüşülmesi Genel Kurulun kararına bağlıdır. Bu nedenlerle, söz konusu 
kanunun sadece Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayan 10 ve 21 inci maddelerinin görüşülmesini 
Genel Kurulun onayına sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yardım ve işbirliği 
MADDE 10. - Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer 

amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan 
maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler. 

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun 
hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren 
konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyet
lerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler. 

(x) Kanunun ilk görüşmeleri 16.7.2004 tarihli 117 nci Birleşimde yapılmıştır. 
(xx) 668 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - 10 uncu madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Denizli Millet
vekili Mustafa Gazalcı.(CHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA GAZALC1 (Denizli) - Sayın Başkan, kişisel söz hakkım da var, ikisini birleştirirseniz. 
BAŞKAN - Buyurun. 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve kişisel olarak, Dernekler Yasasının 10 uncu 
maddesiyle ilgili söz aldım, tümünüze saygılar sunarım. 

Geçen yasama yılının son günlerinde, geceyarısı,tam incelemeden, araştırmadan kabul et
tiğimiz, genelinde olumlu birtakım iyileştirmeler, demokratikleştirmeler getirmesine karşın yürür
lüğe girdiğinde çok büyük sakıncalar doğuracak Dernekler Yasasının salt iki maddesini Cumhur
başkanı geri gönderdiği için tekrar konuşuyoruz. 

Ben, zaman zaman burada yaptığım konuşmalarda -eskiden de milletvekilliği yapmış bir ar
kadaşınız olarak- şunu önerdim: Senato kalktıktan sonra, tek mecliste, yasaların olanak içerisinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve kamuoyunda tartışılması, konuşulması gerekir; ama, uy
gulamalar hep tersini gösteriyor. Bırakın kamuoyunda, Mecliste uzun süre tartışmayı, kendi içimiz
de koyduğumuz İçtüzük kurallarını bile kimi zaman beklemeden, oldubittiye getirerek yasaları 
çıkarıyoruz, sonradan da yanlış yaptığımızı anlıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, şimdi Cumhurbaşkanımız, bu Dernekler Yasasının 10 uncu ve 21 inci mad
delerini bir kez daha görüşün diye bize gönderdi. 

Üzülerek görüyoruz ki, İçişleri Komisyonunda -bundan önceki bütün yasalarda, düzenlemeler
de olduğu gibi- AKP'li arkadaşlar maddeyi olduğu gibi kabul ederek, nasıl olsa Cumhurbaşkanının 
bir kez geri gönderme yetkisi var, ondan sonra bu olduğu gibi çıkar... Bu bakış açısı -salt bu yasada 
değil, bütün yasalarda- çok sakat bir anlayıştır. Yalnız Cumhurbaşkanımız değil, buradan bir tek 
milletvekili bile uyarıda bulunsa, arkadaşlar bu düzenleme yanlıştır dese, bu Parlamento, onun 
üzerinde ayrıntılarıyla durmak zorundadır. 

Şimdi, Cumhurbaşkanımız, devletin başı, bu maddelerin Anayasaya aykırı olduğunu çok açık 
bir biçimde yazmış. 

Bu yasanın 10 uncu maddesine göre, dernekler, siyasî partilerden, sendikalardan, işveren 
kuruluşlarından nakdî ve aynî yardım alabilir ve bu kuruluşlara, siyasî partilere yardım yapabilir. 21 
inci maddede de şöyle deniliyor: Dernekler, yurt dışındaki bütün kişi, kurum ve kuruluşlardan yar
dım alabilir, aynî ve nakdî olarak. 

Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız diyor ki; bu, Anayasaya aykırıdır; çünkü, Anayasanın 
69 uncu maddesinde, çok açık olarak "Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uy
rukluğunda olmayan gerçek ve tüzelkişilerden maddî yardım alan siyasî partiler temelli olarak 
kapatılır" deniliyor. 

Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız geri gönderme yazısında açıkça diyor ki: "İncelenen 
yasamn yukarıdaki düzenlemelerine göre, bir derneğin yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan 
yardım alıp, bu yardımı siyasî partilere yardım adı altında aktarmaları olanaklıdır..." Yani, bir zin
cirden söz ediyor. Şimdi, siz siyasî partilere demişsiniz ki, yurt dışından yardım alamazsınız. Der
neklere de diyorsunuz ki, yardım alabilirsiniz. Derneklere başka bir hak daha veriyorsunuz: Siyasî 
partilere yardım yapabilir ve yardım alabilirsiniz. 

Değerli arkadaşlar, özellikle AKP'li arkadaşlar, bakın, Anayasada çok açıkça, siyasî partiler, yurt 
dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım alamaz, deniliyor. Dernekler için ise "alabilir" diyor
sunuz; bir zincirleme oluyor, bir aktarma oluyor. Cumhurbaşkanı da bunu çok açık biçimde yazıyor. 
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Şimdi, bakın, Cumhurbaşkanımızın bu geri gönderme yazısında değinmediği bir şey de, görüş
tüğümüz bu maddeler Siyasî Partiler Yasasının 66 ncı maddesine çok açık biçimde aykırı; oradan 
yalnız bir cümle okuyorum: "Siyasî partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, 
yabancı uyruklu kişiler ile yabancı ülkelerdeki dernek, grup ve kurumlardan, herhangi bir suretle 
aynî veya nakdî yardım ve bağış alamazlar." Cumhurbaşkanımızın işaret etmediği, ama, bizi bağ
layan Siyasî Partiler Yasasının 66 ncı maddesinde böyle deniliyor. Anayasamızın 69 uncu mad
desinde de aynı hüküm vardır. 

Değerli arkadaşlar, bilerek bir yasa yapıyoruz: Dernekler, siyasî partilere yardım yapabilir, yurt 
dışından parti, kurum, kuruluş, kişi, kimden olursa yardım alabilir diyoruz. Burada da emme basma 
tulumbası gibi, alır verir... Şimdi, insan düşünüyor; bu kadar, Anayasaya aykırılığı, Siyasî Partiler 
Yasasına aykırılığı belli olan... Haydi gözümüzden kaçtı da birincide görmedik; peki, devletin başı 
geri gönderiyor; ey milletvekilleri, bir kere daha görüşün, yanlış yapıyorsunuz diye bizi uyarıyor. 
Komisyon aynısını geçiriyor; şimdi, Genel Kurulda onu görüşüyoruz. 

Söylemeye dilim varmıyor da, bu kadar bile bile bir by-pass varsa; yani, Anayasa, Siyasî Par
tiler Yasası by-pass ediliyorsa, acaba, böyle bir durum var da, siyasî bir parti geçmişte, bugün, dün, 
böyle bir yardım aldı da, bunu yasal hale mi getirmek istiyoruz; yani, bir soruşturma var da bunu 
mu ortadan kaldırıyoruz?! 

Değerli arkadaşlar, İLKSAN'daki gibi atlamayalım. Avukatlar Kanunundaki görüşmeler gibi 
kendimize göre kanun çıkarmayalım. 

Bakın, dernekler gönüllü kuruluşlardır, demokrasinin de temelidir. Bir geceyarısı burada öner
geler verdik. Bu kabul ettiğimiz konularda o kadar büyük sakıncalar var ki -Sayın Bakanım, özel
likle size sesleniyorum- kimi iyileştirmeler yapılıyor, arkasından da göz çıkarılıyor. 

Öyle ağır cezalar var ki; şunu şunu yaparsanız üç aydan üç yıla kadar hapis; efendim, 500 000 
000'dan 3 000 000 000'a, 5 000 000 000'a kadar cezalar... Bu kadar ağır para cezalarıyla bu dernek
çiliği kim yapacak?! 

Burada kabul ettiğimiz bir 11 inci madde var. O 11 inci maddede diyoruz ki, demekler, defter
lerini ister noterde ister dernekler biriminde onaylatabilir. 

Değerli arkadaşlar, karışıklık olmaması için, burada, sadece noterden olsun diye önerge ver
miştik; noterler güvenli kuruluşlardır. Çok acılar oldu... 

Hele bir 13 üncü madde var. Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; 13 üncü maddeyle, dernekler bir 
şirket durumuna getiriliyor, şirket! Bakın, nasıl: Derneklerin yönetim kurulu başkanı, denetleme 
kurulu para alacak, ücret alacak. Bunun adı dernekçilik olmaz, bunun adı şirket olur; o zaman da 
söyledim, bir kere daha söylüyorum. 

Değerli arkadaşlar, dernekçilik gönüllülük işidir. O zaman, AKP'nin grup başkanvekillerine an
lattık; hiçbir surette dernek yöneticileri para alamaz diye önerge verdik. Hayır, onu kabul etmediler, 
bir önerge verdiler; 100 kişiden fazla üyesi olan derneğin yöneticileri, deneticileri para alabilir. 

Arkadaşlar, bu ülkede binlerce üyesi olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin, Atatürkçü 
Düşünce Derneğinin yöneticileri ya da eğitim derneklerinin yöneticileri para mı alıyorlar?! Para mı 
alıyorlar?!.. Zaten birtakım derneklerin, sendikaların, odaların ekonomik durumları varsa, gerek
sinimleri varsa, onlar, zaten yeterince eleman bulundurabiliyor, burada bir yasal engel yok. Yani, 13 
üncü maddeye bakın, benim sözünü ettiğim yöneticiler, derneğin başkanı, derneğin yönetim kurulu 
ve denetim kurulu, genel kurul kabul etmek kaydıyla istediği oranda para alacak. 

Arkadaşlar, bu, gerçekten sivil toplum kuruluşlarını vurmaktır, öldürmektir. Sözde, biz, bu 
yasaları, Avrupa Birliğine uyum, sivil toplum örgütlerini güçlendirmek için yapıyoruz; ama, öyle 
düzenlemeler var ki, sivil toplum kuruluşlarım öldürüyoruz; para alan para veren, yöneticileri para 
alan, siyasî partilerle, işveren kuruluşlarıyla para alıp para veren kuruluşlar haline getiriyoruz. Ol
maz Sayın Bakanım! Olmaz değerli arkadaşlar, olmaz! 
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Burada "kabul edenler... Etmeyenler" diye olursa, bunu, mutlaka, benim partim Anayasa Mah
kemesine götürecektir. Bakın, çok açık, şu an söylüyorum; bu, hem Siyasî Partiler Kanununun 66 
ncı maddesiyle çelişiyor hem de Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Anayasadaki 69 uncu mad
deye çok açık biçimde aykırıdır. Sonra, siz, hani danışıyordunuz, konuşuyordunuz bu Dernekler 
Yasası ve benzeri yasaları hazırlarken! 

Türkân Saylan, faks üstüne faks çekiyor, sizlere de göndermiştir, Bakanımızla da konuşmuş, 
noterler konuşmuş, başkaları konuşmuş. Peki, hangisi para istiyor bu derneklerden, hangi derneğin 
yöneticileri istiyor?! 

Araştırmışlar; bize dediler ki burada, işte, kimi kuruluşlar yöneticilerine para vermek istiyor
larmış; ama, dernek statüsünde olduklarından, yasa izin vermediği için, o kuruluşlar... Değerli ar
kadaşlar, burası Türkiye; adam, geçimini sağlamak için bile dernek kurar. 

Bakın, Türkiye'de, 79 269 dernek var. İçişleri Bakanlığından aldım ben bu sayıyı. Başınızı ağ
rıtmayayım, 1 000'in üzerindeki dernekleri size sıralayayım: Çevre dernekleri, 1 421; cami dernek
leri, 14 421; imar dernekleri, 1 863; insan hakları dernekleri 116-1 000'in üzerindekileri okuyacak
tım; ama, insan hakları derneği olduğu için onu söyleyeyim dedim- kültür dernekleri, 2 182; okul 
dernekleri -ki, biz, biliyorsunuz, okul koruma derneklerini işlevsiz kıldık- 15 158 - çarşamba günü 
gelecek tasarıyla, bu derneklerin yerine, okul aile birliklerini sokuyoruz o işleve- sağlık dernekleri, 
3 311; spor dernekleri, 9 934; yardımlaşma derneği, 20 257 ve diğerleri, 4 197. Yani, 80 000'e yak
laşan derneğe bu para işini sokarsanız, siyasî partilerle alma verme, işveren kuruluşlarıyla alma ver
me işini sokarsanız, o zaman, siz demek istiyorsunuz ki "biz, bu sivil toplum kuruluşlarını da ken
dimize göre biçimleyeceğiz." Yani, yurt dışından, sana, filanca kuruluştan, filanca yerden para gel
sin, sen bunun bir kısmını bize aktar; sen de varlığını sürdür, ben de varlığımı sürdüreyim -bunu 
demek istemiyorum; ama- sonuçta bu olacak. 

Değerli arkadaşlar, dernekler, gerçekten, demokrasinin temelidir, gönüllü kuruluşlardır, en 
kolay kurulabilen birer örgüttürler. Eğer bu kuruluşlara siz, para işlerini sokarsanız, eğer bu örgüt
lerin çalışmalarını ağır yaptırımlarla zorlarsanız, bunun altından kalkamazsınız. 

O geceyi anımsıyorum; ben, malları alınmış dernekten bahsettim burada, TÖBDER'i size uzun 
uzun anlattım. 12 Eylülde, hazinenin mallarım aldığı, o, 200 000 üyeli Tüm Öğretmenler Birleşme 
ve Dayamşma Derneğinin -bir iki kere anlattım, bir cümleyle bir daha söylüyorum- malları şu an
da, hazinede; siyasî partilerin ve sendikaların malları verildi. Demeklerle ilgili yasa hem Bakanım
da var hem grup başkanvekillerinize verdim. Gelin, bu haksızlığı da düzeltelim diyoruz; hakkı olan 
malı vermiyorsunuz; ama, burada diyorsunuz ki "aynî ve nakdî yardım alabilir." Küçücük bir der
nek kuracak adam; oradan alacak, 101 üyesi olacak, yöneticilerine istediği kadar para bağlayacak... 

Değerli arkadaşlar, bir kez daha düşünelim bunu. Ara versin bence Başkanım, grup başkan-
vekilleriyle konuşulsun; bir kez daha düşünelim, oldubittiye getirmeyelim. Bakın, Anayasaya, 
Siyasî Partiler Yasasına bu kadar aykırılığı açık olan, bu kadar kuşku doğuracak olan, uygulamada 
sakıncalar doğuracak olan bir yasayı, böyle, oldubittiyle kabul etmeyelim; mutlaka, somadan, 
mesaimizi daha fazla alır, şimdi yetiştirelim diye uğraşıyoruz, aman bitsin diye uğraşıyoruz; yarın 
bir kez daha gelecek, Anayasa Mahkemesinden dönecek ve uygulamalarda ters şeyler olacak. 

Gelin, demokrasimizi geliştirmek için uğraşırken, genişletmek için uğraşırken, Avrupa ölçüt
lerine uydurmaya çalışırken, kendimize özgü bir Dernekler Yasası yapmayalım. Sivil toplum 
kuruluşlarını öldürmeyelim. Demekleri partilerden ayıralım; yani, para işinden ayıralım, üyelerin
den toplasın ödenti olarak. Etkinlikler yapsın; ama, yurt dışından para almayı, yurt içinde siyasî par
tilere para verip para almayı, yöneticilerine ücret ödemeyi, bunları kaldıralım değerli arkadaşlar. 
Cezaları da daha uygar, daha çağdaş bir duruma getirelim; yani, kimse korkmasın dernekçilik yap
maktan. "Ben, işte, eğitim için şu demeğe giriyorum ve burada da çalışacağım..." Bilmeden, def
terinde küçük bir hata oldu; dernekler birimine vermeyi unuttu, ona şu kadar hapis cezası, şu kadar 
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para cezası... Bunlar, uygulamada, göreceksiniz, acılara yol açacak. Dernekçilikten gelmiş bir ar
kadaşınız olarak bunları söylüyorum. Bunlar son derece sakınca doğurur. Hazır, Cumhurbaşkanımız 
göndermiş, bir fırsat var Meclisin önünde. Ben, bunun bir kere daha düşünülmesi gerektiğini ve 
gerekirse geri çekilip, hazırlanıp yeniden getirilmesini diliyorum. 

Tümünüze saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Kastamonu Milletvekili Sayın Sinan Öz

kan; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA SİNAN ÖZKAN (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 17.7.2004 tarihli ve 5231 sayılı Dernekler Kanununun Sayın Cumhurbaşkanınca 
Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri gereğince bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen 10 
uncu maddesi üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi adına görüşlerimi açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Çağdaş toplumlarda, sivil toplum örgütleri demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır; toplum
ların sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmalarında önemli roller üstlenmektedir. Geçtiğimiz süreçte 
demokratikleşme alanında birlikte önemli adımlar attık, önemli yasal düzenlemeler yaptık. Geç
tiğimiz temmuz ayında Genel Kurulumuzda kabul edilen Dernekler Kanunuyla, sivil toplum örgüt
lenmesinin temel taşlarından olan demeklerin kuruluşunu kolaylaştırdık. Demek kurma özgürlüğünü 
genişlettik, sivil toplum örgütlenmesinin toplumun bütün kesimlerine yayılmasına imkân sağladık. 

Sağlıklı bir demokrasi, bütün toplum kesimlerinin yeteri ölçüde temsili ve bu yolla toplumda 
çoksesliliğin sağlanmasıyla mümkündür. Bu bağlamda, siyasî partiler, sendikalar, dernekler, vakıf
lar ve diğer gönüllü kuruluşların yeteri ölçüde güçlenerek kurumsallaşmaları, sivil toplum- devlet 
otoritesi dengesinin kurulmasını ve bu yolla demokrasinin güvence altına alınmasını sağlayacaktır. 
İşte bu düşünceden hareketle, temel hakların alanının genişletilmesi, ülkemizde demokrasinin güç
lendirilmesi, insanımıza hakkı olan ve bugün çağdaş Batı toplumlarına tanınan temel hakların veril
mesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Biz bunu yalnızca Avrupa Birliği uyum sürecinin getirdiği bir 
zaruret olarak düşünmüyoruz, çağdaş dünyayla entegre olma yolunda hızla ilerleyen ülke in
sanımızın ve toplumumuzun en tabiî hakkı olarak görüyoruz. Bu fikir etrafında mutabakat sağ
lanarak, 5231 sayılı Dernekler Kanunu, muhalefet partimizin değerli üyelerinin de katkı ve destek
leriyle geride bıraktığımız İkinci Yasama Yılında Meclis Genel Kurulumuzca kabul edilmişti. İşte 
bu kanunun iki maddesiyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 89 uncu ve 104 ün
cü maddelerinin verdiği yetkiye istinaden, yasanın bir kez daha görüşülmesini istemiş ve Mec
lisimize yasayı iade etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanımızın yeniden görüşülmek üzere iade ettiği iki madde 
derneklerin yardım alma ve yardım verme işlemlerini düzenlemektedir. Yasanın 10 uncu maddesi, 
derneklerin siyasî partiler, benzer amaçlı demekler, işçi ve işveren sendikaları ve meslekî kuruluş
lardan maddî yardım alması ve maddî yardımda bulunması hususunu düzenlemektedir. 21 inci mad
desi ise, önceden bildirimde bulunmak ve banka kanalını kullanmak kaydıyla, derneklerin yurt
dışındaki kişi ve kuruluşlardan yardım alabileceği hükmünü içermektedir. 

Geri gönderme tezkeresinin gerekçesinde de, derneklerin 21 inci maddeye uygun olarak yurt
dışından sağlayacağı yardımları 10 uncu madde hükmüne uygun olarak siyasî partilere ak
tarabileceği şeklinde bir endişe dile getirilmiştir. 

2908 sayılı Dernekler Kanununun 4279 sayılı Kanunla değişik 61 inci maddesi, zaten dernek
ler ve siyasî partiler arasındaki maddî yardımlaşmayı düzenlemişti. Bizim 5231 sayılı yeni yasal 
düzenlemeyle getirdiğimiz de, bu maddenin hemen aynının değiştirilmeden muhafaza edilmesidir. 
Derneklerin yurtdışındaki gerçek ve tüzelkişilerden yardım alma konusu da ilk kez bu yasayla 
getirilen bir düzenleme değildir. Nitekim, 2908 sayılı Demekler Kanununun 60 mcı maddesinin son 
fıkrası "Derneklerin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzelkişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım al-
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ması İçişleri Bakanlığının izniyle olur" şeklindeki hükmüyle, derneklerin yurtdışından yardım al
masını mümkün kılmaktaydı. 2908 sayılı Demekler Kanununda 4279 sayılı Yasayla yapılan ve der
neklerin belli şartlar dahilinde yardım alabilmesini ve yardımda bulunabilmesini mümkün kılan 
değişiklik 1997 yılında yapılmış ve üzerinden sekiz seneye yakın bir süre geçmiştir. Bu uzun süre 
içerisinde, hiçbir siyasî partinin, demeklerden, Anayasaya aykırı olarak yardım aldığına ve bu hak
kı kötüye kullandığına ilişkin bir bilgi ve bulgu da elimizde yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Birliği komisyonunca 6 Ekim 2004 tarihinde 
kabul edilen İlerleme Raporunda Meclisimizin çıkardığı 5231 sayılı Demekler Kanununa atıf 
yapılarak, bu kanunun demekler konusunda getirdiği düzenlemelerden de övgüyle söz edilmektedir. 

Gerçekten de bu düzenlemeler, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin benimsediği demokratik toplum 
düzenine uygun düşmektedir. Daha da önemlisi, bu düzenlemeler, geldiğimiz noktada, Türk demok
rasisini ve insanımızın önünü açmak için, çağdaş ve hür, kendini hür hisseden bir toplum olmamız 
için elzemdir, zarurîdir. 

Demokratik kuralları daha iyi yerleştirebilmek için, Türk demokrasisini bu topraklarda sarsıl
madan kök saldırabilmek için, insanımıza, sivil toplum örgütlerimize, derneklerimize, vakıf
larımıza, siyasî partilerimize, kısaca kendimize daha çok güvenmek zorundayız diye düşünüyorum. 
Güven eksikliğiyle, birtakım vehimlerle, varsayımlarla demokrasimizi güçlendirmemiz pek müm
kün olmayacaktır. Elbette ki, demokratik hukuk devleti, yasalara uymayanları ya da yasaya karşı 
hile yoluna sapmak isteyenleri de cezalandıracak mekanizmalara sahiptir. 

Bu düşüncelerle, biz, 5231 sayılı Dernekler Kanununun değiştirilmeden aynen kabulünün fay
dalı olacağı kanaatindeyiz. 

Sizlerin oylarıyla yeniden kabul edilecek olan Demekler Kanununun ülkemize ve ülke demok
rasimize katkılar ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, sizlerin ve bizleri izleyen aziz milletimizin yak
laşan Ramazan Bayramım şimdiden tebrik ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Şahsı adına, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

Demekler Kanununun 10 uncu maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce 
Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, Meclis Başkanvekili olarak görev yapan çok değerli Başkan-
vekilimize de bu yeni görevinde başarılar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, Dernekler Kanunu, bundan yaklaşık üçbuçuk ay önce Meclisin gün
demine geldi ve Meclisin büyük çoğunluğunun tasvibiyle buradan geçti; ancak, üçbuçuk ay sonra 
dönüp bakıyoruz ki, iki maddesi, Anayasaya aykırılığı ileri sürülerek Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından geri gönderildi. Bir tesadüf müdür veya tevafuk mudur bilmiyorum. Ben bu kanunun kırk 
maddesinden sadece 10 uncu maddesi üzerinde söz almış ve 10 uncu maddesiyle ilgili, bu maddenin 
uygulamada ciddî sıkıntılar yaratabileceği endişemi bu kürsüden dile getirmiştim. 

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesini okuduktan ve gördükten sonra, bu 
endişelerimizin ne kadar yerinde olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu endişeleri, kamu 
yönetimiyle ilgili kanunda, İl Özel İdaresi Kanununda da dile getirmiş ve vuslat bir başka bahara 
mı kalıyor demiştim ve görüyoruz ki, Kamu Yönetimi Temel Kanunu, herhalde, büyük bir ihtimal
le, Meclis gündemine getirilmekten vazgeçilmiş, onun içerisindeki bazı bölümler parça parça Mec
lis gündemine getirilecek; il özel idaresinin ne zaman gündeme getirileceği şüpheli. 

Şunu söylemek istiyorum; Üçbuçuk ay önce toplumumuzun büyük bir kesimini ilgilendiren ve 
Avrupa Birliği normlarına da uygun olduğunu kabul ettiğimiz bir Demekler Yasasını burada 
görüşüyoruz, üçbuçuk ay sonra, tekrar, aynı kanun, iki maddesi dolayısıyla Meclisin gündeminde... 
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Şimdi, Sayın Bakanın İçişleri Komisyonundaki bu konuyla ilgili görüşlerini tutanaklardan çıkar
dım. Sayın Bakan diyor ki: "Bu düzenlemeler yeni değil." Şimdi, bu düzenlemeler yeni değil, geç
mişte de varsa ve bugün, tekrar, bu, Meclisin gündemine bir vesileyle geliyorsa, bunların Anayasaya 
aykırı olmayacağını nasıl ileri sürebiliriz?! Geçmişte şu veya bu şekilde böyle bir şey gündeme 
getirilmemiş olabilir; ama, bugün, Sayın Cumhurbaşkanı, bu kanunun iki maddesini, haklı gerek
çelerle -biraz önce Sayın Gazalcı da ifade etti- geri gönderiyor, endişeleri son derece haklı, yerinde. 

Sayın İçişleri Bakam diyor ki: "Uygulamada belirtilen sakıncalar oluşmamış bugüne kadar." 
Peki, bugüne kadar oluşmamışsa, bundan sonra oluşmayacağının garantisi var mı?! Sakıncalar oluş
mamış; yani, Anayasaya bir şekilde aykırı olduğunu Sayın İçişleri Bakam da zımnen kabul ediyor 
evet böyle bir endişe var, böyle bir sakınca var; ama, bu sakınca bugüne kadar ortaya çıkmamış, 
görülmemiş" diyor. Peki, görülmemişse bundan sonra da görülmeyecek demek değildir ki. Yine, 
Sayın Dışişleri Bakam ifade ediyor, Avrupa Birliği İlerleme Raporunda bu düzenlemenin geri 
getirilmesinden dolayı kaygıyla söz ediliyormuş. 

Sayın milletvekilleri, ben, Avrupa Birliği İlerleme Raporunu aldım, okudum; inanın, o kadar 
çok maddede endişe taşıyorlar ki, o kadar ciddî eleştiriler ortaya koymuşlar ki; o ortaya konulan 
eleştirileri hiç gündeme almayacaksınız, onları yok farz edeceksiniz, sadece bu konuyla ilgili olarak 
Avrupa Birliği İlerleme Raporunda endişe varmış... 

Bakın, nelerde endişe var, neler yazmışlar: 10'larca endişe verici ifade var bu raporun içerisin
de; mesela, adlî polis. Sayın Bakanım, sizi çok yakından ilgilendiriyor, şiddetle eleştiriyorlar. "Yol
suzluk, ekonominin ve kamu işlerinin tüm alanlarında çok önemli bir sorun olmaya devam etmek
tedir" diyorlar. Peki, bir tarafta sadece bu konuyla ilgili kaygılarını dile getireceksiniz; ama, çok 
önemli bir konudaki kaygının üstünü örteceksiniz. Mesela, milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili çok 
ciddî eleştiriler var. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması yönünde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde herhangi bir çalışma yapılmaması, çok ciddî bir şekilde Avrupa Birliği İlerleme 
Raporunda eleştiriliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yine, yolsuzlukların ciddî bir sorun olmaya devam ettiğini, 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun hâlâ görevine devam etmekte olduğunu, işkence ve özellik
le kötü muamele vakalarının halen devam etmekte olduğunu, insan haklarıyla ilgili kurumların et
kilerinin hâlâ çok sınırlı olduğunu ve 10'larca eleştiri konusunu ardı ardına sıralayabilirim burada. 

Avrupa Birliğine girilmesini biz de istiyoruz, mutlaka girilmesi lazım. 17 Aralık da, Türkiye 
için, mutlaka çok önemli bir tarihtir ve Avrupa Birliğinin, yetmiş milyon insamn kaderini et
kileyecek çok önemli bir olgu olduğunun da farkındayız; ama, siz, Avrupa Birliği İlerleme Raporun
da bir kaygı var diye bu iki maddeyi aynen kabul ederken, Sayın Cumhurbaşkanının kaygısını hiç 
kale almıyorsanız, burada, ciddî manada bir yanlışlık yapıyorsunuz. 

Sayın Süleyman Demirel, geçenlerde bir ifadede bulundu "Avrupa Birliği hepimiz için çok 
önemlidir; ama, Türkiye'nin birliği ondan daha önemlidir" cümlelerini söyledi. Ben tekrar ifade 
ediyor ve diyorum ki, bu iki madde, eğer bu şekliyle tekrar Meclisten geçirilecek olursa -Cumhuriyet 
Halk Partisi, Anayasa Mahkemesine götürüleceğini söyledi- eğer bu şekilde kanunlaşıp, yürürlüğe 
girecek olursa, Avrupa Birliğine giren bir Türkiye'de, bu iki maddenin yanlış, hatalı uygulamaların
dan dolayı, önümüzdeki yıllarda siyasî partiler ve dernekler arasında çok ciddî ve Anayasaya aykırı 
ilişkiler olur, devam eder ve bunun neticesinde de Türk siyasî hayatı bundan yara alır. 

Ben öyle inanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanının bu gerekçelerle göndermiş olduğu bu iki 
maddeden dolayı, belki bugün kamuoyunda elle tutulur, gözle görülür bir olay müşahhas olarak or
taya çıkmamış olabilir; ama, bu maddenin bu şekilde uygulanmasından dolayı çok ciddî manada 
dernekler ile siyasî partiler arasında geçmişte para alışverişleri mutlaka olmuştur ve bundan sonra 
da, eğer bu şekilde kanun yürürlüğe girecek olursa, bu alışverişler devam edecektir. Bundan da Türk 
siyasetinin, Türk demokrasisinin zarar göreceği inancındayım. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, bu iki maddenin, Sayın Cumhurbaşkanının eleştirileri doğrultusun
da tekrar ele alınarak, tekrar gözden geçirilerek Meclisimizce sağlıklı bir karara ulaşılmasını temen
ni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 
Yurt dışından yardım alınması 
MADDE 2 1 . - Dernekler mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt 

dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler. Bildirimin şekli ve içeriği 
yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın 
Hakkı Ülkü; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanımızın 
bir kez daha görüşülmek üzere gönderdiği 5231 sayılı Dernekler Yasasının 21 inci maddesi üzerin
de Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, dernekler, örgütlenmenin güzel bir modelidir. Dernekleşme ne kadar fazla 
olursa, o ülkenin de çağdaşlaşması o kadar fazla olur diye düşünüyoruz. 5231 sayılı yeni Dernekler 
Kanununda, derneklerin, diğer derneklerden, siyasî partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve 
meslekî kuruluşlardan yardım alması ve maddî yardımda bulunması, kamu kurum ve kuruluşlarıy
la ortak proje yürütebilmesi, yurt dışından yardım alınması konularında, biraz önce arkadaş
larımızın ifade ettiği düşünceleri de katarak, 10 ve 21 inci maddelerde komisyonda düzenlemeler
de bulunulmuş, Genel Kurulda kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanlığı onayına gittikten sonra da bu iki 
madde geri dönmüştür. 

Bu maddeler, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, Anayasanın siyasal partilerin uyacakları esas
ları düzenleyen 69 uncu maddesinin onuncu fıkrasında, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlar
dan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzelkişilerden maddî yardım alan siyasal partilerin 
temelli kapatılacaklarının belirtildiği; bu fıkrayla, siyasal partilerin yabancı devletlerden, uluslararası 
kuruluşlardan, yabancı gerçek ya da tüzelkişiliklerden yardım almasının yasaklandığı, tersifft dav
ranan siyasal partilerin kapatılmalarının öngörüldüğü; oysa, bu yasanın 10 ve 21 inci madde düzen
lemelerine göre, bir derneğin yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım alıp, bu yardımı 
siyasal partilere "yardım" adı altında aktarmalarının olanaklı olduğu gerekçesiyle veto edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 69 uncu maddesi ve Siyasî Partiler Yasasının 67 nci maddesi, 
bize, bu konuda zaten yeteri kadar açıklık getirmektedir. Anayasanın 69 uncu maddesinin bir parag
rafında şöyle denilmektedir: "Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğun
da olmayan gerçek ve tüzelkişilerden maddî yardım alan siyasî partiler temelli olarak kapatılır." Yine, 
buna bağlı olarak düzenlenmiş olan Siyasî Partiler Yasasının 67 nci maddesinde "Siyasî partiler, hiç
bir şekilde, hiçbir yerden ve hiçbir kimseden dolaylı veya dolaysız olarak kredi veya borç alamazlar. 
Ancak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 66 nci maddenin 1 ve 3 üncü fıkralarda gösterilenler dışın
da kalan gerçek ve tüzelkişilerden kredili ya da ipotek karşılığı mal satın alabilirler" denilmektedir. 

Siyasî Partiler Yasasının 66 nci maddesinde, 12 Ağustos 1999 tarih ve 4445 sayılı Yasayla 
yapılan değişiklikle, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile 
bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler yasalara uygun olarak siyasî partilere 
maddî yardım ya da bağışta bulunabilecekleri ve yukarıda sayılan kuruluşlar dışındaki gerçek ve 
tüzelkişilerin her yıl, Vergi Usul Yasası uyarınca belirlenecek yeniden değerleme oranına göre ar
tırılmak üzere en fazla 2 milyar lira bağışta bulunabilecekleri de hükme bağlanmış. 
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Daha önce de belirttiğimiz gibi, Anayasanın ve Siyasî Partiler Yasasının ilgili maddeleri, siyasî 
partilerin yabancı devletlerden, Milletlerarası kuruluşlar veya yabancı ve gerçek veya tüzelkişilerden 
yardım ve bağışları yasakladığına göre, partilerin kuruluş yıllarında başlıca gelir kaynağını oluşturan 
bağışlar, geçmişte ve onu izleyen yıllarda ya azalmakta ya da istikrarsız bir seyir izlemektedirler. 
Özellikle merkez sağ ve merkezin sağındaki partilerde toplam bağış gelirlerinin parti toplam net 
gelirine oranla ortalamaları yüzde 20'lerdeyken, sol partilerde bu değer yüzde 15'ler civarındadır. 

1983'ten 1998'e kadar, Türkiye'yi tek parti ya da koalisyon ortağı olarak idare eden partilerin 
toplam bağış gelirlerinin parti toplam net gelirlerine oranlarının ortalaması o günkü siyasal partilere 
göre şöyledir: ANAP'ın yüzde 20, Cumhuriyet Halk Partisinin yüzde 14, DSP'nin yüzde 23, DYP'nin 
yüzde 22, Halkçı Parti-SHP birleşiminin yüzde 23, Refah Partisinin ise yüzde 44. Bu değerlerin, ik
tidar partilerine daha fazla bağış verilir savım Türkiye için ortaya koyduğu görülmektedir. 

Anayasamız, bağış sahiplerinin adlarının bağış makbuzunun koçanına yazılmasını da emretmek
tedir. Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi denetimleri sonucunda bağış sahiplerinin kimlikleri açık
lanmamaktadır. Bağış üst sınırı bulunması, özellikle büyük partilere kayıtdışı bağışlan da özendirici kıl
maktadır. Aynı zamanda yerel örgütlerde, seçim dönemlerinde de olağan dönemlerde de aynı nitelikteki 
bağışların -parti gelirlerinde gösterilmemekle birlikte- önemli miktar oluşturduğu bilinmektedir. 

Denetimsiz para, tüm demokratik ülkelerde sorun olmaya devam etmektedir. Bu konuda 
alınacak önlemler kadar, partilerin ve parti önderlerinin de etik ilkelere uygun davranışları yolsuz
lukların önlenmesinde kilit olarak görülmektedir. Bakın, isterseniz bir parti için örnek verelim. 

Değerli milletvekilleri, genel merkez, il ve toplam gelir ile hazine yardımı artış oranlan arasın
daki paralel gelişmeler, özellikle 1995'lerin sonlarına doğru belirginlik kazanmıştır; ancak, 1997 
yılına ilişkin parti hesaplannın beyan edilmemesi nedeniyle, bu konuda daha güvenli bir değerlen
dirme yapılabilmesi olanaksızdır elbette. Ama, hazine yardımının 1984-1996 dönemlerinde yüzde 67 
olan genel merkezleri içerisindeki ortalama pay, kapatılan bir parti için 1998'den başlayarak artmış 
ve 1991 ile 1994 dışında yüzde 90'ın üzerinde olmuştur. 1992'den başlayarak artan hazine yardımının 
parti toplam gelirlerindeki payı ortalama yüzde 30'dur. Bu nedenle, geçmişte kapatılmış olan o par
tinin özellikle son yıllardaki görünümü bir hazine partisi görünümüne dönüşmüştür. Öteki partilerde 
olduğu gibi, kapatılan o Refah Partisinin kuruluş yıllarındaki etkinliğini bağışlarla sürdürdüğü görül
mektedir. Bağışların genel merkez ve toplam net gelirlerdeki ortalama payı da yüzde 45'ler civarın
da olarak hesaplanmıştır. Bu değerler göstermektedir ki, hazine yardımmdan sonra bağış kaynakh bir 
gelir yapısına sahip olan bu parti, bununla birlikte, genel merkez, bağış gelirlerini, 1988 sonlarında, 
1991 dışında, hemen hemen hep sıfır olarak bilançosunda çıkarmıştır. Hatırlarsanız, Mercümek skan
dalinin bu gelişmede etkisi oldukça büyüktür. Her şeye karşın o günkü partilerden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - ...Refah Partisi, tüm partiler içerisinde, bağış gelirlerinin toplam net 

gelire oranı itibariyle, bütün partileri sollayarak, birinci sırada yer almıştır. Daha önce de belirttiğimiz 
gibi, ikinci en fazla kayıtlı üyeye sahip olan Refah Partisinin, ondört yıllık gelirleri içerisinde üye aidatı, 
net gelirinin ortalama yüzde 22'sini, toplam net gelirinin ise ortalama yüzde 14'ünü oluşturmuştur. 

Sonuç olarak, öteki partileri sürekli olarak kartel partileri olarak suçlayan kapatılan Refah Par
tisinin, hazine partisi niteliği yanında, il gelirleri itibariyle, bağış ve üye aidatı kaynaklı bir yapıya 
sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Bakın, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 107 nci maddesi gereğince, Anayasa Mahkemesi 
karanyla kapatılan o partinin bütün mallarının hazineye geçeceğini vurgulayan o günkü başsavcı şu 
ifadelere yer vermiştir: "Refah Partisinin, kapatıldığı takdirde, mallarının hazineye geçmesini engel
lemek için, taşınır-taşınmaz mal edinmemeye özen gösterdiği ve güvenilir kabul edilen bazı kişiler adına 
kayıtlı görünen mallan kullandığı bilinmektedir. Daha önce aldığı hazine yardımının tamamı, partide 
sorumlu mevkide olmayan Süleyman Mercümek'e, bir süre çahştınlmak üzere teslim edilebilmiştir. 
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Yöneticilerin, 1998 bütçesinden alınacak hazine yardımının, kapatılma halinde hazineye geç
mesini önleyecek plan yaptığı, bu sebeple kapatma davasını uzatmaya çalıştığı yolunda ihbarlar 
yapıldığından, hazine yardımı üzerine, dava sonuçlanıncaya kadar ihtiyatî tedbir konulmasını tak
dirlerinize arz ederim." 

Demek oluyor ki, eğer, siyasî partilere özellikle dışarıdan yardım yapılması düşünülürse ve 
yasa böyle geçerse ve bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmazsa, 21 inci maddenin aynen bu 
şekilde geçtiği kabul edilirse, gelecekte de bu gibi tehlikelerle karşılaşılacak ve gelecekte de siyasal 
partilere, özellikle yurt dışından çeşitli amaçlarla ve hepimizin yarın bir gün durumumuzu 
zedeleyecek olan yardımlar, bağışlar, bağış adı altında yapılacaktır. O nedenle, demin söyleyen ar
kadaşlarımıza ilave olarak, onların 10 uncu madde için söylediklerini ben de 21 inci madde için söy
lüyorum; hem 10 uncu maddenin hem de 21 inci maddenin yeniden düzenlenmesini ve Cumhurbaş
kanımıza da onun söylediği gerekçelerle geri gönderilerek ve Cumhurbaşkanımızın da gönlü rahat 
olarak bu yasayı onaylamasım sağlayarak, doğru dürüst bir demekler yasasıyla, halkın, gerçekten 
de çağdaş örgütlenme hakkını sağlayalım. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ülkü, şahsınız adına da söz hakkınız var... 
HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki; birinci konuşmayı yeterli görüyorsunuz. 
Değerli milletvekilleri, 21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanun kabul 

edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, birleşime 18.30'a kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.24 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ile İslam Konferansı Örgütü Par

lamento Birliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere siyasî 
parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/699) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 

2 nci maddesine göre, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu, İslam Konferansı Ör
gütü Parlamento Birliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere, 
siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen üyelerin isimleri, aynı kanunun 12 nci maddesi uyarın
ca Başkanlık Divanında yapılan görüşmeyi müteakiben Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığı 
Ali Rıza Alaboyun 
Afif Demirkıran 
Necdet Budak 
Şükrü Elekdağ 
Onur Öymen 
Kemal Derviş 
Zekeriya Akçam 
Mehmet Ceylan 
Ömer İnan 
İlyas Çakır 
Haluk Koç 
Aydın Dumanoğlu 
İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği 
M. Sait Yazıcıoğlu 
Mahmut Göksu 
Züheyir Amber 
İnal Batu 
Mustafa Eyiceoğlu 

(Aksaray) 
(Batman) 
(Edime) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(Karabük) 
(Mersin) 
(Rize) 
(Samsun). 
(Trabzon) 

Türk Grubu 
(Ankara) 
(Adıyaman) 
(Hatay) 
(Hatay) 
(Mersin) 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, 4 üncü sıraya alınan, Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin ve 13 millet

vekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında 6 Kasım 1989 Tarih ve 388 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 35 milletvekilinin, Güney
doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

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

14. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin ve 13 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 6 Kasım 1989 Tarih ve 388 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Mardin Milletvekili 
Muharrem Doğan ve 35 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teş
kilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/324, 2/299) (S. Sayısı: 677) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 677 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Şanlıurfa Milletvekili 

Sayın Vedat Melik; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin görev süresini yeniden düzen
leyen yasa teklifi hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; öncelik
le, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, aslında, şu anda görüştüğümüz, hepinizin bildiği gibi, iki yasa teklifi var
dır. Bu yasa teklifleri birbirlerine çok benziyor gibi görünebilirler; ama, aralarında, olaya temel 
bakış açısını belirleyen, ufak gibi görünen bir farklılık vardır. Eğer, bu yasa tekliflerinden iktidar 
kanadına mensup milletvekillerinin sunduğu yasa teklifi kabul edilirse, belki de, cumhuriyet 
tarihimizin en önemli bölge kalkınma projesini yeniden düzenleyen değil de, cumhuriyetten sonraki 
en büyük proje olan GAP Projesini tarihe gömen yasa teklifini burada oylayacağız demektir. 

Değerli arkadaşlar, niçin bu tabiri kullanıyorum, isterseniz olaya biraz o yönüyle bakalım. Eğer 
iktidar kanadına mensup milletvekillerinin sunduğu yasa teklifi kabul edilirse, ülkemizin, yıllardır 
milyarlarca dolar harcadığı ve yine karşılığında milyarlarca dolar gelir elde ettiği; ancak, henüz 
tamamlanamayan bu en önemli projenin koordinatörü, planlarının uygulayıcısı olan idare; yani, 
GAP İdaresi, üç yıl sonra ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla, ülke ekonomisine çok Önemli katkılarda 
bulunabilecek yatırımlar da, en azından gecikecek veya ortada böyle bir proje kalmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde devam etmekte olan bu projenin ül
ke için önemini, galiba, yöneticilerimiz -bundan öncekiler, şimdiye kadar olanlar da dahil-
kamuoyuna tam olarak anlatamadılar. 

Zaten, dikkat ederseniz, bölge, özellikle son iki yılda, kamuoyunda ve medyada, barajlar, elek
trik santralları ve sulama yatırımlarından ziyade, biraz da etnik ve kültürel zenginlikleri nedeniyle, 
magazin yönüyle anılmaya başlandı; bu arada, giderek, ülkedeki birçok sıkıntının nedeni olarak 
gösterilmeye veya görülmeye de başlandı. Kamuoyunda, sanki, bu sıkıntılardan bir an önce kurtul
ma ve bu sıkıntıların sonlandırılması yönünde bir çaba harcanması istemi belirdi. 

(x) 677 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İşte, benim, sonun başlangıcı dediğim; yani, bu projenin sonu olacak oylamayı biraz sonra 
yapacağız; ama, acaba, sözde, ülkeyi sıkıntılara sokan sıkıntılarımızı mı gidereceğiz, yoksa, altın 
yumurtlayan tavuğu mu keseceğiz; bunu da, elbette ki, zaman içerisinde göreceğiz. 

Ancak, kamuoyunu aydınlatmak ve ileride kısmen de olsa vicdanî sorumluluktan kurtulmak ve 
rahatlamak için, GAP Projesi hakkında, fazla da zamanınızı almadan, aslında ilgililer tarafından çok 
iyi bilinen proje hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, kavimler göçünün temel nedeni kuraklıktır, yani, sudur. Or
tadoğu probleminin birinci nedeni topraksa, ikinci nedeni de, yine, sudur. Kudüs, Arap-lsrail prob-
lemindeki üçüncü önem arz eden problemdir. Ortadoğu probleminde birinci önemli problem su 
problemidir. Suriye ile İsrail arasındaki son ve tek anlaşmazlık Taberiye Gölüdür; yani, Golan 
Tepeleri problemi de, aslında, iki ülke arasında çözülmüştür. Ancak, Golan Tepelerinin kenarındaki 
gölün hâkimiyeti konusunda anlaşmazlık olduğu için, iki ülke arasında barış sağlanamamaktadır. 
Hal böyleyken, Ortadoğu'nun en önemli iki su kaynağı olan ve ülkemizde doğup, gelişen Fırat ve 
Dicle Nehirlerinden, biz, Türkiye olarak, niçin azamî faydayı sağlamaya çalışmayalım?! 

İşte, 1930lardan itibaren, Atatürk döneminde, Türkiye'deki su kaynaklarından yararlanma fik
ri ortaya konulmuş ve bu düşüncenin sonucunda GAP Projesi ortaya çıkmıştır. Kısaca GAP Projesi 
dediğimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Projesi ve bu proje dahilinde birçok baraj, hid
roelektrik santralları ve sulama sistemleri ile tabiî, o bölgenin göreceli olarak geri kalmışlığını 
gidermek için eğitime, sağlığa yapılacak yatırımlara başlanılması ve bugüne kadar devam etmesi, 
Fırat ve Dicle Nehirlerinin barajlar ve hidroelektrik santrallarıyla kontrol altına alınarak, bu nehir 
havzalarında bulunan verimli ovaların sulanması ve yüksek gelir elde ederek, hem yöre halkının 
gelir ve yaşam seviyesini yükseltme hem de ülke sanayiinin enerji ve hammadde sorununu çözme 
amacı taşınmaktadır. 

Elbette ki, proje, yalnız bir sulama ve enerji üretimi projesi değildir. Ancak, özellikle 
hükümetin, projenin ülkeye beklenen yaran sağlamadığı yönündeki görüşlerine karşı vereceğim ör
neklerden dolayı, ağırlıklı olarak sulama ve enerji yatırımlarını esas alacağım. 

Değerli milletvekilleri, GAP Projesinin enerjiyle ilgili tüm yatırımları bitirildiği zaman, yıllık 
enerji üretiminin toplam 27 milyar kilovat-saat olması beklenmektedir. Bu miktar, Türkiye'de termik 
ve hidroelektrik kaynaklardan üretilen toplam enerjiye yalan olup, bölgede üretilen hidroelektrik 
enerji tüm Türkiye'de üretilen hidroelektrik enerjinin 2 katıdır. 

Yine, sulama hedeflerinin ancak yüzde 13'lere ulaşmasına rağmen, yalnız Urfa İh, Türkiye'nin 
ürettiğinin değil, ihtiyacı olan pamuğun yaklaşık yarısını üretmektedir ve bu pamuğun hemen 
hemen tamamı ülkemizin başka bölgelerinde değerlendirilmektedir. 

Bugün ülkemizde, başta sanayi ve turizm tesisleri olmak üzere, elektrik enerjisi sıkıntısı çekil-
miyorsa, nedeni GAP Projesi kapsamında Fırat ve Dicle Nehirleri üzerindeki hidroelektrik santral-
larıdır. Kısacası, projeye yatırılan maddî kaynak çoktan geri dönmüş ve bütün ülke tarafından da 
paylaşılmıştır. Belki de bölge halkı bu projeden en az faydalanmaktadır. 

Şimdi, elinizde böyle bir kârlı yatırım alanı varken ve eğer 4 milyar dolarlık kaynağınız da var
sa, bu kaynakla Türk Hava Yollarına uçak mı satın alırsınız, yoksa sulama projeleri mi geliştirir
siniz; ki, bu ülke, yılda 500 000 000 dolarlık pamuk ve yine o kadar dolarlık mısır ve ayçiçeği ithal 
etmesin! Çünkü, bir gazete haberinde okuduğuma göre, Türk Hava Yollarının yıllık kârı 30 000 000 
doları geçmemektedir; ama, siz, bu projenin tüm ülkeye faydalarım göremiyorsanız ve "ülkenin 
kaynakları niçin yalnız bu bölgeye akıyor, ülkemizde gelir düzeyi daha düşük başka bölgeler de var 
ve hazır, ülke yönetiminde etkin bir görevdeyken, bazı hizmetleri kendi seçim bölgeme götüreyim" 
düşüncesinde olursanız, ileride, şu anda yönetiminde bulunduğunuz ülkenizin sahip olduğu olanak
ları kaybetmesine neden olan insanlar olarak anılırsınız. Geçen çarşamba günü yaptığım konuş
mamda da belirttiğim gibi, Avrupa İlerleme Raporunun Türkiye'nin üyeliğinden doğan konuların 
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ele alındığı bölümünde belirtildiği gibi, GAP bölgemizdeki su kaynaklarımızın ne şekilde değerlen
dirileceğine bundan sonra uluslararası bir yönetim mi karar verecektir? Eğer böyle bir düşünceniz 
yoksa, neden iki yıldır bölgede yeni sulama projelerine başlamadınız? 

Hepinizin bildiği gibi, şu anda, Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yapılmış olan barajlarda, hid
roelektrik santrallannın arkasında, 1 000 000 hektarlık araziyi sulayabilecek kadar suyumuz mev
cuttur; ama, sulanabilen arazi miktarı 250 000 hektar civarındadır. O halde, geriye kalan 750 000 
hektar araziyi sulayabilecek su, kimi veya neyi beklemektedir? Doğal olarak, bu soruyu sorma ih
tiyacı hissediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bize, GAP İdaresinin görev süresinin üç yıl sonra biteceğini; ama, 
bölgeye olan yatırımların durmayacağını; çünkü, GAP İdaresinin doğrudan yatırım yapan bir 
kuruluş olmadığını; dolayısıyla, bu hadisenin çok önemsenmemesi gerektiğini söyleyebilirsiniz 
veya GAP İdaresinin yerine düşündüğünüz bölgesel kalkınma ajansları vasıtasıyla bu organizas
yonu yapacağınızı iddia edebilirsiniz; ancak, unutmayınız ki, GAP İdaresi, GAP Master Planının 
tek koordinatörüdür. Devlet Su İşleri, Karayolları, Köy Hizmetleri gibi yatırımcı kurumlar, yıllık 
bütçelerini yaparken, GAP İdaresini, dolayısıyla, GAP bölgesindeki projeleri göz önünde bulundur
mak zorunda kalırlardı. Elbette ki, son iki yıl hariç; çünkü, anlaşılan, bu hükümet, işbaşına geldiği 
günden beri, bu projeyi gündemden çıkarmak için belli bir çaba içindedir. Ayrıca, unutulmaması 
gereken en önemli nokta, GAP Projesi Fırat ve Dicle Nehri havzalarını baz alarak kalkınmayı 
hedeflerken, bölgesel kalkınma ajansları yasası taslağı istatistik? bölge birimini gözönüne almak
tadır, ki, bu tür bir yapı değişikliği, GAP Projesini, önce parçalayacak, sonra ortadan kaldıracaktır. 

Yine, en az bu yatırım kadar önemli olan bir şey daha vardır ki, o da, GAP dediğimiz, Güney
doğu Anadolu Bölgesinde yapılan yatırımları temsil eden 3 harfli kelime, onbeş yıllık yoğun bir 
çalışma sonucu oluşan, artık, dünya çapında bir markadır, bir simgedir ve yine, yalnız bölge hal
kının değil, bütün Türkiye'nin umudu ve iftihar kaynağıdır. Bu umut ve moralledir ki, bugün, son 
on yılda, Gaziantep'ten sonra, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman İllerimizde onlarca 
sanayi tesisi kurulmuş ve binlerce köylü kardeşimiz sigortalı işçi konumuna gelmiştir. 

Son aylarda basında sık sık çıkan, GAP bölgesinde yabancılara arazi satışı haberleri ile Harran 
Ovasındaki sulama nedeniyle oluşmaya başlayan ve çoraklaşma belirtileri gösteren araziler olduğu, 
bölgeye yapılan yatırımların boşa gittiği, zaten bölge halkının arazisini yabancılara sattığı, aslında 
ülkede, son onbeş yirmi yıldır yaşanan yüksek enflasyonun nedeninin bu proje olduğu gibi, aslı ol
mayan dedikodularla da, sanki bu projenin askıya alınması için kamuoyu yaratılmaya çalışıldığı 
kanısı verilmektedir. Halbuki, Harran Ovasındaki sulamada yaşanan temel sorunun, yanlış ve eksik 
sulama sisteminden kaynaklandığını konuyla ilgili herkes bilmektedir. 

Yine, ülkemizin diğer bölgelerindeki, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışları, GAP böl
gesine oranla kat kat fazla olmasına rağmen, gündeme gelen, ağırlıklı olarak GAP bölgesindeki 
yabancı uyrukluların mülkiyetleridir. Halbuki, ülkemizin tarihine kısaca bir göz atacak olursak, 
özellikle, Hatay, Kilis ve Gaziantep İllerinde 1963-1964 yıllarına kadar Suriye vatandaşlarının gelip 
arazi işlediğini, bunun karşılığında da Türk vatandaşlarının karşı tarafa geçerek arazilerini işledik
lerini hepimiz hatırlayacağız. Bugün GAP bölgesinin güneyindeki bazı illerde özellikle Suriyelilere 
ait araziler olduğu tapularda görülmektedir; ama, Suriye Devletinin tapularına bakıldığı zaman, en 
az onun kadar tarım arazisinin de Türk vatandaşlarına ait oldukları görülecektir. 

Değerli arkadaşlar, tekrar söylüyorum." GAP Bölge Kalkınma İdaresinin süresinin yalnızca üç 
yıl uzatılması demek, bölgeye yapılacak yatırımların durması demektir; bu projenin gözardı edil
mesi demektir. Bu proje bölgenin projesi değildir; bu proje, Türkiye'nin projesidir. Bu proje tamam
landığı zaman ülkeye getireceği faydalar ortadadır. Proje, zaten konuşmamın başında verdiğim 
rakamlarla kendini ispatlamıştır. Defalarca söylediğimiz gibi, proje, özellikle elektrifikasyondaki 
gerçekleşme oramndan dolayı maddî olarak geri dönüşünü sağlamış, 20 milyar dolardan fazla elektrik 
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enerjisi kazancı ülkemize temin etmiştir. Ama, eğer GAP İdaresinden istenilen verim alınamıyor 
diyorsanız, İdarenin daha aktif ve verimli çalışabilmesi için gerekli düzenlemeler yapma yetkisi de 
sizdedir. GAP İdaresi derhal bölgeye taşınmalıdır. GAP İdaresi yeniden yapılandırılarak, ülkenin 
sivil toplum örgütlerinin, bölgenin sivil toplum örgütlerinin, işadamlarının, ticaret ve sanayi 
odalarının, ziraat odalarının bu proje kapsamında daha aktif bir rol alması sağlanabilir. Fakat, bütün 
bunlara çözüm arayabilmek için, önce projeye, yani, öncelikle ülkemizdeki tüm sulanabilir 
arazilerin sulamaya açılarak tarımın ıslah edilmesi gerektiğine inanmanız lazım. Unutmayınız ki, 
dünyanın en büyük sanayi ülkeleri, en gelişmiş sanayi ülkeleri, aynı zamanda, dünyanın en önemli 
tarım ülkeleridir. Nüfuslarının çok küçük bir bölümü tarımda çalışır; ancak, tarıma dayalı sanayiler 
de ciddî anlamda insan istihdam ederler. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, belki de, bölgedeki yatırımların devam edeceğini, telaşa 
gerek olmadığını; zaten, GAP İdaresinin yatırımcı bir kuruluş olmadığını, yatırımların bundan son
ra da devam edeceğini söyleyebilir; ama, ben şimdi soruyorum: 

Sayın Bakan, iki yıldır, iktidarınız bu proje kapsamında bir tek metrekare araziyi sulamaya aç
mış mıdır veya geliştirdiğiniz böyle bir proje var mıdır? 2005 yılı yatırım programı çerçevesinde, 
Suruç, Viranşehir, Ceylanpınar ve Kızıltepe Ovalarından herhangi birini sulamaya açmayı 
düşünüyoruz diyebiliyor musunuz? Bunların ihale tarihlerini bildirme imkânınız var mı? 
Diyemiyorsunuz; çünkü, siz, bu projeye inanmıyorsunuz; ama, bana göre, yanlış yapıyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin, hem günlük yaşantısını hem de bölgedeki geleceğini ve et
kinliğini ilgilendiren bu tür dev projelere hükümetlerin değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sahip çıkması gerektiğini düşünerek, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin; 
buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA A. MÜFİT YETKİN (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; şahsım ve 13 milletvekili arkadaşımla birlikte verdiğimiz, Güneydoğu Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 6 Kasım 1989 Tarih ve 388 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifiyle ilgili 
olarak AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) cumhuriyet tarihimizin en büyük projesidir. Proje bölgesi 
olan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Sımak İlleri, 
nüfus ve alan olarak ülkenin yüzde 10'unu teşkil etmektedir. 

Güneydoğu Anadolu Projesi, başlangıçta, bölgenin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine 
dayanan bir program olarak ele alınmış ve bu kapsamda, Fırat ve Dicle Nehir havzalarında 22 baraj, 
19 hidroelektrik santral ve büyük sulama yatırımları programlanmıştır. Bu arada, Fırat Nehri üzerin
deki bütün barajlarımız tamamlanmış olup, Dicle Nehri üzerinde bulunan 2 barajımız tamamlan
mamıştır. Bunlar Ihsu ve Cizre Barajlarıdır. Ilısu Barajı için de 2005 yılı programında ödenek ay
rılmış olup, hemen faaliyete başlanılacaktır. 

GAP, entegre bölge kalkınma projesi olup, enerji ve sulama yatırımlarıyla birlikte tarım, 
sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da içine almaktadır. GAP'ın 
tamamlanmasıyla birlikte, 1 700 000 hektar alan sulanacak ve yılda 27 milyar kilovat/saat elektrik 
enerjisi üretilecektir. Bölgenin sahip olduğu iklim, toprak ve su kaynakları dikkate alındığında, iki 
yılda 5 ürün yetiştirilebilecektir. Bu üretimin tarımsal sanayiyle ilişkilendirilmesi, katmadeğerinin 
bölgede kalmasını ve insanlarımıza iş kapılarının açılmasını sağlayacaktır; böylece yaşam standar
dı yükselecektir. Bu sebeple, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan ödenek
lerin tahsis edilmesi büyük önem taşımaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, GAP, bölge insanı için bir umut ışığıdır. Biraz önce ver
diğim rakamlar dikkate alındığında, bölge insanının yaşam standardı şimdikinden çok farklı hale 
gelecek ve istenilen, umut edilen düzey yakalanacaktır. Bilindiği gibi, gerek sosyal ve gerekse 
ekonomik göstergeler incelendiğinde, böylesine büyük potansiyelin olduğu bir yerde böylesine yok
sulluk ve yoksunluk olduğu görülecektir. 

GAP'ın temel hedefleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standar
dını yükselterek bu bölgeyle diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal 
alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi millî 
kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaktır. Ancak, GAP Master Planının yapımından bu yana geçen 
sürede, bölgede ve Türkiye'de, plan kapsamındaki varsayımlara uymayan önemli gelişmeler mey
dana gelmiş ve özellikle 1990'ların ikinci yarısından itibaren derinleşen kamu kesiminin finansman 
sorunları nedeniyle, plan, hedeflerinden önemli ölçüde sapmıştır. 

Ayrıca, çevre konularına duyarlılık artmış, katılımcılık, kalkınmanın sürdürülebilirliği, cinsiyet 
dengeli kalkınma gibi kavramlar önplana çıkmıştır. Tüm bu nedenlerle bölge kalkınmasına farklı bir 
yaklaşım getirilerek yeni bir plan hazırlanması ihtiyacı doğmuştur ve GAP'ın koordinasyon ve plan
lama çalışmalarını yapma görevi GAP İdaresine verilmiştir. GAP İdaresinin merkezi Şanlıurfa'dır; 
çünkü, sulama alanlarının büyük kısmı Şanlıurfa'da bulunmaktadır. Ayrıca, enerji üretimi de baraj
dan elde edilmektedir ve Türkiye'nin elektrik enerjisinin yüzde 20'lere varan kısmı bu projeden kar
şılanmaktadır. Bu nedenle, GAP ve benzeri projeleri gündemimizde ve önceliklerimiz arasında tut
malı ve destek vermeliyiz. 

Türkiye büyük bir devlettir ve büyük kaynaklara sahiptir. İnşallah, hükümetimizin kararlı 
tutumuyla iktidarımız döneminde önemli yatırımlara ve ilklere imza atacağız. Ülke genelinde yerel 
potansiyellerin hızlı ve doğru değerlendirilmesi için Avrupa Birliğiyle uyum çalışmaları kapsamın
da bölge kalkınma ajanslarının kurulması düşünülmektedir. Bu sayede o yörelerin kalkınma hızının 
artırılması ve yeniden kararlar alınması sağlanmaya çalışılacaktır. 

Hükümetimiz, devrim niteliğinde aldığı kararları, kararlılıkla bir bir uygulamaya sokmakta ve yerel 
potansiyellerin birleşerek ülkesel kalkınmanın lokomotifi haline gelmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

GAP İdaresi, farklı kurumsal yapısı ve çalışma düzeniyle, 1989 yılından beri bölgeye hizmet 
etmektedir. Ana görevi koordinasyon olan bu idare, çalışmalarını, 388 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle yürütmektedir. 

Süreli olarak kurulan bu teşkilatın öngörülen bitiş tarihi 6 Kasım 2004'tür; ancak, hepimizin 
bildiği sebeplerle, idare yüklenimi altında işlerini tamamlayamamıştır ve bu yüzden, daha önce bah
settiğim yeni bölgesel kalkınma mekanizmaları da oluşturulacaktır. Bu kalkınma ajanslarının çalış
malarının, ülkemizde ilk ve tek bölgesel kalkınma idaresi olan GAP İdaresi çalışmalarıyla 
mukayese edilmesi ve bu idarenin sahip olduğu kalkınma deneyimlerinden faydalanılması amacıy
la, üç yıllık bir uzatmanın yapılması yerinde olacaktır. 

Aynı zamanda, Güneydoğu Anadolu Projesi, uluslararası platformlarda da suya dayalı bir kal
kınma projesi olarak benzerleri arasmda örnek gösterilmekte ve özellikle, sürdürülebilir insanî 
gelişmeye yönelik uygulamalarıyla önplana çıkmaktadır. Bu çerçevede, GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa Birliğiyle ortak projeler yürütmektedir. 
GAP İdaresinin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programıyla birlikte ve İsviçre Hükümetinin de 
finansman katkısıyla 1997 yılından beri yürütmekte olduğu 33 projeden oluşan GAP Sürdürülebilir 
Kalkınma Programının ikinci aşamasına geçilmiş olup, program bitiş yılı 2007 olarak belirlenmiş
tir; ancak, bu sürenin sonunda, GAP İdaresi yapısal değişikliğe gidecek ve kalkınma ajanslarıyla 
uyumu sağlanacaktır. 
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Şunun altını çizerek ifade ediyorum: Her halükârda, GAP, ülkemizin en büyük projesi olarak 
devam edecektir ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu, Türkiye'nin vazgeçilmez projelerinden bir 
tanesi olup, ülkemiz için büyük bir kaynaktır. 

Öte yandan, GAP İdaresi, sahip olduğu bilgi birikimi ve konusunda uzman personeliyle, yeni 
bölgesel kalkınma yapıları içerisinde yerini de alacaktır. Bizler, yöre milletvekili olarak, bu Projenin 
en büyük destekçisi ve takipçisiyiz. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Şahsı adına söz isteminde bulunan Mardin Milletvekili Sayın Muharrem Doğan; 

buyurun. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1989 yılında, onbeş 

yıllığına, 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre kurulan ve 6 Kasım 2004 tarihinde yürür
lük süresi dolacak olan GAP Bölge Kalkınma Teşkilatının genel durumu hakkında şahsım adına söz 
almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

GAP, aslında, su ve toprak kaynaklarını geliştirme programı olarak planlanan bir projedir. GAP 
kapsamında bulunan 9 ilin bölgesel olarak kalkınması, bölgelerarası farklılığın giderilmesi, istih
dam yaratılması, bölge halkının gelir ve hayat düzeyinin yükseltilerek Dicle ve Fırat Nehirleri ile 
bu iki nehir arasında kalan toprakların en verimli şekilde kullanılması amaçlanmıştır. 

GAP'ta 75 358 kilometrekarelik bir alan mevcuttur. Bu alan, Türkiye'nin yaklaşık yüzde 10'luk 
bir bölümünü kapsamaktadır. Bu alanda 22 baraj, 19 hidroelektrik santralı ve 1 700 000 hektar arazi 
sulaması ve yılda 27 milyar kilovat/saat elektrik enerjisi üretimi hedeflenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulu Önder Atatürk'ün bir eseri olan ve 1930 yılında 
Keban Projesi olarak temeli atılan GAP'a, geçmiş tüm hükümetler sıcak bakmışlardır; ancak, bu 
projeye yeterli kaynak aktarılmamıştır. Fırat Havzasında kalan bölümde, Keban, Atatürk, Birecik, 
Karkamış Barajları tamamlanmıştır. Dicle Havzasında ise, Kralkızı, Dicle, Devegeçidi, Batman ve 
Göksu Barajları yapılmış olup, ancak tarla sulaması inşaatlarına tamamen başlanamamıştır. Bunlara 
paralel olarak, sulama projeleri çok yavaş gelişmiştir. Keza, toplulaştırma çalışmaları da yeterli hız
da sürdürülememiştir. Sulama şebekeleri ve tarlaiçi geliştirme hizmetleri arasında uyum sağ
lanamamıştır. 

Çiftçi eğitim çalışmalarının hızlandırılmasına ve yaygınlaştırılmasına şiddetle ihtiyaç vardır. 
Bölgede, tarım topraklarında aşınma ve baraj göllerinde siltasyon potansiyeli tehlike oluş

turmaktadır. 
Bölgeye yönelik özel sektör faaliyetlerini teşvik edecek tedbirler yeterli değildir. 
Bölgede, nitelikli ve yeterli eleman açığı vardır. 
Bölge çiftçilerinin tarımsal kredi ihtiyaçları karşılanmamaktadır. 
Güneydoğu Anadolu hayvancılık geliştirme projesi, maalesef, doğmadan ölmüştür. 
Bölgeye sağlanan teşvikler ve uygulamadaki güçlükler, bir özel yatırım seferberliğinin başlatıl

masına olanak vermemektedir. Yap-işlet-devret ve benzeri modellerin uygulanması mümkün kılın
mamıştır. Yapısal bazda ise GAP havuzu oluşturulabilir. 

Yine, GAP bütçesi ve GAP yatırım programı önerilebilir. Bunların etkin bir koordinasyon aracı 
olarak kullanılması sağlanabilir; ama, bugüne kadar hiçbirisi yapılmamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 29.8.2000 
tarihinde hazırlanan çözüm önerileri konulu raporda, GAP'in en büyük sorununun nüfus artışı ol
duğu beyan edilmiş ve şu görüşlere yer verilmiştir: Güneydoğu Anadolu Bölgesinin nüfus artış 
oranı çok yüksek. Yüzde 2,5 nüfus artış hızı, dünyanın en geri kalmış bölgelerinde rastlanan rakam
lara çok yakındır. Bu durum, bölgede 0-14 yaş grubu nüfusunun çoğunluğu oluşturmasına yol 
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açıyor. Ayrıca, terör olayları engelleyici bir endirekt etki yapmıştır diye rapor edilmiştir. Bu rapora 
katılıyorum; ama, sizlere soruyorum; Bakanlık ve hükümet olarak bunlar için ne yaptınız? GAP'ta, 
işsizlik başta olmak üzere, ağırlaşan sosyal sorunların üstesinden gelinebilmesi, ekonomik ve sos
yal istikrar hedeflerine ulaşılabilmesi için bir çalışmanız var mıdır? 

GAP İdaresi Başkanlığı, halen Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener'e bağlı olarak hiz
met vermektedir. Sayın Şener, bir süre önce Zaman Gazetesine yaptığı açıklamada, bölgesel kalkın
ma kavramına ilke olarak karşı olduğunu belirterek "kişisel olarak GAP'ın görev süresinin uzatıl
maması gerektiğini düşünüyorum; Türkiye'nin gelişmişlik düzeyi olarak daha kötü bölgeleri var; 
her bölge için ayrı bir birim kurulmaz, kalkınma projeleri Türkiye'nin genelini kapsamalı" ifadesini 
kullanmıştır. Sayın Şener'e buradan cevap vermek istiyorum: Evet, kalkınma projeleri Türkiye'nin 
genelini kapsamalıdır, katılıyorum; ancak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin bir parçasıdır, 
coğrafî olarak ve Allah'ın bir lütfü olarak Dicle ve Fırat Nehirleri buradan akmaktadır; ayrıca, 
Çukurova konumundaki verimli topraklar bu havzalardadır. Çukurova'nın yarısı kadar olan Cey-
lanpınar Ovası, Derik-Kızıltepe-Nusaybin Ovalarına ait sulama kanallarının toplam uzunluğu 225 
kilometredir. Çok yüksek bir maliyet teşkil etmemesine rağmen sulama kanalları yapılmamış ve 
baraj suları, ne yazık ki, Şanlıurfa tünellerinden ileriye doğru gidememiştir. Çaresiz kalan çift
çilerimiz ve üreticilerimiz çareyi 300-400 metre derinlikte sondaj kuyusu açmakta bulmuştur. 1 300 
000 dekar olan Kızıltepe Ovasında 3 000 adet sondaj kuyusu açılmıştır ve çok yüksek elektrik 
faturalarına rağmen tarla sulamasını yapmakta ve kendi geçimlerini sağlamaya çalışmaktadırlar. 
Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz, dönüm başına ödedikleri 60 000 000 TL ve işçilik ücretleri de ek
lendiğinde, elde ettikleri ürünü maliyet fiyatına satamamaktadırlar. Halbuki, sulama kanalları yapıl
mış olsaydı, çiftçilerimiz ve üreticilerimiz dönüm başına 8 000 000 - 10 000 000 TL ödeyecekler
di; böylece, çiftçimizin ve üreticimizin yüzü gülecek, cebinde parası olacaktı. 

Gelecek kuşaklar için kendilerine geliştirebilecekleri bir ortam yaratılmasını amaçlayan, sür
dürülebilir insanî kalkınma felsefesi üzerine kurulu, kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korun
ması, istihdam, mekânsal planlama ve altyapı geliştirilmesi temel hedeflerine sahip projenin 
tamamlanması için çaba harcamamız ve sürenin uzun düşünülmesi gerekirken, GAP Bölge Kalkın
ma Teşkilatının süresinin, kanun hükmünde kararnamenin 1 inci maddesinde ve 13 üncü maddesin
de geçen "onbeş yıl" ibarelerinin "onsekiz yıl" olarak değiştirilmesi; yani üç yıl gibi çok kısa bir 
süre uzatımı, bu projede kalan yatırımların bitirilmesinde hiç yeterli değildir. Üç yıl gibi çok az bir 
sürenin verilmesi, projeyi askıya almaktan ve yatırımları kapatmaktan başka bir şey değildir. 

Avrupa Birliğiyle birlikte 2002 yılında yürütülmeye başlanılan ve üç bileşenden oluşan toplam 
47 000 000 euro tutarındaki paranın GAP Bölgesel Kalkınma Programında kullanılması ve bu 
paranın da 2007 yılında bitirilmesi öngörülmüştür. Bunları dikkate alarak üç yıllık süre uzatımı ver
diğinizi biliyorum. 

GAP Bölge Kalkınma Teşkilatı yerine, Türkiye genelinde 26 bölge kalkınma ajansı kurulması 
öngörülmektedir. Bu ajansların kurulmaları, yapılanmaları, çalışmalarını etkin bir şekilde yürütebil-
meleri için uyum sürecine ihtiyaçları vardır. 

Böyle bir projenin uygulanmasını, yürütülmesini ve koordinasyonun sağlanmasını bölge ajans
ları sistemiyle çözmeye çalışmak son derece yanlıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; GAP bölgesinde yaşayan ve bölgenin sorunlarını bilen 
mühendis bir arkadaşınız olarak 35 arkadaşımla hazırlayıp sunduğumuz, bölgenin gerçeklerini yan
sıtan kanun teklifimizde, on yıl süre uzatımı ve Bölge Kalkınma Teşkilatı merkezinin, proje uy
gulama yeri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesine naklinin yapılması öngörülmektedir. 

6 Kasım 1989 tarihinden bugüne kadar geçen onbeş yıllık sürede GAP'ta fizikî gerçekleş
menin, enerjide yüzde 74, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 32,2, turizmde yüzde 27,2 düzeyinde 
olduğu; ancak, kalkınmanın itici gücü olan sulama yatırımlarında yüzde 13, toplam olarak da yüz
de 52 düzeyine ulaşabildiği görülmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Doğan, toparlar mısınız. 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bu nedenle, kalan yatırımların -yüzde 48'lik kısmının- tamamlanabilmesi için en az on yıla ih

tiyaç vardır; çünkü, bu proje kapsamında bulunan Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin İlleri, 
ÇATOM'ların dışında bu projeden hiç faydalanamamışlardır. Altyapısı hazır olan Silvan, Ilısu ve 
Cizre Barajlarının inşaatları en kısa zamanda başlatılmalıdır. Proje kapsamındaki sulama kanalları 
yapılmadıkça, bu bölge halkının ekonomik ve sosyal koşullarını geliştiremezsiniz, hayat standart
larını da yükseltemezsiniz. 

Bazı milletvekili arkadaşlarımız bu projeye karşı çıkabilir; ama, GAP sadece Güneydoğu 
Anadolu Projesi değildir, Türkiye projesidir. Zarar ediyorsa bunu konuşalım, kâr ediyorsa neden 
hızlandırmıyorsunuz? 

Bu projenin kâr ettiğini iddia ediyorum ve bir örnekle bilginize sunmak istiyorum: Şanlıurfa 
İlimizdeki Koç-Ata Çiftliğinde üretilen taze sütten her gün 26 ton süt, Tokat'ta Dimes Fabrikasında 
hammadde olarak işlenmektedir. Keza, 2003 yılı sonu itibariyle barajlardan elde edilen enerji 
üretimi 400 milyar kilovat/saattir. Her 1 kilovat saatini 5 sentten hesaplarsamz, 20 milyar dolar 
ediyor. Bugüne kadar bu projenin yüzde 52'lik kısmı için ödenen para 16 600 000 000 dolardır. 
Görülüyor ki, bu proje kendisini amorti etmiş ve 3 400 000 000 dolar da kâr etmiştir. 

Bir modernleşme ve çağdaşlaşma vizyonu olan GAP, bölge halkına umut getirmiştir. Halkın öz
lemi, bu projenin tamamlanarak hayata geçirilmesidir. Diyorum ki, balıklar için su, kuşlar için hava 
ne kadar gerekliyse, Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkı için GAP o kadar gereklidir. 

GAP Bölge Kalkınma Teşkilatı süresinin on yıl uzatılması ve GAP Kalkınma Teşkilatı Mer
kezinin, proje uygulama yeri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesine naklinin yapılmasını talep ediyorum. 

Bu arada, izninizle, önemli bir konuya değinmek istiyorum. Seçim bölgem olan ve insanlığın 
kültür mirası, dünya kenti Mardin merkez ve çevresinin su sıkıntısı had safhadadır. DSİ tarafından 
projelendirilen 1 024 litre/saniye Beyaz Su Projesi ihalesinin bir bölüm halinde yapılması ve ihale 
bedelinin 2005 yılı bütçesine alınmasının ve ihalenin 2004 yılı içerisinde gerçekleştirilmesinin sağ
lanmasını Sayın Bakanımdan rica ediyorum ve dikkatlerine arz ediyorum. 

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifimizin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener; 
buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 

Bugün, burada, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Müfit Yetkin ve 13 milletvekilinin; ayrıca, Sayın 
Doğan ve arkadaşlarının vermiş olduğu kanun teklifleri üzerinde görüşmelerde bulunuyoruz. Bu kanun 
teklifleri özü itibariyle aynı niteliktedir; yani, GAP İdaresinin görev süresinin uzatılmasına ilişkindir. 

Bildiğiniz gibi, GAP Kalkınma İdaresi 1989 yılında bir kanun hükmünde kararnameyle kurul
muş ve faaliyet süresi onbeş yıl olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, bu kanun hükmünde kararnameye 
göre, iki gün sonra, yani 6 Kasım 2004 tarihi itibariyle görev süresi sona erecektir; ancak, bir bölge 
kalkınma idaresi olarak GAP'ın varlığım devam ettirmesinin ve faaliyetlerine devam etmesinin hem 
bölge açısından hem de ülkemiz açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz, gerekli olduğu kanaatin
deyiz; onun için, böyle bir kanun teklifiyle sürenin uzatılmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak düşündüğümüzde; nedir, ne anlama gelir sorusu temel bir 
sorudur. Bu idare, Türkiye'deki tek bölgesel kalkınma idaresidir. Şu anda 81 ilimiz vardır; bu il
lerimizden sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerimizi; yani 9 ilimizi kapsayan bir bölgede 
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Bölge Kalkınma İdaresi olarak kurulmuştur. Bu niteliği itibariyle, gerçekten bölge kalkınması 
açısından çok önemli işlevlere sahip ve uluslararası bir marka niteliği kazanmış bir kuruluşumuz
dur. Dünyanın değişik bölgelerinden, Asya'dan, Afrika'dan, hatta Avrupa'dan, Amerika'dan, pek çok 
ülkeden, Türkiye'ye, bölgesel kalkınma çalışmalarını izlemek için, ne yapıldığını öğrenmek için; 
hatta, Türkiye'den destek almak için yabancılar, GAP bölgesinde Kalkınma İdaresinin sürdürdüğü 
çalışmaları öğrenme çabasındadırlar ve işbirliği yapma çabası içerisindedirler. Ancak, bu noktada, 
şunu da hemen açıkça ifade etmek lazım; tüm ülkeler, uluslararası bir büyük rekabet içerisindedir
ler. Bu rekabette başarılı olamayan, ülke potansiyelini harekete geçiremeyen, ülkedeki tüm potan
siyeli maksimum düzeyde harekete geçiremeyen ülkeler, gelecekte ivme kaybedeceklerdir ve ulus
lararası rekabetten kopacaklardır. Onun için, ülkenin tamamında mevcut olan kalkınma potansiyel
lerinin harekete geçirilmesi lazımdır. 

Evet, GAP bölgesinde önemli potansiyeller mevcuttur, bu potansiyellerin harekete geçirilmesi 
lazımdır, GAP İdaresi Başkanlığı, bu potansiyelleri harekete geçirmek için çaba harcamaktadır; an
cak, geri kalan 72 ilimizde, bu illerin oluşturduğu bölgelerde de, harekete geçirilecek başka 
ekonomik potansiyeller vardır. Bunları dikkate almak suretiyle, daha önceden sürdürülen çalışmalar 
son safhaya gelmiştir ve kalkınma ajanslarıyla ilgili bir kanun tasarısı, yakınlarda Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulacaktır. 

Bu kanun tasarısında, 26 ayrı kalkınma bölgesi oluşturulmaktadır. Bu bölgesel kalkınma 
idareleri tarafından, Türkiye'nin toplam kalkınma için gerekli olan bütün potansiyeli harekete 
geçirilmek suretiyle, ülkemizin maksimum düzeyde fayda elde etmesi için gerekli mekanizma 
kurulmaktadır; yani, sadece bir bölgemizin değil, Türkiye'nin tamamındaki mahallî potansiyelin 
harekete geçirileceği bir yapılanmaya gidilmektedir. Ancak, böyle bir yapılanma, yeni bir teşkilat 
öngörmektedir. Bu yeni teşkilat, sadece kamusal nitelikli ve kamu kuruluşu niteliğinde oluşturul-
mamaktadır; valilerin, belediye başkanlarının, ticaret ve sanayi odalarının, sivil kuruluşların 
içerisinde bulunacağı, merkezden de Devlet Planlama Teşkilatının koordinasyonunu sağlayacağı bir 
yapıda teşkilatlandınlacaktır. 

Bu yeni yapılanma ortaya çıkmadan önce var olan GAP Kalkınma İdaresinin görev süresinin 
sona ermekte oluşu, birini diğerine tercih etmeyi gerekli kılmamıştır; yani, arkadaşlarımızın anlat
maya çalıştığı gibi, burada, GAP Kalkınma İdaresinin görev süresinin üç yıl uzatılacak olması, bu 
idarenin görevine ileride son verileceği anlamını taşamamaktadır. Aksine, bir başka mantıkla, özel 
sektör mantığını da işin içerisine sokmak suretiyle oluşturulan kalkınma ajanslarıyla, 1989'dan beri 
faaliyette bulunan GAP İdaresini, bölgesel potansiyeli ortaya çıkarma konusunda rekabete sokmak 
ve hangi mekanizmayla daha faydalı sonuçların elde edilebileceğini, bu üç yıllık dönemde test etmek 
gereklidir diye düşünüyoruz. Bu bakımdan, GAP bölgesinde, şu ana kadar sürdürülen faaliyetlerin, 
bu yeni teşkilatlanma biçimiyle birlikte bir başka evreye devredilebileceği gibi bir yaklaşımı ser
gileyen arkadaşlarımızın değerlendirmelerinin doğru olmadığını, özellikle vurgulamak istiyorum. 

Şu ana kadar yapılan çalışmalara baktığımızda da, 1989 yılında, GAP bölgesinde bir kalkınma 
idaresi niçin kurulmuştur sorusunu sorduğumuzda; bu bölgede, millî gelirin düşük oluşundan kay
naklanan sorunlar vardı, onun için kurulmuştur diyemiyoruz veya bu bölgede kişi başına millî gelir 
düşüktü, onun için, GAP Başkanlığı oluşturulmuştur diyemiyoruz; çünkü, kişi başına millî gelir 
düzeyi daha düşük olan illerimiz var. Örneğin Muş, bu bölgede değildir veya Bitlis veya Ağrı gibi 
illerimiz, hatta, Hakkâri gibi illerimiz GAP bölgesinde olmadığı halde, bu idarenin kapsamı içinde 
olmadığı halde, kişi başına millî gelir itibariyle bu bölgeden daha düşük gelir düzeyine sahiptirler. 

O halde, neden bu bölgede Türkiye'nin tek kalkınma idaresi kurulmuştur; bu konuda -bazı 
görüşlerine katılmıyorum; ama- sayın milletvekilinin ifade ettiği gibi, su kaynaklarının ve bölgesel 
potansiyelin önemi büyüktür bu kararın alınmasında. Su potansiyeli dediğimizde; su, stratejik bir 
olaydır, Türkiye su zengini bir ülke değildir; ama, Türkiye'deki mevcut su rezervlerinin üçte l'e 
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yakın bir bölümü bölgededir. Bu potansiyelin en güzel şekilde değerlendirilmesi, ülkeye en faydalı 
şekilde kazandırılması maksadıyla bu proje hayata geçirilmiştir ve 89 yılında bu idare kurulmuştur; 
ancak, karıştırılan bir nokta vardır: GAP Kalkınma İdaresiyle bu bölgedeki yatırımların doğrudan 
ilişkisi yoktur. Yani, GAP İdaresi varsa bu bölgede yatırımlar olacak, GAP İdaresi yoksa bu bölgede 
yatırımlar olmayacak diye bir yaklaşım sergilendiği takdirde, yanlış bir şey söylenmiş olur. Neden; 
çünkü, sulamayla ilgili yatırımlar vardır bölgede, enerji yatırımları vardır bölgede; ama, enerji 
yatırımlarını da, sulama yatırımlarını da yapan, GAP Kalkınma İdaresi değildir. Ya kimdir, 
neresidir; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait yatırımlardır bunlar veya bölgede karayollarıyla 
ilgili yatırımlar vardır, hiçbirinin bu idareyle ilgisi yoktur, bu yatırımlar, Karayolları Genel Müdür
lüğünün yatırımlarıdır; sağlık yatırımları, Sağlık Bakanlığının yatırımlarıdır; eğitim yatırımları, 
Millî Eğitim Bakanlığının yatırımlarıdır ve tüm bakanlıkların ve kuruluşların, bölgede kendilerine 
ait yatırımları vardır. Bu yatırımları ilgili bakanlar takip eder, ilgili bakanlıklar takip eder. Devlet 
Planlama Teşkilatı yatırım programlarını yaparken de ilgili bakanlıklarla görüşür. Dolayısıyla, GAP 
İdaresine bağlı bir yatırım mantığını ortaya koymak veya böyle bir yaklaşımla konuyu açıklamaya 
çalışmak tamamıyla yanlış bir değerlendirmedir. 

Ancak, şunu da belirteyim: GAP İdaresinin temel görevlerinden biri koordinasyondur. 
Maalesef, koordinasyonu sağlayacak olan kurul, biz göreve gelinceye kadar, yıllardır hiç toplan
mamıştır. Toplanıp da, GAP bölgesindeki yatırımlar hakkında hangi kararları alalım, hangi yatırım
ları öncelikleydim diye bir tartışma, müzakere, görüşme yapılmamıştır. Yıllardır ara verilen bu top
lantılara ben başladım. Hatta, 2005 yatırım programı hazırlanmadan önce, bütçe Meclise sevk edil
meden önce, ilgili yatırımcı kuruluşlarla birlikte GAP Koordinasyon Kurulunu topladık, bölgedeki 
yatırımları gözden geçirdik ve maksimum düzeyde buradaki su kaynaklarının ve diğer kaynakların 
harekete geçirilmesi için de gerekli kararları aldık. 

Nitekim, bunun sonucudur ki -sayın milletvekilimiz, ne yaptınız GAP'ta diye sordular- 2004 
yılında DSİ'nin 1,7 katrilyon liralık yatırımının 226 trilyon lirası, yani yüzde 13'ü GAP bölgesi 
yatırımlarıyken, 2005 yılında, bu rakam, 2004 yılına göre yüzde 100'ün üzerinde artırılmıştır. 2004 
yılında bölgedeki DSİ yatırımları 226 trilyon lirayken, 2005 yılında, yani önümüzdeki yıl uy
gulanacak yatırım miktarı 456 trilyon Türk Lirasıdır. Bu, şimdiye kadar görülen en önemli artışlar
dan biridir. Toplam DSİ yatırımları içerisinde GAP bölgesindeki yatırımlar yüzde 18 düzeyindedir. 
Özellikle, Ilısu Barajı ve bölgedeki sulama ihtiyacı olan bölgelerin sulanması için de gerekli 
ödenekler konulmuştur. 

Diğer taraftan "bölgede hiç, bir metrekarelik alanı suladınız mı" dediler. 2004 yılında 5 500 
hektar yaylak sulamaya açılmıştır; 2 500 hektar da Yukarı Harran sulaması yapılmıştır. Bu 
sulamalar 2005 yılında da devam edecek. Yaylak sulaması 18 322 hektara ulaştırılacak; diğeri ise, 
8 699 hektara ulaştırılacaktır. 

Toplam GAP yatırımlarının Türkiye genelindeki yatırımlar içerisindeki payına baktığımızda 
gördüğümüz tablo da şudur: 2001 yılında toplam yatırımlar içerisinde GAP yatırımlarının payı yüz
de 4,9'dur, 2002'de 5,9'dur, 2003'te 5,8; 2004'te de 6,7'dir; yani, 2004 yılında toplam yatırımlar 
içerisindeki payı itibariyle belirgin bir artış görülmektedir. 

Dolayısıyla, GAP bölgesine ilgi gösterilip gösterilmediğinin burada sorgulanmasının yanlış ol
duğu kanaatindeyim. Eğer, bir sayın milletvekili GAP bölgesine ilgi gösterilmediği gibi bir izlenim
le konuşma yaparsa, bölge için faydalı bir konuşma yapmış olmaz. Onun için, sayın milletvekilinin 
de, milletvekillerinin de daha fazla yatırımı, daha fazla desteği alabilmek maksadıyla "bir şey yapıl
madı" yerine, yapılanlara teşekkür edip, ama eksikler varsa, somut projeler göstermek suretiyle, şu 
alanlarda ilave desteklere ihtiyaç duyulmaktadır diye bir açılım sağlayacak üslubu benimsemesi 
faydalı olur diye düşünüyorum. 
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GAP İdaresi, bizim başından beri fonksiyonel olarak çalıştırmaya gayret sarf ettiğimiz bir 
idaredir. Bu idarenin etkin olarak çalışabilmesi, bölge potansiyelini maksimum düzeyde harekete 
geçirebilmesi maksadıyla ne yapılması gerekiyorsa bunları yapma çabası içerisinde olduk; Bundan 
sonra da aynı düşünceyle, aynı mantıkla GAP İdaresi var olacaktır; ama, belirttiğim gibi, bölge kal
kınma ajansları çerçevesi içerisinde başka kalkınma idareleri oluşturulmaktadır. Bu yeni kalkınma 
idareleri özel sektör mantığının da devreye girdiği bir yapıyı yansıtacaktır. Burada da tecrübeli bir 
GAP İdaresi vardır. Önümüzdeki üç yıl içerisinde, bu iki farklı yapının, bölgesel potansiyeli nasıl 
harekete geçirdiğiyle ilgili bir rekabet ortamım birlikte izleyeceğiz ve bundan sonra, en faydalı, en 
gerekli yapılanma neyse ona karar vereceğiz. Bu bakımdan da, bu geçiş sürecinde üç yıllık süre 
uzatımının gerekli olduğunu düşündük. 

Bu konuda kanun teklifi veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve ben, bu teklifin yasalaş
masıyla önemli bir iş yaptığımız düşüncesinde olacağım. Neden; çünkü, Mecliste görüşülen metin
ler genellikle kanun tasarıları niteliğindedir. Zaman zaman, kürsüye gelen milletvekillerince, neden 
hep kanunlar hükümetten geliyor, yasama yetkisi Meclise aittir, milletvekillerimiz de kanun teklifi 
vermeliler, zaten vermektedirler; ama, milletvekillerimizin vermiş oldukları kanun teklifleri 
yasalaşma şansını yakalayamıyor ve yasalaşma sürecini tamamlayamıyor diye şikâyet edilirdi; ama, 
belki çok ender görülen olaylardan biridir; bu sefer, GAP bölgemizdeki milletvekillerimizin hazır
lamış olduğu ve vermiş olduğu bir kanun teklifini görüşüyoruz ve GAP İdaresinin görev süresi mil
letvekillerimizin vermiş olduğu bu teklifle uzamış olacaktır. Ben, kendilerini tebrik ediyorum ve 
yasama faaliyetlerine etkinlik kazandırdıklarını da ifade ederek, hepinize saygılar sunuyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATININ 
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1. -27.10.1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 

Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde 
geçen "onbeş yıl" ve 13 üncü maddesinde geçen "15 yıl" ibareleri, "18 yıl" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Turan Tüysüz; 
buyurun. (Alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA TURAN TÜYSÜZ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
6 Kasım 1989 tarih ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifinin 1 inci maddesi üzerinde CHP Grubu adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyanın sayılı, Türkiye'nin en büyük kalkınma 
projelerinden birisi olan GAP'ın toplam maliyeti, bitirildiği zaman yaklaşık olarak 32 milyar dolar 
civarında olacaktır. 

Aslında, Sayın Bakanımız, biraz önce çok tozpembe bir projeden bahsetti. Ben, biraz daha 
farklı bir şekilde yaklaşmaya çalışacağım. Güneydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolunun baş
kenti sayılan Urfa'nın milletvekili olarak da bu projeyi savunmak, gerçekten, bana büyük bir gurur 
ve onur veriyor. Arkadaşlarımızın bu teklifi verirken, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin de 
görüşlerini almasını beklerdik; ama, maalesef, böyle bir şey olmadı. Biz de aynı bölgenin insan
larıyız, milletvekilleriyiz; bunda, keşke, bizim de imzamız olsaydı diye düşünüyorum. 
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2003 yılı sonuna kadar 16 600 000 000 dolar harcama yapılan projede gelinen nokta son derece 
vahimdir Sayın Bakanım. Geriye dönüp baktığımızda, bölgeden uzak bir GAP İdaresi Başkanlığı 
ve bölgede yarım kalmış yatırımlardan başka bir şey göz önünde bulunmuyor. 

GAP İdaresinin süresinin uzatılması ve akabinde, Bölge Kalkınma İdaresinin bölge kalkınma 
ajanslarına dönüşmesi, artık, bu projenin, devlet tarafından unutulduğu anlamına gelmektedir. 

Bu proje, aslında, bir şekilde ortadan kaldırırken, siyasî manevralara bırakılacak bir proje 
değildir Sayın Bakanım. 

Sayın Bakanımızın burada ifade ettiği gibi, bu projenin, sivil kitle örgütleriyle birlikte özel 
idarelere ve bölgedeki sanayi kuruluşlarına, sanayi temsilcilerine bırakılmış olması gerçekten sevin
dirici bir haber; ama, GAP İdaresinin bir müsteşarlık tarafından yürütülüyor olması, bana göre, daha 
uygun olurdu; bölge insanının da bu şekilde düşündüğünden eminim. 

Bu proje için cumhuriyet hükümetlerinin kavgalar verdiğini biz biliyoruz. Cumhuriyet 
hükümetlerinin, özellikle Sayın Özal ve Sayın Demirel'in bu proje hakkındaki kavgalarına bu Mec
lis şahit olmuştur. 

A.MÜFİT YETKİN (Şanlıurfa) - GAP'ı gaptırmam... 
TURAN TÜYSÜZ (Devamla) - Sayın Yetkin'in dediği "GAP'ı gaptırmam" gibi, Özal ile 

Demirel arasındaki kavgalara hepimiz şahit olmuşuzdur. 
GAP projesinin bölgedeki altyapı ayakları birçok yatırımı da gündeme getirmiştir. Bu yatırımın 

gerçekleşme oranları, gelinen noktada, bölge insanını tatmin etmemektedir. Özelikle enerji ve 
tarımsal sulamada istenilen düzeyde olunmaması, bölge insanını devletine karşı küskünlük 
derecesine getirmiştir. Özelikle Şanlıurfa İlindeki enerji ve sulama sorunları ilimizde insanları isyan 
etme noktasına getirmiştir. 

Biz daha önce de birkaç defa bu kürsüden dile getirdik ve dedik ki, Sayın Bakanımız, sayın 
hükümetimiz, gerçekten, Şanlıurfa'da ve ilçelerinde özellikle enerji alanında yapılan yatırımlara 
büyük önem verilmesi gerekiyor; çünkü, gerçekten, Urfa'mn bir bölgesi devletin getirmiş olduğu 
kanalet yoluyla sulamaya açılırken, diğer taraftan artezyen yoluyla sulamanın yapılmış olması çift
çimize büyük maliyete mal olmaktadır. 

Bir kuyunun bir çiftçiye maliyeti yaklaşık olarak 50 milyar lira civarındadır. Özellikle Harran 
bölgesinde sulamaya açılan tarlalarda devletin hektar başına almış olduğu miktar 9 000 000 liradır; 
ama, yeraltı sulamasıyla pamuğunu ve buğdayını sulamaya yönelen bir çiftçinin yaklaşık olarak bir 
hektar başına vermiş olduğu para 160 000 000 liradır. Özellikle, biz burada sayın hükümetimizden 
rica ettik, dedik ki, bu yeraltı sulamalarından faydalanan çiftçilerimize enerji alanında bir indirime 
gidilsin. Bu büyük bir haksızlık. Bunun için özellikle bazı çalışmaların yapılması gerektiğini söy
ledik. Nihayetinde, yeraltı sularıyla sulama yapan çiftçilerimizin, sulama döneminde Urfa TEDAŞ 
bölgesine saldırılarına da şahit olduk. Bunların hepsini biz burada dile getirmiştik; ama, maalesef, 
dinleyenimiz olmadı. En son. Sayın Bakanımız gitti, orada bazı çalışmalar yaptı, bazı çiftçi arkadaş
larımızı sakinleştirdi; ama, yine de, bölgedeki elektrik kesintilerinin sonu gelmedi değerli arkadaşlar. 

Sayın arkadaşlar, bakın, başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz, bu dönem, 
pamuk hasadı zamanı. Büyük bir umutla pamuklarını eken ve bunun sonucunda pamuklarını kal
dırıp, kredilerini ödemeye çalışan, büyük bir emek sarf edip, masraf yapan bu çiftçilerimizin hak
larını alabildiğine, ben kesinlikle inanmıyorum, ki, çiftçilerimiz de aynen bu şekilde düşünüyorlar. 

Şu anda pamuk fiyatları 2003 yılının borsa fiyatlarının bile altında. Kütlü pamukta fiyat, 
Adana'da 700 000-750 000, İzmir'de 750 000-850 000 civarında. Eğede kara gün dostu olarak tabir 
edilen Tarişin verdiği 9 000 liralık avans fiyatı dahi, maliyetlerini kurtaramıyor. Avans devam 
edecek mi etmeyecek mi onu da gerçekten bilmiyoruz, belli değil. Dünyada pamuk fiyatları artarsa 
devam edecek; ama, artmazsa, bunun devam etmesi mümkün görünmüyor. Yani, her şey piyasa 
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koşullarına bağlı; ama, kimde bekleme gücü var ki?! işçi parasını almak ister, bankalar kredilerinin 
dönmesini ister, insanlar gidip mazot almak, gübre almak ister; ama, bunların, bu pamuk fiyatıyla 
karşılanması pek mümkün görünmüyor. 

Hükümete gelince, seçimlerde verdiği 30 sentlik bir söz vardı; ama, maalesef, bunu hatır
lamıyor diye düşünüyorum. Geçen yıl ürüne gecikme faizi olarak 90 000 lira, 6 sent civarında bir 
para verildi; ama, yeni yıl için bir prim veriliyor mu verilmiyor mu, o da belli değil. 

Komşumuz Yunanistan'da pamuk üreticisine kiloda verilen destekleme fiyatı 0,52 euro; bu, 64 
sent, yani, 960 000 lira civarında. Verilen bu destekleme fiyatı, bizdeki pamuk fiyatından, kütlü 
fiyatından bile daha yüksek. Amerika Birleşik Devletlerinde, kilogram başına 35 sent veriliyor; 
yani, 525 000 lira. Ayrıca, Yunanistan ve Amerika'da, pamuk ihracatı krediyle destekleniyor. Üs
telik, mazot, gübre, ilaç alanlarında da bizden çok daha ucuz. 

Sözün kısası, Türkiye, kendi üreticisini desteklemek yerine, Amerikalı, Yunan pamukçuları 
destekleyecek şekilde ithalata yöneliyor ve son yıllarda, lifli pamuk ithalatı yılda ortalama 450 000 
tonu aşmış durumda. Bu yıl, şimdiden, döviz açığımız 10 milyar dolar civarındadır. Bütün bunların 
mantığı var mı; buna hükümet adına cevap verecek Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanımız burada 
yok; inşallah, Abdüllatif Bey cevap verir. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Şahısları adına söz isteminde bulunanlardan, Mardin Milletvekili Sayın Muharrem 

Doğan; buyurun. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Güneydoğu Anadolu 

Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 1 inci maddesi üzerinde, şahsım adına 
söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki, bir şeyi yapmaya kalktığımız vakit, ne yaparsak yapalım, 
bunun mutlaka bir projesi olmalı. Proje de, zamana bağlıdır; zamanın da belli olması lazım. Sayın 
Başbakan Yardımcımıza benim güvenim sonsuzdur, deneyimlerine de çok inanıyorum ve 
güveniyorum; ancak, bizim endişemiz var; bir bölge milletvekili olarak, hak verilmesini istiyorum. 
Bizim de bir düşüncemiz vardır. 

Bugüne kadar, GAP çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımların oranı yüzde 52'dir. Kalan yüzde 
48'lik yatırım oranı için gereken süre, teknik olarak bir orantı kurmaya çalışırsak, normalde ondört 
yıl olarak karşımıza çıkıyor. 35 milletvekili arkadaşımla birlikte verdiğimiz kanun teklifimizde, on 
yıl dedik. Sayın Müfit Yetkin ve arkadaşlarının verdikleri teklifte üç yıl var. Bugün, bizim için, o böl
ge için yapılması gereken ve o bölgenin kalkınmasını hedefleyen iki barajımız var; Silvan ve Ilısu 
Barajları. Ilısu Barajı yapıldığı takdirde, ki, altyapısı hazır, her şeyi yapılmış... Sonra, Sayın Baş
bakanımızın seçim çevresi olan Siirt bugüne kadar hiçbir pay almamış bu projeden, Şırnak almamış, 
Türkiye'nin en ücra köşesi Mardin payını almamış, Batman payını almamıştır. Şimdi, Sayın Baş
bakan Yardımcımız "yapım için nerede bir hizmet eksik kalmışsa, bana gelin" diyor. Ben de, Sayın 
Başbakan Yardımcım, bir baraj ne kadar hızlı giderse gitsin, mutlaka ve mutlaka bunun parasını keş 
olarak ayırın; Türkiye'de, bugüne kadar, hiçbir baraj on yıldan aşağı gerçekleştirilememiştir diyorum. 
Arkadaşlarla birlikte, bu süreyi bunun için on sene olarak belirledik. Bizim bir kuşkumuz yok, üç 
sene sonra -inşallah bu Mecliste biz oluruz veya başkaları olur- bu önemli projeye mutlaka tekrar bir 
süre istenecektir; ama, madem başlamışken... Sonra, AKP Hükümeti, icraatı seven bir hükümet; eline 
böyle bir fırsat gelmişken... Bazı hükümetler "biz, GAP'ı evlendirdik, siz boşadınız" diyecekler; o 
zaman ne cevap vereceksiniz değerli arkadaşlar?! Biz bu süreyi bu nedenle tespit ettik, bu sürenin ar
kasındayız. Yine de iddia ediyorum ki, bu sürenin on seneden aşağı olmaması gerekir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Şimdi söz sırası, Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'te. 
Buyurun Sayın Ateş. (CHP sıralarından alkışlar) 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Saym Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte ol

duğumuz kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerinde söz aldım. 
Sayın Devlet Bakanımızın, Sayın Şener'in yapmış olduğu açıklamalar, gerek biz Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi, GAP bölgesi milletvekillerini gerekse bölgemizdeki vatandaşlarımızı biraz rahat
lattı gibi; çünkü, şimdiye kadar aldığımız bilgiler, çeşitli noktalardan, çeşitli makamlardan yapılan 
açıklamalar, GAP İdaresinin, daha doğrusu GAP Projesinin belli ölçüde elimine edileceği, ortadan 
kaldırılacağı, bunun yerine bölge kalkınma ajansları denilen yeni bir planlama yönteminin uy
gulanacağı doğrultusundaydı; ama, Sayın Bakanın yapmış olduğu açıklamalar, bu konuda, bölge 
milletvekilleri olarak bizleri, Kilis'i, Adıyaman'ı, Gaziantep'i, Siirt'i, Mardin'i, Diyarbakır'ı ve diğer 
vilayetlerimizi biraz rahatlattı. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye gibi bir ülke eğer gerçekten kalkınmak istiyorsa, elindeki kıt kay
naklarım en etkin bir biçimde kullanmak istiyorsa, mutlaka planlı bir biçimde bunu yapmak zorun
da. Planın da çeşitli kademeleri vardır. Bunlardan bir tanesi, ulusal planlama örgütleridir, ulusal plan
lama yapmaktır. Bunun bir alt kademesi, bölgesel planlamalar, onun altında da yerel planlama birim
leriyle ülke donatılmalı, bir ağ örülmelidir; ama, bütün bu planlama işleri yapılırken, akıldan çıkar
mamamız gereken çok önemli bir husus da, bütün bu planlama aşamalarının demokratik bir biçimde 
olması ve katılıma, tabandan gelen sese, yerel istek ve taleplere açık olup, onların katkısını alabil-
mesidir. tşte, Türkiye, bunu yapmak zorundadır; çünkü, kalkınma yolunda elimizdeki kaynakların ne 
kadar kıt olduğunu, son dönemlerde borç ödemelerimiz nedeniyle yatırımlara çok az kaynak ayırabil
diğimizi siz değerli milletvekillerimiz biliyorsunuz. O halde, elimizdeki bu kıt kaynakları en etkin 
biçimde kullanabilmenin yöntemi planlamadır. Bunu ne şekilde yaparsınız o ayn bir olay, o tartışılır; 
ama, GAP gibi, Türkiye'nin, insanlarımızın, yıllardan beri alınterinden bir tarafa ayırarak biriktirdiği 
birikimleriyle ortaya çıkarılan bir projenin birdenbire değiştirilmesi veya başka bir şekle dönüştürül
meye çalışılması bence tehlikelerle doludur. Eğer, yeni bir planlama konsepti, örgütlenmesi devreye 
sokulacaksa Türkiye'de, mutlaka, bu yeni sistemin GAP'la; yani, bizim bölgemizin mevcut planlama 
sistemiyle ve yapmış olduğu yatırımlarla, birikimlerle koordine bir biçimde yapılması lazım. Sayın 
Bakanın konuşmasından sonra benim buradan edindiğim intiba, böyle bir girişimin bölgemizde 
yürütüleceğidir. Buna biz de katkı sağlarız; buna katkı yapmak bizim de görevimizdir. 

Şimdi "bölge kalkınma planları" dediğimizde, niye yapılır bunlar; birkaç nedenle yapılır bun
lar. Birinci nedeni şu: Eğer bir ülkenin bölgeleri arasında birçok yönden çok büyük dengesizlikler 
varsa, ekonomik yönden, sosyal yönden, aklınıza gelebilecek diğer birçok konularda dengesizlik 
varsa, bunu gidermek için bir bölge kalkınma planı hazırlanır. 

İkinci bir nedeni: Ülke kaynaklarının, özellikle bölge kaynaklarının daha etkin bir biçimde 
harekete geçirilebilmesi için; yani, uyuyan, unutulan, devreye sokulamayan kaynaklarm etkin bir 
biçimde kullanılabilmesi için, ülke kalkınmasında harekete geçirilebilmesi için de bölge kalkınma 
planları gerekir. Bunu yaparken de yerel girişimciliğin desteklenmesi, önplana çıkarılması, aym 
zamanda, başta söylediğim gibi de katılımın, halk katılımının, girişimci katılımının da sağlanması 
gerekir. Bu konularda Türkiye'nin şimdiye kadar çok emek verdiği işlerden bir tanesi, işte bizim 
bölgelerimizi, seçim bölgelerimizi ilgilendiren Güneydoğu Anadolu Projesidir ve bunu yöneten de 
bir teşkilat vardır. Bu teşkilat bu işi sürdürüp gelmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Hemen bağlıyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Buyurun. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Ancak, bu teşkilatın yapmış olduğu çalışmalar, son yıllar
da, bu konuda, bu teşkilata büyük methiyeler düzme olanağını bize vermiyor. Maalesef, son birkaç 
yıldır,.. Evet, hiçbir şey yapılmadı demiyorum; ama, bu kadar yatırım yapılan, oraya bu kadar kay
nak biriktirilen bir projenin hızlı bir biçimde, belki bitirilmese bile daha hızlı bir biçimde Türkiye 
ekonomisine dönüştürülebilmesi sağlanabilmeliydi. 

"Projelerden hangisi eksik" denildi. Mesela, benim kendi ilimdeki Hancağız ve Kayacık Barajları 
yıllardan beri su pompası bekliyor, ikisinin de eksiği bu; yani, bu olabilir mi diye düşünüyorsunuz. 

Yine, Sayın Bakan dedi ki: "GAP İdaresi olmasa da, GAP planlaması olmasa da yatırım yapılır." 
Doğru, GAP İdaresi tutup karayolu yapmaz, havaalanı da yapmaz veya başka bir şey de yapmaz; 
ama, GAP planlaması, projesi içerisinde şu vardır: Her bakanlığa, her program yılında, o bölgeye iliş
kin, o projeye ilişkin yapılması lazım gelen birtakım emirler verilir. Daha doğrusu, öncelikleri kim 
sıralar, hazırlar; GAP İdaresi bu proje doğrultusunda hazırlar; o bakan da, Turizm Bakanıysa Turizm 
Bakanı, Ulaştırma Bakamysa Ulaştırma Bakanı, Enerji Bakanıysa Enerji Bakanı yatırım tekliflerini 
ona göre yapar ve bu proje öncelik almak zorundadır. Eğer, bu koordine sağlanmadıysa 1995 yılın
dan sonra, bu hata geçmiş yönetimlerindir; ama, sanıyorum, bugünkü hükümet, artık, o hatayı da, bu 
koordinasyon eksikliğini de -ayrıca bir akademisyen olan Devlet Bakanımız sayesinde- giderir diye 
düşünüyorum. Ama, bir proje olmadan, bir öncelikler sırası olmadan, bir Ulaştırma Bakanlığının, bir 
Enerji Bakanlığının gelip yatırım yapması bazen zor oluyor; ama, bir öncelik tanıdığınızda, bunun 
program içerisinde yapılması, her yıl programında şu yapılacaktır diye aşama aşama verilmesi ayrı 
bir olaydır, sonuca bizi daha hızlı götürür. Bu açıdan, ben bunu önemli görüyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, GAP kapsamına giren bölgede, şehir, kasaba, köylerimizin birçok 
sorunuyla GAP İdaresi ilgilenir. Mesela, planlarıyla, altyapılarıyla, ruhsatlarlarla, konut, sanayi, 
maden, tarım, enerji, ulaştırma gibi alanlardaki birçok hizmette, önemli bölümlerinde veya bazı 
karar aşamalarında GAP İdaresine sormak, ondan izin almak zorundayız ve bunların düzenli ve et
kili bir biçimde yürütülebilmesi için de koordinasyon görevi vardır GAP İdaresinin. İşte, bu koor
dinasyon görevinde son dönemlerde -yani, son bir iki yılı da söylemiyorum, biraz daha gerilere 
gidiyorum- büyük eksiklikleri biz de görüyoruz ve düzelmesi lazım gelir diyoruz. 

Bir de ben şunu söylemek istiyorum: GAP İdaresi Başkanlığının Başkentte olmaması lazım 
geldiğine inanıyorum. Şimdi, düşünebiliyor musunuz değerli milletvekilleri, bir ruhsat almak için, 
bir belediye plam için veya bir konut için, ulaştırma için, enerji için, maden girişimi için nereye 
gidiyor; bizim vatandaşımız veya kurumlarımız taa Ankara'ya geliyor. Hani biz neden bahsediyor
duk; yerinden ve etkin yönetim anlayışından bahsediyorduk. Böyle bir şey olabilir mi?!. Evet, Şan
lıurfa'da bir koordinasyon merkezimiz var, bir idaremiz var. O, orada kalmalı, buna bir itirazım yok; 
ama, Ankara'daki başkanlığın, mutlaka, GAP bölgesine gelmesi lazım, yakından ilgilenmesi lazım. 
Evet, bunun, tabiatıyla, bu merkezin, başkanlığın bölgeye gelmesiyle ilgili bir önergemiz var ve onu 
sizlerin onayına, sizlerin görüşlerine biraz sonra sunacağız; ama, bugünkü yerinden, etkin bir 
yönetim anlayışımız, yerinden yönetim anlayışımız için bunun da yapılması lazım. İşte, bu kanun 
hükmünde kararnameye eliniz değmişken, buraya gelmişken, bu hususu da gerçekleştirelim hep bir
likte diyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, madde üzerinde 2 adet önerge vardır. Önergeleri, önce geliş 
sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
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ilk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 677 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 4.11.2004 

Madde 1.- 27.10.1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci ve 13 
üncü maddelerinde geçen "15 yıl" ibareleri "25 yıl" olarak değiştirilmiştir. 

Mehmet Vedat Melik Mesut Değer Şevket Gürsoy 
Şanlıurfa Diyarbakır Adıyaman 

Muharrem Doğan Abdulkadir Ateş 
Mardin Gaziantep 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 677 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Madde 1.- 27.10.1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci mad
desinde geçen "15 yıl" ve 13 üncü maddesinde geçen "15 yıl" ibareleri "18 yıl" olarak değiştirilmiş, 
2 nci maddesinin (a) bendinde geçen "Siirt ve Şanlıurfa" ibaresi ise "Siirt, Şanlıurfa, Sımak, Bat
man ve Kilis" olarak değiştirilmiştir. 

Veli Kaya Hasan Anğı Muharrem Candan 
Kilis Konya Konya 

Zülfükar İzol Şemsettin Murat 
Şanlıurfa Elazığ 

BAŞKAN - Şimdi, en aykırı olan bu önergeyi işleme alıyorum. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Genel Kurulun tak

dirine arz ediyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) -

Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor. 
Önergeniz hakkında konuşacak mısınız, yoksa, gerekçeyi mi okutalım? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
GAP kapsamındaki altı ilin idarî alanında sonradan kurulan üç ilimizin de kanun hükmünde 

kararnamede açıkça belirtilerek oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, birinci önergeyi tekrar okutup, işleme alacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 677 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 4.11.2004 
Madde 1. -27.10.1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 

idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci ve 13 
üncü maddelerinde geçen "15 yıl" ibareleri "25 yıl" olarak değiştirilmiştir. 

Mehmet Vedat Melik (Şanlıurfa) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeniz hakkında konuşacak mısınız, yoksa, gerekçeyi mi okutayım? 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Melik. 
Konuşma süreniz 5 dakika. 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, ben ve 

benden sonra söz alan, birlikte önergeye imza koyduğumuz arkadaşlar, bu kanun hükmündeki 
kararnamenin niçin on yıl uzatılması gereği hakkında, bence, yeterince konuşmuşlardı. 

Biz, bu yatırım projelerinin GAP İdaresi kapsamında daha çabuk, daha fonksiyonel, daha kon
trollü yürütüleceğine inandığımız için ve bu üç yıllık sürenin yetersiz olduğunu, bu işlerin on yılda 
daha iyi yürütüleceğine inandığımız için böyle bir önerge verdik; ancak, hükümetin buna karşı ol
duğu anlaşılıyor. Bu yüzden de, bunun pek geçeceği kanısında değiliz. Ben, sebeplere tekrar girmek 
istemiyorum; yalnız, kürsüye gelmişken, Sayın Bakanın değindiği bazı konulardaki görüşleri ben 
de ifade etmek istiyorum. 

Ben, konuşmamda, sizin hükümetiniz döneminde, bir metrekarelik alan suladınız mı diye sor
dum. Sayın Bakan da, cevaben, yaylak sulamasından ve Yukarı Harran sulamasından bahsetti. 
Benim, Sayın Bakana, hükümete sorum, kendileri döneminde yapılan ihaleydi; yoksa, geçen 
hükümet döneminde... Ben, özellikle yabancı kaynaklı olan yaylak projesini kastetmedim. Elbette, 
devlette, hizmetlerde süreklilik vardır; devam edecektir. Bunu söylemek istiyorum. 

İkincisi, tabiî, bütün konuşmacılar gibi benim ve Sayın Bakanın da defalarca belirttiği gibi, 
hepimiz de çok iyi biliyoruz ki, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, yatırımcı bir 
kuruluş değildir. Bunu, konuşmalarımızda da söyledik. Sayın Bakan, üç yıl uzatılması önergesini 
veren değerli arkadaşım ve hepimiz, GAP İdaresinin önemini belirtmek için bu vurgulamayı özel
likle yapmıştık. 

Bir de, yine, Sayın Bakan konuşması sırasında, sanıyorum, benim üslubuma biraz değinerek, 
eleştiri yapmaktan ziyade, projedeki eksiklikleri, somut projeler göstererek istemem yönünde bir 
ifadede bulundu ve böyle bir üslubu benimsememi aslında söyledi. Ben Sayın Bakana şunu söy
lemek istiyorum: Bu konuşmasını bir şey alarak, pazartesinden itibaren, kendilerine, bölgedeki 
projelerin somut eksikliklerini teker teker yazacağım, iki yıl içinde bu projenin içindeki uygulamacı 
bakanlıklara yazdığım yazıların hepsinin birer metinlerini de kendilerine takdim edeceğim; ama, 
buradaki üslubum hakkındaki uyarısını da, projelerin takibinde verilmiş bir söz olarak kabul 
edeceğimi bildirmek isterim. 
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Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Şimdi, 1 inci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, yeni madde ihdasına dair 2 adet önerge var. Malumları olduğu üzere, görüşülmekte olan 

tasarı veya teklife konu kanunun komisyon metninde bulunmayan; ancak, tasarı veya teklifle çok 
yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıl
dığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılacağı İçtüzüğün 87 nci maddesinin dör
düncü fıkrası hükmüdür. 

Bu nedenle, önergeyi okutup Komisyona soracağım. Komisyon, önergeye salt çoğunlukla, 
yani, 21 üyesiyle katılırsa, önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun 
salt çoğunlukla katılmaması halinde ise, önergeyi işlemden kaldıracağım. 

Şimdi, önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 677 sıra sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teş
kilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Teklife aşağıdaki maddenin 2 nci madde olarak eklenmesini saygılanmızla arz ederiz. 

Madde 2.-388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine aşağıdaki (k) bendi ek
lenmiştir. 

k) Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının merkezi Gaziantep İlidir. 
Abdulkadir Ateş Fatma Şahin Nurettin Aktaş 

Gaziantep Gaziantep Gaziantep 
Mehmet Sarı Mustafa Özyurt N. Gaye Erbatur 

Gaziantep Bursa Adana 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkan, salt çoğunluğumuz yok. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılamamış olduğundan, önergeyi işlemden 

kaldırıyorum. 
Şimdi, diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 677 sıra sayılı teklife aşağıdaki maddenin yeni 2 nci madde olarak ilave 

edilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 2.- 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine aşağıdaki (k) bendi ek

lenmiştir. 
k) Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının merkezi Şanlıurfa İlidir. 
Mehmet Vedat Melik Turan Tüysüz Yahya Akman 

Şanlıurfa Şanlıurfa Şanlıurfa 
Muharrem Doğan Mehmet Faruk Bayrak A.Müfıt Yetkin 

Mardin Şanlıurfa Şanlıurfa 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmamış olduğundan, önergeyi işlemden 

kaldırıyorum. 
Şimdi, 2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2.- Bu Kanun, 6.11.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen arkadaşımız, Gaziantep Milletvekili Sayın 

Abdulkadir Ateş; buyurun. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önceki konuş

mamda da belirtmiş olduğum gibi, dünyanın hiçbir yerinde, bölge kalkınma idareleri başkentte ol
maz; çünkü, Türkiye'ye baktığınız zaman, Türkiye'nin... Bu, maalesef, bir tek Türkiye'de oluyor. 

Şimdi, Ankara'da, bizim, Devlet Planlama Teşkilatımız var. Eğer, o bölgenin planlanması 
gerekiyorsa veya bir yönetim gerekiyorsa, Devlet Planlama Teşkilatı, bunu, gayet kolaylıkla An
kara'dan yapabilir. Bölge idarelerinin, bölge planlamalarının anafikrinin, planlama unsurunun, 
öğelerinin, olduğu gibi planlanacak bölgede olması lazım. 

Şimdi, baktığımız zaman, bu, Mısır'da böyle, İtalya'nın güney kesimindeki planlamada böyle, 
Güney Fransa'da böyle. Güney Amerika'daki birçok ülkede bölge planlama teşkilatları var. Hatta hat
ta, Volta bölgesinde, Afrika'da bile, yapılan bölge planlamalarında, bölge planlama merkezlerinin, 
teşkilatlarının o bölgede olduğunu görüyoruz; ama, ne hikmettir ki, bir tek Türkiye'de, bölge plan
lama teşkilatı kuruyorsunuz ve bunun merkezi Başkentte oluyor. Bunu anlamak mümkün değil. 

İşte, bu nedenle, ben, önümüzdeki yıllarda, GAP İdaremizin ve Teşkilatımızın daha etkin bir 
biçimde faaliyet gösterebilmesi için, bunun, Güneydoğu Anadolu Projesini kapsayan illerden birine 
gitmesini istedim. Düşündüğümüz zaman, değerlendirdiğimiz zaman da, bu teşkilatımıza hızlı ve 
etkin çalışmayı sağlayabilecek, bu konuda en avantajlı, en güzel ortamın Gaziantep'te olduğunu, 
herhalde, siz de takdir edersiniz; çünkü, böyle bir teşkilatın çalışabilmesi için, gerek ekonomik 
gerek ticarî gerek sosyal ve eğitim konularında bütün bu şartların bir araya gelmesi lazım. Bunu böl
gemizde de yerine getirebilecek olan tek merkez, şu anda Gaziantep gibi gözüküyor. 

Evet, bizim, Adıyaman komşumuz, Kilis komşumuz, Urfa komşumuz var. Biz hep birlikte 
çalışacağız. Bu nedenle, benim görüşüme göre, Sayın Devlet Bakanımızdan da bu konunun üzerin
de durulmasını ve bu yanlışın bir an önce giderilmesini ben istiyorum; bunu arzu ediyoruz, bölge 
bunu arzu ediyor. 

CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Sayın Ateş, bu tip projelerin planlaması Diyarbakır'da 
yapılıyor, Gaziantep'le alakası yok bu işin! 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) - Şimdi, burada, il bazında bir şovenizm yapmaya gerek 
yok. Burada yapılması lazım gelen, böyle bir teşkilatın en etkin bir biçimde çalışacağı merkezi 
bulabilmektir. Bunu biz hükümetimize, kabinemize de bırakabiliyoruz; ama, bu teşkilatın mer
kezinin, başkanlığının Ankara'da kalmasına hiç lüzum görmüyorum. Bu nedenle de, bu çalışmaların 
devam ettirilmesini ve biraz önce söylemiş olduğum gibi, yerinden, etkin bir yönetim anlayışının 
GAP İdaremizce de yaşanmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Şahsı adına ikinci söz talebi, Adıyaman Milletvekilimiz Fehmi Hüsrev Kutlu'nun. 
Buyurun Sayın Kutlu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; heyecanlan

mayın, ben de GAP İdaresini Adıyaman'a götürmek istemiyorum. 
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Yalnız, buradaki tartışmalarda da görüldüğü gibi, GAP denince, hemen, Urfalılar kaptırmamak için 
uğraştılar, Gaziantepliler bütün ağırlıklarını koydular. İşte, Güneydoğu Anadolu Projesinin uygulan
masında da biz aynısını yaşıyoruz. Bir paylaşım olduğu zaman, Gaziantepliler ile Urfalılar, sağ olsunlar, 
aralarında bölüşmeye çalışıyorlar, bir yük yükleneceği zaman da Adıyaman'ın üzerine yıkıveriyorlar. 

Şimdi, bana da, işte, burada -Adıyaman tabiriyle, kenarda kuncikte; normalde, bir yürürlük 
maddesinde söz alınmaz; ama- Urfalılardan, Anteplilerden, ancak sıra geldi. 

Arkadaşlar, GAP'ın ve GAP'ın belkemiği olan Atatürk Barajının en büyük yükünü Adıyaman 
çekmiştir. Atatürk Barajının su tutma alanında, bizim, 1 ilçemiz ve 100'e yakın yerleşim birimimiz 
su altında kalmış ve Atatürk Barajının yüzde 60'ı bizim verimli topraklarımız üzerinde kurulmuştur 
-Türkiye için helal olsun, hoş olsun- ancak, bu Atatürk Barajından bütün iller istifade ederken, özel
likle Şanlıurfa Harran Ovası -ki, çok gereklidir; onunla da gurur duyuyoruz; sulanması lazımdı-
sulanırken, Adıyaman, hikmeti ilahî, suyun kodunun üstünde kaldığı için, bir türlü sulanamamak-
tadır. Bizim 8 tane pompaj istasyonumuz projede var, bunlardan 1 tanesinde faaliyet görülmektedir; 
o da, Samsat sulaması. Ona da zar zor bir ödenek ayrılıyor; derken, o da DPT'de kırpılıyor -hepsinin 
yüzde 10'u kırpılırken, bizim yüzde 60'ımız kırpılıyor- ve bizim o tarafta -Atatürk Barajı ayağımızın 
dibinde, suya bakıyoruz- hiçbir sulama çalışması yapılamıyor. 

Ben, bu konudaki hassasiyetine inandığım Başbakan Yardımcımız Sayın Abdüllatif Şener Bey de 
buradayken, GAP İdaresi yetkilileri de buradayken, bu konuda, gariban Adıyaman'a biraz daha önem 
verilmesini ve sırtımıza âdeta bir perçin gibi vurulan Atatürk Barajının sularıyla Adıyaman toprak
larının da sulanması için birtakım çalışmaların hızlandırılmasını huzurlarınızda talep ediyorum. 

Bunun dışında, Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Turan Tüysüz, Güneydoğu Anadolunun baş
kenti olarak Urfa'yı göstermişti. Arkadaşlar, Türkiye'nin bir tane başkenti vardır, o da Ankara'dır. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) Yok Güneydoğu Anadolunun başkenti, yok İç Anadolunun başken
ti, Eğenin başkenti olmaz. Böyle bir şeyi bizden söylemiş olsalardı, hemen, Türkiye'nin üniter 
yapısı bozuluyor diye kıyamet kopardı. Biz de, onun için, bunu kabul etmiyoruz. Şanlıurfa'ya bir 
kastımız yok, Şanlıurfa'nın büyük il olduğunu, gelişen bir il olduğunu kabul ediyoruz; ama, lütfen, 
bu başkent meselesini fazla ortaya atmasınlar. 

Yine, Sayın Abdulkadir Ateş, GAP İdaresinin Ankara'da olmaması gerektiğini vurguladı. Zan
nedersem, hükümetimizde de, bu konuda çalışmalar var. GAP İdaresinin Güneydoğu Anadolu Böl
gesinde olması lazım. Biz söylesek de söylemesek de, zaten, Adıyaman'a verilmez; Gaziantep, Şanlıur
fa, ne olursa olsun... Verilirse, tabiî, memnun kalırız; fakat, bizde, şu ana kadar, sadece, bir bölge müdür
lüğü vardır, o da Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğüdür. Bunun da sebebi şudur: Bir ara Türkiye Pet
rollerinin üretiminin yüzde 60'ı Adıyaman'da idi, şimdi yüzde 36 civarında bir üretim vardır. Çalışma 
yapılırsa, yine, bu oram yüzde 60'a çıkaracağız. Onun dışında, zaten, bölge müdürlüğümüz yok. Bir Or
man Bölge Müdürlüğümüz vardı. Şanlıurfa'da 10 000 metrekarelik bir yeri orman yaptılar, bizim de or
manımız oldu diye, bölge müdürlüğümüzü, geçmiş hükümetler zamanında oraya götürdüler. 

Bu sebeple, ben, bu konuda, Sayın Ateş'in teklifinin olumlu olduğunu ve katıldığımızı belir
tiyorum; ama, bunun böyle alelacele, tren kalkarken bir vagon eklenmesi tarzında değil de, yeni bir 
çalışmayla bu düzenlemenin yapılmasını temenni ediyorum ve sayın hükümetimizden, sayın millet-
vekillerimizden, bundan sonraki çalışmalarında, geçmiş hükümetlerden hakkını alamayan, devam
lı ezilen, devamlı fedakârlıkta bulunmak zorunda kalan Adıyaman'a, bizim hükümetimiz zamanın
da, bu Parlamento zamanında hakkının verilmesi gerektiğini arz ediyorum, hepinize saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Görüşmeleri tamamlanan 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN- 3 üncü madde üzerinde şahsı adına söz isteyen, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Yahya 

Akman; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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YAHYA AKMAN (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu saatinde sizi 
çok fazla yormak niyetinde değilim; ama, özellikle 2 nci maddeyle ilgili olarak verilmiş olan iki ilin 
rekabetini çağrıştıran önergelerle ilgili bir iki cümle izahat yapma ihtiyacı hissettim, o nedenle 
huzurlarınızı işgal ettim. 

Değerli arkadaşlar, GAP Projesi üzerinde söylenebilecek çok fazla söz var. Hakikaten, gerek 
muhalefet partilerine mensup gerekse İktidar Partisine mensup arkadaşlarımızdan açıklamalar din
ledik, Sayın Bakanımız bu konuyla ilgili açıklamalar yaptılar. Bizim bugün konuştuğumuz konu, GAP 
Bölge Kalkınma İdaresinin görev süresinin üç yıl daha uzatılmasıyla ilgili bir konu; fakat, Tür
kiye'deki birçok komşu ilde olduğu gibi, Urfa ve Gaziantep arasında da belli konularda birtakım 
rekabet ve yarışlar var; ama, özellikle GAP'ın sulayacağı alanlar itibariyle, GAP'la ilgili bugüne kadar 
yapılmış yatırımlar itibariyle, uluslararası havaalanı vesaire vesaire, nokta nokta diye sayabileceğimiz 
birçok konu, Urfa'nın, hakikaten GAP'ın kalbi olduğu, merkezi olduğu noktasındaki tezi destekliyor, 
bunlar tamamen bunu doğruluyor. Sayın Hüsrev Kutlu'nun bahsettiği "başkent" ifadesini kullan
mamak için özellikle özen gösteriyorum; ama, bu ifade de, takdir edilir ki, kullanan arkadaşlar tarafın
dan kötü bir niyetle kullanılmaz, bunun önemine atfen kullanılır, bu maksatla söylenir. 

GAP'ın kapsamı içerisindeki illere şöyle baktığınız zaman, Urfa'nın bunların tam orta yerinde 
durduğuna, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Siirt, Mardin vesaire illerinin de bir hilal gibi Urfa'yı çev
relediğine tanık olursunuz. Bunun fiziksel olarak mantığı var, coğrafi olarak mantığı var, birçok 
açıdan mantığı var. 

Bir de, bir hususu daha izah etmek istiyorum. Nedense bu ara hükümetimiz bu konuyu çok faz
la gündeme taşımıyor; ama, ben Plan ve Bütçe Komisyonunda da yaptığım konuşma sırasında ifade 
ettim. Bizim, AK Parti olarak taahhütlerimiz arasında, GAP İdaresinin bölgeye taşınması taahhüdü 
vardır. İnşallah, hükümetimiz bundan vazgeçmeyecektir ve er geç, GAP'ın Başkanlık İdaresi bütün 
birimleriyle beraber Urfa'ya, o dediğimiz, işte, kalkınmasını beklediğimiz, Türkiye'nin motor gücü 
olacağını beklediğimiz bölgenin tam ortasına taşınacaktır; biz bunu bekliyoruz. Zaten, bugün 
itibariyle de, bir bölge müdürlüğümüz, Urfa'da, yaklaşık 90 civarında elemanla beraber faaliyetini 
sürdürmeye devam ediyor. Bu açıklamayı yapma ihtiyacını hissettiğim için söz aldım. 

Sayın Abdulkadir Ateş'in yaptığı konuşmalar, ne yazık ki, Bektaşi'nin konuşmaları gibi oldu. 
Önemli ölçüde katıldığımız konuşmalar vardı; ama... Hani, Bektaşiye -malum- işte, "niye namaz 
kılmıyorsun" diye sormuşlar, "Kuran-ı Kerim'de 'namaza yaklaşmayınız' diyor ya" demiş. Orada 
onu duyan bir diğer vatandaş da "onun bir de devamını okusan" dediğinde, Bektaşi "ben hafız" 
değilim demiş. Yani, olay oraya geldiği zaman, diğer kısmını, Urfa'nın önemini, vesairesini anlat
ma ihtiyacım hissetmiyor; nedense, Antep'i önceleyen bir konuşma yaptı. Demin kendisine söz atar 
şekilde ifade ettim ve neredeyse, artık, yani, Türkiye'nin başkentini de Antep'e taşıyalım denilse, 
buna da "evet" diyeceksin gibi bir durumdasınız dedim. 

Bu yaşanan önerge rekabeti nedeniyle, ben, şahsen, özür diliyorum. Bu doğru bir şey değil. 
Bizim burada, böyle, mikro milliyetçiliklerle, illerimizi önplana çıkaran konularla kaybedecek vak
timiz yok; Türkiye'yi düşünmek zorundayız. Burada, Türkiye'nin önemli bir bölümünü ilgilendiren 
bir projeyle ilgili olarak konuşuyoruz. Bunu yaptığımız zaman, bu tür şeylere girmememiz esastır; 
ama, Sayın Ateş böyle bir şeyin öncüsü oldu. Bana göre, bu doğru bir şey değil. Ben de imzaladım 
bu önergeyi; ama, doğru bir şey değildir. 

İnşallah, bundan sonra bu gibi şeyler olmaz diye temenni ediyorum ve hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, sataşma var. 
Şimdi, efendim, benim ne söylediğimi, neyin doğru olduğunu arkadaşımız takdir edecek 

durumda değil; böyle bir yetkisi de yok. 
BAŞKAN - Sayın Ateş, bir önceki konuşmacı, özellikle isminizden bahsetti. Sataşmayla ilgili 

talebinizi doğru buluyorum. Mikrofona gelin ve mikrofonda sataşmaya karşı yanıt verin; ama, 
yapıcı bir şekilde. (CHP sıralarından alkışlar; AK Parti sıralarından alkışlar [!]) 
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VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLtŞKÎN KONUŞMALAR 
1. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın 

konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de, her ilin mil

letvekili gibi, kendi ilim ve kendi ilimin gerçekleriyle ilgili bir konuşma yaptım. Değerli ar
kadaşımızın, buraya çıkıp da, işte, böyle bir konuşma yapılmamalıydı, yeri değildi vesaire demesini 
yadırgıyorum. Burası milletin Meclisi, burası Gaziantep'ten gelen milletvekillerimizin de, Artvin'den 
gelenin de, Urfa'dan gelenin de çıkıp, fikirlerini, düşüncelerini, kendi bölgelerine ilişkin istek ve 
taleplerini sizlerin huzurunda arz etme yeridir. Bunu herhangi bir milletvekilimiz yaptığı zaman, 
diğer bir milletvekilimizin çıkıp da, bunu niye yapıyorsunuz demesi, Parlamento düzenine yakışmaz. 
Kendi aramızdaki bireysel ilişkilerimizde de böyle bir şeyin olmaması gerekir diye düşünüyorum. 

Ben, burada, çıkıp da Gaziantep'in avantajları şu, Urfa'nın şöyle dezavantajları var falan diye 
bir şey söylemedim. Arkadaşımızın da bu konuda alınmaması lazım. Yıllardan beri Gaziantep ile 
Urfa, işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Birçok Gaziantepli müteşebbisimiz Urfa'dadır, birçok Urfalı 
değerli müteşebbisimiz Gaziantep'te çalışmaktadır. Şimdi, bunu bir yarış haline falan getiriyor da 
değilim; ama, sayın arkadaşımızın üslubunu yadırgadığımı belirtiyor, bunu Parlamentoda yeni ol
masına ve henüz daha yeterli tecrübeyi kazanamadığına yorumluyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
14. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin ve 13 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesi Böl

ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 6 Kasım 1989 Tarih ve 388 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Mardin Milletvekili 
Muharrem Doğan ve 35 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teş
kilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/324, 2/299) (S. Sayısı: 677) (Devam) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin, yasa önerisinin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif, kabul edilmiş ve yasalaşmıştır. 
Burada gördüğüm kadarıyla, aslında, iktidar kanadından da, muhalefet kanadından da millet

vekili arkadaşlarımızın ortak bir düşünceleri var. GAP'la ilgili yönetim merkezinin, GAP İdaresinin 
bölgede olması; o vilayette olur bu vilayette olur. Bazı arkadaşlarımız, bu düşüncenin hükümette de 
var olduğunu, bu konuda model geliştirileceğini ve ileride önümüze gelebileceğini söylediler. Böyle 
bir ihtiyaç, aslında GAP'ı geniş anlamda düşündüğümüz zaman, daha acil bir ihtiyaç. Ortadoğu'da 
barış ortamının gelişmesini istiyoruz. Barış ortamı geliştikçe, Türkiye'nin bölgesel kalkınma projesi 
olan GAP'ın kardeş komşu ülkelere de genişlemesi söz konusu. Bu nedenle de, daha fazla, idarenin 
bölgeye gelmesinde yarar görülüyor. Arkadaşlarımızın da temennileri doğrultusunda hükümetimizin 
bu konuyu ciddiyetle ele alacağına inanıyoruz ve bu yasanın ülkemize yararlı olmasını diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, alınan karar gereğince, Bayındırlık ve İskân eski bakanları Koray Ay
dın ve Yaşar Topçu haklarında kurulan (9/8) ve (9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyon
larının 670 ve 672 sıra sayılı raporlarını sırasıyla görüşmek için, 9 Kasım 2004 Salı günü saat 
14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.32 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, ilaç fiyatlarında yapılan zamma iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'in cevabı (7/3539) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn. Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın Anayasa'run 98. ve T.B.M.M. İçtüzügü'nilıı maddelerine 
göre, Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

04.08.2004 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya TVIilIctvcKili 

l ) . K ı s a bir s ü r e önce .gün lerce süren reklam k a m p a n y a l a r ı v e iddia lar la 
nutuklar la i laç fiyatlarında indirim yapı ld ıktan sonra ;İ laç lara o r t a l a m a 
% 8 . 7 5 oran ında zam y a p ı l m a s ı sadece " î l a ç F iyat D e ğ e r l e n d i r m e 
K o m i s y o n u "nun s o r u m l u l u ğ u n u taş ıyacağı bir u y g u l a m a mıd ır? 

2 ) .F iyat lar ı indir ince yöne t im başarıs ı o larak i lan edip ö v ü n m e k ; z a m 
y a p ı n c a k o m i s y o n u n ve döv iz kuru artışı gerekçes in in arkas ına s a k l a n m a k 
d o ğ r u m u d u r ? 

3) . İ laç f iyat lar ını "döviz kuru o tomat iğ ine 7 > bağ layacaksmız ,yönet ime v e 
kurula iht iyaç k a l a c a k m ı d ı r ? 

Sosyal D e v l e t k a v r a m ı tümüyle terk mi ed i lecekt ir? 

T.C. 
SAĞLIK B A K A N L I Ğ I 

İ laç ve Eczacılık Genel Müdür lüğü 

S A Y I : B100IEG0130000/Huk.Mev.A.B. ANKARA 
K O N U : Yaz,., Soru önerges i 0 4 3 3 0 4 0 3 KASIM 2004 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ L G İ : 27 .09 .2004 tar ih ve KAN.KAR.MD.A.1.O.GNS.O.10.O0.02-6929 saydı 
yazı ları . 

Anta lya Mil letveki l i Sayın Feridun F.BALOĞLU taraf ından ver i len ilaç 
f iyat lar ına yapı lan zamma İlişkin 7 /3539 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
i l iş ikte sunulmaktadı r . 

Arz eder im. 

Prof.Dr.Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EKLER; 
EK-1 Yazılı soru önergesi cevabı (2 sayfa) 
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Antalya Milletvekili Sayın Feridun F.BALOĞLU tarafından "İlaç 
Fiyatlarına yapılan zamma" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

SORULAR: 

1-Kısa bir süre önce günlerce süren reklam kampanyaları ve iddialarla 
nutuklarla ilaç fiyatlarında indirim yapıldıktan sonra; ilaçlarda ortalama % 8,75 
oranında zam yapılması sadece "ilaç Fiyat Değerlendirme Komisyonu * nun 
sorumluluğunu taşıyacağı bir uygulama mıdır? 

2- Fiyatları indirince yönetim başarısı olarak ilan edip övünmek; zam 
yapınca komisyonun ve döviz kuru artışı gerekçesinin arkasına saklanmak 
doğru mudur? 

3- İlaç fiyatlarını "döviz kuru otomatiğine" bağlayacaksınız, yönetime ve 
kurula ihtiyaç kalacak mıdır? 

Sosyal Devlet kavramı tümüyle terk mi edilecektir? 

CEVAPLAR: 

Yurt içinde imal edilen veya yurt dışında ithal edilen ilaçlar 1262 sayılı 
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu gereğince Bakanlığımca 
ruhsatlandırılmakta ve fiyatları belirlenmektedir. 

İlaç fiyatlandırma işlemi 28 Aralık 1984 tarih ve 84/8845 sayılı 
Kararname'ye göre maliyet esasına dayanıyordu. 

Eski Kararnameye göre: 
a) İmal ilaçlar için, maliyet üzerine ilave edilen; 

İmalatçı kârı Depocu kârı Eczacı kârı 
%15 %9 %25 

b) İthal ilaçlar için, FOB fiyatı üzerine ilave edilen; 
Genel giderler için İmalatçı kârı Depocu kârı Eczacı kârı 

%20 %14 %9 %25 
veriliyordu. 

Yine bu Kararnameye göre ilaç fiyatlarındaki değişim şu şekilde oluyordu: 
a) İmal ilaçlara ekonomik göstergelere göre 3-4 ayda bir Bakanlıkça 

seyyanen zam veriliyor; 

b) İthal ilaçlar için, döviz kurunda yükselme oldukça her ayın son 
işgününün döviz kuruna göre fiyat alınabiliyordu. 
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Antalya Milletvekili Sayın Feridun F.BALOĞLU tarafından "İlaç 
Fiyatlarına yapılan zamma" ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

-Sayfa:2-

Söz konusu kararname maliyet sistemi üzerine kurulduğu halde, bir türlü 
gerçek anlamda maliyet belirlenemediği için sağlıklı uygulanamadığından 
değiştirildi. 

Buna göre ruhsat alacak yeni müstahzarlar ile ruhsatlı olan müstahzarların 
fiyat değişiklikleri 14 Şubat 2004 tarih ve 25373 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 06 Şubat 2004 tarih ve 2004/6781 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 14 Nisan 2004 tarih ve 24433 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 02 Nisan 2004 tarih ve 2004/7124 sayılı Beşeri 
Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandınlmasma Dair Karar ve bu Kararda Değişiklik 
yapılmasına ilişkin Karar ile 03 Mart 2004 tarih ve 25391 sayılı ve 22 Nisan 2004 
tarih ve 25441 Resmi Gazetelerde yayımlanan Tebliğ hükümleri gereğince 
yapılmaktadır. 

Uygulanmakta olan Kararname'ye göre bundan böyle orijinal ürünler için 
ilaçların daha ucuz olduğu beş Avrupa ülkesinin (Portekiz, İspanya, İtalya, 
Yunanistan ve Fransa) içinde en ucuz olanı, Türkiye'de geçerli olan fiyat olarak 
belirlenmektedir. Jenerik ürünler de orijinal ürünün yüzde 80'i kadar fiyat 
alabilmektedir. Bu sayede Avrupa'nın en ucuz ilaç fiyatının ülkemizde olması 
sağlanmıştır. 

Yeni Kararname ile birlikte ilaçların yarıya yakınında %1 ile % 80 arasında 
değişen oranlarda fiyatların düşmesi gerçekleşmiştir. Böylece yıllık ilaç 
harcamalarında 500 Milyon Doların üzerinde bir tasarruf sağlanmıştır. Bu 
tasarruf, 20 yıllık sanal maliyet hesabına bağlı olarak uygulanan kararnamenin 
değiştirilmesi ile gerçekleşmiştir. 

Sağlık Bakanlığının başkanlığında Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve 
DPT Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşan Fiyat Değerlendirme Komisyonu 3 ayda 
bir toplanarak ekonomik göstergeleri dikkate alarak ilaç fiyatlarında artma, 
eksiltme veya dondurma karan verebilir. Ancak Kararname gereği fiyatların 
geçerli olmasından sonra dövizde 30 gün süre ile devamlı %5'in üzerinde bir 
değişiklik olması halinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu olağanüstü toplanarak 
fiyatlarda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar verir. İlaç fiyatlarının 
artmasında yada inmesinde döviz seyri bir gösterge olup, 30 gün sürekli yüksek 
veya düşük seyretmesi halinde Fiyat Değerlendirme Komisyonunun toplanıp 
değerlendirilmesi ile fiyat oluşması sağlandığından rasyonel bir göstergeye 
bağlanmıştır. 

Ayrıca Fiyat Değerlendirme Komisyonu fiyatlar hakkında döviz artış oranı 
kadar zam yapma karan vermek zorunda değildir. Ekonomik göstergelere göre 
zammı erteleme kararı da verebileceğinden Sosyal Devlet Kavramı terk 
edilmemiş, korunmuştur. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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2. - Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara ve ilçelerinde meydana gelen hayvan hırsız
lıklarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3657) 

21.09.2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aracılığınızla aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

. Ankara ve çevre ilçelerinde özellikle Yenimahalle, Ayaş, Polatlı ve Gölbaşı 
ilçe ve bağlı beldelerinde canlı hayvan hırsızlığı olayları giderek artan bir boyutta 
gerçekleşmektedir. Damızlık süt ve sığır yetiştiricilerinin geceleri ahırları tahrip 
edilerek, hayvanları çalınmakta, gündüzleri de otlayan hayvanlar vurularak, 
kamyonlara yüklenip çalınmaktadır. Son 15-20 gün içinde sadece Ankara'nın Yuva 
köyünde bir yetiştiricinin 125 koyunu çalınmıştır. Basma da yansıyan hırsızlık 
olaylarını silahlı organize çetelerin gerçekleştirdiği belirtilmektedir. 

Bu bağlamda; 

1-Son 3 yılda Ankara çevre ilçe ve beldelerinde Jandarma'ya intikal eden kaç 
hırsızlık vakası olmuştur? Üreticilerin maddi kayıpları ne kadardır? 

2-Hırsızlık olaylarının kaçı aydınlatılmıştır? Failleri ne ceza almıştır? 

3-Olayların silahlı organize hırsızlık çeteleri tarafından gerçekleştirildiği 
doğru mudur? Doğru ise bu çeteleri yakalamak için nasıl bir çalışma 
yürütüyorsunuz? 

4-Hırsızların çaldıkları hayvanların etlerini Konya ve Eskişehir Yolu 
üzerindeki lokantalara sattığı doğru mudur? Doğru ise bu konuda' neler yaptınız? 
Lokanta, kasap ve mezbahaların denetimine yönelik bir çalışma yapıyor musunuz? 

5-Her ay yaklaşık 3-4 defa gerçekleşen silahlı hırsızlık olaylarının son 3 yıldır 
sürmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu hırsızlık şebekeleri hala neden ortaya 
çıkarılamamıştır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
ANKARA 

GN.PL.P. : 0111- 3> -04/PI.Prog.ve Koor.D.PI.Koor.Ş.(31l h°><$ ) cx EKİM 2004 

K O N U : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının KAN.KAR.MD. 
SAYI : A 01.0.GNS.0.10.00.02-6860 sayılı yazısı. 

1. Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in içişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması talebi 
ile TBMM Başkanlığına verdiği (7/3657) numaralı yazılı soru önergesine cevap teşkil 
edecek bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. 

2. Son üç yılda (01 Ocak 2001-30 Eylül 2004) Ankara ilinde Jandarma sorumluluk 
bölgesinde (94) adet hayvan hırsızlığı meydana gelmiştir. Olay sanıkları toplam (1827) 
küçükbaş ve (687) büyükbaş hayvan çalmıştır. Çalınan hayvanlardan (483) küçükbaş ve 
(117) büyükbaş hayvan yapılan kontroller neticesinde bulunmuş ve sahiplerine teslim 
edilmiştir. Üreticilerin 2004 yılı fiyatları esas alındığında küçükbaş hayvanlar 
570.000.000.000 TL. büyükbaş hayvanlar 855.000.000.000 TL. olmak üzere toplam kaybın 
1.425.000.000.000 TL civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

3. Meydana gelen (94) hayvan hırsızlığı olayının (58) adeti aydınlatılmıştır. Toplam 
(203) sanık yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Sanıkların tamamı tutuklanmış, 
yargılanmalarına devam edilmektedir. 

4. Ankara bölgesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olaylarının; Adana, Mersin, İzmir, 
Manisa, Bursa ve İstanbul illerinde ikamet eden özellikle Mardin-Derik, Mazıdağı ve 
Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı şahısların oluşturduğu (5-8) kişiden oluşan organize gruplar 
tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Bu gruplara yönelik yapılan operasyonel faaliyetler 
neticesinde; 

a. 2002 yılında Çorum-Alaca ilçesinden çalınan (36) adet büyükbaş hayvanı çalan 
(10) kişilik grup, 01 Ekim 2002 tarihinde Adana-Pozantı gişelerinde suçüstü yakalanmış, 
(2) otomobil, (2) kamyon, (4) tabanca, (21) fişek, hayvan naklinde kullanılan muhtelif 
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sahte belgeler ve (36) büyükbaş hayvan ele geçirilmiştir. Bu grubun Ankara il J.K.lığı 
bölgesinde işlediği (12) faili meçhul olay aydınlatılmıştır. 

b. 02 Eylül 2003 tarihinde Ankara-Yenimahalle ilçesinden çaldıkları (11) adet 
büyükbaş hayvanı istanbul iline götüren (8) kişi Kazan gişelerinde suçüstü yakalanmış, (1) 
otomobil, (2) kamyon ve hayvan naklinde kullanılan muhtelif sahte belgeler ele 
geçirilmiştir. Bu gurubun Ankara ve diğer illerde işlediği (14) olay aydınlatılmıştır. 

c. 2003 yılından kalan faili meçhul ve teşekkül halinde meydana gelen (5) hayvan 
hırsızlığı olayının sanıkları olan (8) kişilik gruptan (3) sanık 13 Ocak 2004 tarihinde 
yakalanmıştır. Aynı gruptan (3) sanığın diğer cezaevlerinde olduğu tespit edilmiştir. 

ç. 2003 yılında hayvan hırsızlığı yapan organize suç örgütlerinin etkisiz hale 
getirilmesi sonucu Haziran 2004 ayına kadar bölgede hayvan hırsızlığı olayı meydana 
gelmemiştir. 

d. 12 Haziran 2004 tarihinden günümüze kadar teşekkül halinde işlenen (9) hayvan 
hırsızlığı meydana gelmiş, bu tür hırsızlıkları gerçekleştiren (3) grubun varlığı tespit 
edilmiştir. Aynı grup tarafından 26 Temmuz 2004 günü Haymana polis bölgesinden (95) 
adet küçükbaş hayvan çalınmış, yapılan takip sonucu olay sanıklarından bir kişi 
26 Temmuz 2004 tarihinde Gölbaşında yakalanmıştır. 

e. Ankara ilinde meydana gelen hayvan hırsızlıkları ile ilgili yapılan çalışmalar 
neticesinde; 

(1) 16 Ekim 2004 günü Sakarya-Ferizli-Sinanoğlu beldesinde (2) adet kamyon 
ve (1) adet otomobil ile birlikte (4) kişi, 

(2) 16 Ekim 2004 günü Aydın-Merkez-Çakırbeyli Köyünde (1) adet kamyon ve 
(1) adet otomobil ile birlikte (3) kişi, 

(3) 17 Ekim 2004 günü Ankara-Şereflikoçhisar ilçesinde (2) adet kamyon ve 
(1) adet otomobil ile birlikte (8) kişi olmak üzere toplam (15) kişi yakalanmıştır. 

Halen (6) olayın aydınlatılmasına yönelik araştırmalara devam edilmektedir. 
f. Hayvan hırsızlıklarının önlenmesine yönelik olarak birliklere emir ve broşür 

yayınlanmış, köy muhtarlıklarına ve sürü sahiplerine almaları gereken tedbirler tebliğ 
edilmiştir. 

g. Hayvan hırsızlığı olaylarının önlenmesi maksadıyla olayların meydana geldiği ve 
gelme ihtimali olan (21) ilçede akşam saat 24.00'da başlayıp, ertesi gün saat 12.00'a 
kadar devam edecek şekilde anayollar üzerinde (29) önemli noktada yol kontrolü ve araç 
araması faaliyetlerine başlanmıştır. 

ğ. Gerek meydana gelen hayvan hırsızlıklarının aydınlatılması ve sanıklarının 
yakalanması, gerekse şüpheli şahıs ve araçların takibi amacıyla Ankara il J.K.lığı 
bünyesinde (6) Jandarma timi sivil kıyafetli olarak görevlendirilmiştir. 

h. Gölbaşı ilçesinde uydu bağlantılı "Hırsızlık Alarm Sistemi" kurulmuş olup, sistem 
deneme safhasındadır. Verimli sonuç alınması durumunda yaygınlaştırılacaktır. 
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ı. Bölgedeki motorlu ve yaya devriyeler arttırılmış; özellikle Bala, Çubuk, Gölbaşı, 
Polatlı, Keçiören, Şereflikoçhisar ilçelerine ağırlık verilmiştir. 

i. Gerekli önleyici tedbirlerin artırılarak alınmasının yanı sıra hayvan sahipleri ile 
diğer vatandaşların da bilinçlendirilmesi yönünde uyarı ve çalışmalara devam edilmektedir. 

5. Yapılan istihbarat çalışmaları ve hırsızların alınan ifadelerinden, çaldıkları hayvanları, 
Adana, İstanbul ve İzmir illerine götürerek pazarladıkları şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Bu 
illerdeki, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir yolları üzerindeki lokanta, kasap ve 
mezbahanelerin kontrollerine il Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile devam edilmektedir. 

6. Son üç ay içinde meydana gelen hayvan hırsızlıkları ile ilgili (3) teşekkül halinde 
hırsızlık şebekesi ortaya çıkarılmış, sanıkları tutuklanmıştır. Haziran 2004 ayından itibaren 
meydana gelen toplam (9) hayvan hırsızlığına karışan grubun varlığı tespit edilmiştir. Bir 
gruba ait (1) sanık 26 Temmuz 2004 günü Gölbaşında yakalanmıştır. 16-17 Ekim 2004 
tarihlerinde yakalanan şahısların; 

a. 15 Eylül 2004 tarihinde Ayaş-Oltan beldesinde (11), 

b. 19 Eylül 2004 tarihinde Gölbaşı-Bezirhane köyünde (15), 

c. 28 Haziran 2004 tarihinde Çubuk-Güldarbı köyünde (11) adet büyükbaş 
hayvanın çalınması olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilmiş olup, tahkikata devam 
edilmektedir. Diğer gruplarla ilgili çalışmalar sürmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

AbdûlkadirAKSU 
İçişleri Bakanı 
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3. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde-Ulukışla Bolkar Dağındaki dağevi tesisi in
şaatına, 

Niğde Üniversitesi kampus alanı yanında yapılan sosyal tesise, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı 

(7/3729, 3730) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Mehmet Ali ŞAHİN tarafindan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
gereğim arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mğdc Milletvekili 

Niğde ili Ulukışla ilçesi Bolkar dağında, Niğde İl özel İdaresince 
inşaatına başlanan ve kaba inşaatı kısmen tamamlanan dağevi tesisleri daha 
önceki yıllarda Beden Terbiyesi Genel NfiidöriOğOne devrolunmuştiL 

SORU 1 : Bu tesisin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce devir 
alınmasından bu yana kaç yıl geçmiştir? Devir alındıktan sonra çivi 
çabhnayarak yıkılmaya terkedüen bu tesisin yıkılmasından kim sorumlu 
olacaktır? 

SORU 2: Bu tesisi tamamlatmayı ve işletmeye açmayı düşünür 
müsünüz? Bu konuda bir çalışma yapılmakla mıdır? 

SORU 3: Tesisi taınamlatTnnyaoakMmız Özel idareye iadesini yada yap-
işlct-devret modeliyle işletmeye açılmasını düşünür müsünüz?' 

Orhan 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
gereğini arz ederim, 

Saygılarımla, 

Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

Niğde Üniversitesi kampus alam yanında» Milli Piyango Öğrenci Yurdu 
bitişiğinde, üniversite gençliğinin sosyal ve kültürel ihdyâcim karşılamak 
amacıyla, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce bir bina ve tesis yaptırılarak, 
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edilmişti. 

SORU 1; Tamamen bitmiş olan bu tesisisin yedi yıldır donatılarak 
hizmete açılmadığından haberiniz var mı •? Yedi yıldır bir personele bekletilerek 
harap olmaya terk edildiğini biliyor musunuz? 

SORU 2: Bu bina ve tesisi yapılış amacım uygun olarak tefriş .ettirerek 
çalıştırmayı düşünüyor musunuz? 

SORU 3: Bakanlığınızca çalıştırılması düşünülmemekteyse gençliğin 
hakh beklenti ve ihtiyacım ne şekilde karşılamayı di^Ünsünüz? Yapılmış bir 
tesisin harap olması milli servet açısından yazık değil midir? 

SORU 4: Bu bina ve tesis bakanlığınızca işletilmeyecekse, bina ve tesisi 
amacına uygun işletmek isteyen Niğde Üniversitesine devretmeyi düşünür 
müsünüz? Niğde Üniversitesinin daha önceki talepleri neden kabul 
edilmemiştir? Yetkilileri bu konuda uyaracak mısmız? 
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T.C-
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 YAKX>1IV1C:IL1ĞI 

S a y ı :D.O2.O.0O2/ ^ S ' O / 
K o n u : 

A N K A R A 
<0_^.//J.-/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 

İ L G İ : THIVIIVI B a ; k . n ı n , 14 .10 .2004 tar ih v e KAİN.KAK.MD.A.01 .U.CINS.O. I U.00.02-
7 3 9 2 say ı l ı yaz ıs ı . 

N i ğ d e Mi l l e tvek i l i Say ın O r h a n E R A S L A N ' ı ı ı , B a k a n l ı ğ ı m a tevc ih ett iği , 7 /3729 
v e 7 /3730 esas uo ' lu yaz ı l ı soru Önergeleri cevap lar ı h a z ı r l a n a r a k ekte s u n u l m u ş t u r . 

Bi lg i ler iniz i ve gereğ in i arz e d e r i m . 

M e h m e t AliTSfAHİN 
D e v l e t B a k a n ı v e 

B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı 

E k : S o r u Ö n e r g e s i C e v a b ı (3 sayfa) 

N i ğ d e Mi l l e tvek i l i S a y ı n O r h a n E R A S L A N ' ı n B a k a n l ı ğ ı m a t e v c i h e t t i ğ i 
7 / 3 7 2 9 v e 7 / 3 7 3 0 e s a s no ' lu yazı l ı s o r u ö n e r g e l e r i c e v a b ı d ı r . 

7 / 3 7 2 9 e s a s n o ' l u ö n e r g e ; 

N i ğ d e ili U luk ı ş la i lçes i B o l k a r d a ğ ı n d a , N i ğ d e il Ö z e l İ d a r e s i n c e i nşaa t ı na 
b a ş l a n a n v e k a b a i nşaa t ı k ı s m e n t a m a m l a n a n d a ğ e v i tes is le r i d a h a ö n c e k i y ı l la rda 
B e d e n T e r b i y e s i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n e d e v r o l u n m u ş t u . 

S O R U : 1 . B u tes is in B e d e n T e r b i y e s i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n c e d e v i r a l ı n m a s ı n d a n b u 
y a n a k a ç yıl g e ç m i ş t i r ? Dev i r a l ınd ık tan s o n r a ç iv i ç a k ı l m a y a r a k y ı k ı l m a y a 
t e r k e d i l e n b u tes is in y ı k ı l m a s ı n d a n k im s o r u m l u o l acak t ı r ? 

2 . B u tes is i t a m a m l a t m a y ı v e i ş l e tmeye a ç m a y ı d ü ş ü n ü r m ü s ü n ü z V B u 
k o n u d a b i r ç a l ı ş m a y a p ı l m a k t a m ı d ı r ? 

3 . T e s i s i t a m a m l a t m a y a c a k s a n ı z ö z e l i d a r e y e iades in i y a d a yap - i ş l e t - d e v r e t 
m o d e l i y l e i ş l e t m e y e a ç ı l m a s ı n ı d ü ş ü n ü r m ü s ü n ü z ? 

C E V A P : t . 2 . 3 . N i ğ d e İli U luk ış la i l çes i Bo l ka r D a ğ ı n d a b u l u n a n d a ğ e v i i nşaa t 
h a l i n d e i ken N i ğ d e Va l i l i ğ i II Ö z e l İ da re M ü d ü r l ü ğ ü i le B a k a n l ı ğ ı m a bağ l ı 
G e n ç l i k v e S p o r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü a r a s ı n d a 0 4 . 1 1 . 1 9 9 3 t a r i h i nde i m z a l a n a n 
p r o t o k o l i le G e n ç l i k v e S p o r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n e dev red i lm iş t i r . 

G e n ç l i k v e S p o r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n c e s ö z k o n u s u inşaa t ın 
t a m a m l a n a b i l m e s i i ç in ; 1 9 9 5 y ı l ında 1.91 1 .000 .000 - T L . , 1 9 9 7 y ı l ı nda 
1 4 . 8 7 8 . 0 0 0 . 0 0 0 - T L v e 1 9 9 8 y ı l ında i se 1 0 . 9 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 - T L o l m a k ü z e r e 
t o p l a m 2 7 . 7 1 1 .OOO.OOO-TL'sı ha rcanmış t ı r . 

1 9 9 8 y ı l ı ndan s o n r a b a h s e k o n u iş için G e n ç l i k v e S p o r G e n e l 
M ü d ü r l ü ğ ü n c e Y a t ı r ı m P r o g r a m ı n a h e r h a n g i bir ö d e n e k k o n u l a m a d ı ğ ı iç in 
d a ğ e v i i nşaa t ı t a m a m l a n a m a m ı ş t ı r . 

N i ğ d e Va l i l i ğ i II Ö z e l İda re M ü d ü r l ü ğ ü t a r a f ı n d a n tes i s in b i r a n e v v e l 
b i t i r i l eb i lmes i iç in ö z e l ş a h ı s l a r a k i r a l a n m a s ı n ı n ge rek t i ğ i v e İl Ö z e l İ da re 
M ü d ü r l ü ğ ü n e i a d e e d i l m e s i t a l e p ed i lmiş t i r . S ö z k o n u s u t a l e p B a k a n l ı ğ ı m a 
b a ğ l ı G e n ç l i k v e S p o r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n c e d e u y g u n g ö r ü l e r e k , N i ğ d e 
Va l i l i ğ i İl Ö z e l İ da re M ü d ü r l ü ğ ü i le G e n ç l i k v e S p o r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
a r a s ı n d a 0 4 . 1 1 . 1 9 9 3 ta r i h i nde i m z a l a n a n p ro toko l 1 9 . 0 8 . 2 0 0 4 t a r i h i n d e 
f e s h e d i l m i ş o l u p , N i ğ d e G e n ç t i k v e S p o r İl B a ş k a n l ı ğ ı n a 2 4 . 8 . 2 0 0 4 ta r i h ve 
5 8 9 9 sayı l ı yaz ı i le t es i s in m e v c u t ha l i i le N i ğ d e Va l i l i ğ i İl Ö z e l İ da res i 
M ü d ü r l ü ğ ü n e t e s l i m e d i l m e s i is ten i lmiş t i r . 
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7/ 3730 esas n o ' lu öne rge ; 

Niğde Üniversitesi kampus alanı yanında, Milli Piyango Öğrenci Yurdu 
bitişiğinde, üniversite gençliğinin sosyal ve kültürel ihtiyacını karşılamak amacıyla, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce bîr bina ve tesis yaptırılarak, Niğde Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edilmişti. 

SORU :1.Tamamen bitmiş olan bu tesisin yedi yıldır donatılarak hizmete 
açılmadığından haberiniz var mı? Yedi yıldır bir personele bekletilerek 
harap olmaya terk edildiğini biliyor musunuz? 

2. Bu bina ve tesisi yapılış amacın» uygun olarak tefriş ettirerek çalıştırmayı 
düşünüyor musunuz? 

3. Bakanlığınızca çalıştırılması düşünülmekteyse gençliğin haklı beklenti ve 
ihtiyacını ne şekilde karşılamayı düşünürsünüz? Yapılmış bir tesisin harap 
olması milli servet açısından yazık değil midir? 

4. Bu bina ve tesis bakanlığınızca işletilmeyecekse, bina ve tesisi amacına 
uygun işletmek isteyen Niğde Üniversitesine devretmeyi düşünür müsünüz? 
Niğde Üniversitesinin daha önceki talepleri neden kabul edilmemiştir? 
Yetkilileri bu konuda uyaracak mısınız ? 

CEVAP: 1. Niğde Üniversitesi kampus alanı içerisinde bulunan ve 1999 yılında 
kesin kabulü yapılan Gençlik Merkezi binasının iç tefrişatı ödenek yetersizliği 
nedeniyle tam olarak yapılamadığından, Gençlik Merkezi faaliyetlerinin bir 
kısmı bu binada diğer Gençlik Merkezi faaliyetleri ise Gençlik ve Spor il 
Müdürlüğü hizmet binası ve tesislerinde yapılmaktadır. 

Söz konusu binanın bakımı, temizliği, güvenliği ve korunması 
açısından bir personel burada görev yapmakta olup, faaliyet saatlerinde 
çalıştırıcı ve eğitmenler görev yapmaktadır. 

2. Bahse konu Gençlik Merkezi binasında mevcut hali ile Halk Oyunları, 
Satranç, Masa Tenisi ve Bilardo faaliyetleri yapılmaktadır. SUGEM ( Sosyal 
Uyum Gençlik Eğitim Merkezi) projesi kapsamında Niğde İlinde uçucu ve 
uyuşturucu madde kullanan gençlerin sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerle 
rehabilite edilerek topluma kazandırma amacı ile fiziki ortam olarak Gençlik 
Merkezi binasının kullanılması düşünülmektedir. 

3. Gençlik Merkezi faaliyetleri önceki yıllarda olduğu gibi yine 14-24 yaş 
grubu Niğde ili gençliğine imkanlar dahilinde ingilizce, Gitar, Kumaş ve 
Ahşap Boyama, Vitray, Halk Oyunları, Satranç, Masa Tenisi. Bilardo, 
Tiyatro, sağlıklı yaşam için bayanlara Cimnastik ile Aerobik, Atletizm kursları 
ile gençliğimiz için Müzik Şölenleri, Sportif ve Kültürel Yarışmalar, Çevre 
Düzenleme ve Faaliyetleri, Madde Bağımlılığı ile ilgili Paneller ve gençliğe 
yönelik diğer faaliyetler yapılmaktadır. Bu sayede gençliğimizin hem boş 
zamanları değerlendirilmiş yetenek ve becerileri de arttırılmıştır. Niğde 
Gençlik Merkezinin 2004 yılı Ekim ayı itibarı ile üye sayısı 1600 olup faal üye 
sayısı ise 431 dir. 
4. Gençlik Merkezi binasının Niğde İl merkezine 10 km. uzakta olması 
nedeni ile istenilen şekilde verimli olarak kullanılamamıştır. Niğde Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğünce Gençlik Merkezi binasında "SUGEM" projesinin 
başlatılacak olması ve hizmete giren Milli Piyango Öğrenci Yurdunda kalan 
Üniversite gençlerine ve okul imkanlarından faydalanamayan gençlerimize 
daha kapsamlı ve daha faydalı olacak şekilde işletilmesi düşünüldüğünden, 
Gençlik Merkezi binasının şu an itibarı ile Niğde Üniversitesine devredilmesi 
düşünülmemektedir. 
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4. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Merkezî Uzlaşma Komisyonunun faaliyetlerine 
ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3740) 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLBT MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın, Maliye Bakanı sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

Erdal KARADEMtR 
İzmir Milletvekili 

Bakanlığınızca hazırlanan ve 03.02.1999 tarih ve 23600 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren "UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ" Vergi usul Kanununda yer alan tarhiyat sonrası 
uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Uzlaşma konusu vergi ve cezalar, bütün vergi, 
resim ve harçları kapsamaktadır. 
Uzlaşma, "tarhiyat öncesi uzlaşma" ve "tarhiyat sonrası uzlaşma" olarak iki şekilde uygulanmaktadır. 
Tarhiyat öncesi uzlaşma vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi incelemcraporlanoda, tarhı istenen 
vergi ve kesilmesi istenen cezalar için talep edilebilir. Tarhiyat sonrası uzlaşma ise daha geniş 
kapsamlıdır. Tarhiyat sonrası uzlaşmama kapsamına vergi inceleme raporu ile istenen vergi ve cezalar 
da girmektedir. 
Uzlaşma komisyonları, İl ve ilçe uzlaşma komisyonları, vergi dairesi başkanlıkları bünyesinde kurulan 
uzlaşma komisyonları» Merkezi Uzlaşma Komisyonları olarak uzlaşdan rakama göre, teşkil edilir. 
Merkezi Uzlaşma Komisyonları 100 milyar Türk lirası ve üzeri rakamlarda Uzlaşma yetkisine sahiptir. 

Saydamlık ve açıklık ilkeleri doğrultusunda, Türk ulusunun bilgi edinme hakkının yerine getirilmesi, 
demokratik ve şeffaf yönetimin yanı sıra Avrupa Birliğine üye olmayı hedefleyen bir yönetimin 
gereğidir. 

Bu bağlamda; 

1- Büyük yetkilere sahip Merkezi Uzlaşma Komisyonunu bir şirketin vergileriniveya cezalarım 
en fazla yüzde kaça kadar indirebilmektedir? 

2- Vergi borcu indirilen kişiler ve şirketler var mıdır? Varsa bu şirketler hangi şirketlerdir? 
3- Merkezi Uzlaşma Komisyonu 2 yıl içinde-hangi firmaların yada kişilerin ne kadar vergi 

borcunu arTetmiştir ? 
4- Bakan olarak görev yaptığınız 58. ve 59 hükümet dönemleri içinde hangi firmaların, hangi 

kişilerin, ne kadar ve hangi oranda vergi borcu affedihniştir? 
5- 27.09.2004 ve 30.09.2004 tarihli yazılı basınımızda, " özel bir şirketin yönetim kumlu 

üyesinin eşinize, pahalı bir hediye aldığı" haberleri yer almıştır. Söz konusu haberler doğru 
ise, eşinizin böyle bir hediyeyi kabul etmesini etik ve ahlaki buluyor musumız?- ^ 

6- Söz konusu (Kütahya Porselen firması) firmanın Merkezi Uzlaşma Komisyonu' nW intikal 
etmiş "uzlaşma" ya konu vergi borcu yada cezası var mıdır? 

7- Söz konusu firmanın her hangi bir vergi borcu yada cezası var imdir ? Varsa, vergi borcunun 
yada cezasının miktarı nedir? 

8- Eşiniz tarafından hediyenin alındığı haberleri doğru değil ise, kamuoyuna yansıyan konu 
hediyenin alındığı firmanın adı nedir? Ve faturası var mıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL0.82/8211-349 
KONU: Soru Önergesi 0 4 . 1 1 . 0 4 * 0 5 2 3 0 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14.10.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7392 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR' in tarafıma tevcih ettiği 7/3740 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde belirlenen hususlarla ilgili Bakanlığımız görüşü aşağıda 
açıklanmıştır. 

Bilindiği gibi, vergilendirme süreci tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemlerinden 
oluşmaktadır. Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve 
nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle 
tespit eden idari bir işlemdir. 

Uzlaşma, mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya götürmeden önce 
başvurdukları idari sulh müessesesidir. Uzlaşmada izlenen amaç, mükellef ile idare 
arasındaki uyuşmazlıkları yargı öncesi aşamada giderip vergi alacağını kesinleştirmek 
ve bu suretle verginin hazineye bir an önce intikalini sağlamaktır. 

Bu müessese, henüz tarhiyat aşamasında olan ve tutar itibarıyla kesinleşmemiş 
bulunan vergi ve cezaların idari yoldan halli için getirilmiştir, idarece yapılmış olan 
tespitlere göre önerilen ve ilgilisine tebliğ edilen tarhiyatiara karşı çeşitli yasal yollarla 
haklarını arama imkanı bulunan mükelleflerin, bu haklarını kullanmaktan vazgeçerek 
idare ile anlaşmasına zemin hazırlamaktadır. 

Yasal yollardan geçerek kesinleşen vergi ve cezaların, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından çıkarılacak mali af kanunları dışında hiçbir merci tarafından 
kaldırılması veya indirime tabi tutulması mümkün değildir. Dolayısıyla, uzlaşma 
komisyonlarının kesinleşmiş vergi ve ceza borçlarını azaltmak veya ortadan kaldırmak 
gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. 

Tarhiyatın dayanağını oluşturan inceleme raporunda eleştiri konusu yapılan 
hususların yoruma ve tartışmaya açık olması, benzeri olaylarda yargının konuya 
yaklaşımı, tarhiyatın yargı mercilerinde dava konusu yapılması halinde idare aleyhine 
sonuçlanma ihtimali, matrah farkının takdir komisyonu kararına dayanıp dayanmadığı, 
konu hakkında Bakanlıkta oluşmuş müstekar kanaat bulunup bulunmadığı, mükellefin 
vergiye uyum sicili ve ödeme gücü gibi kriterler dikkate alınarak, belli miktarlarda indirim 
yapılabildiği gibi, önerilen tarhiyatın idarenin konuya ilişkin kesinlik kazanmış görüşlerine 
aykırılık teşkil etmesi, yasal dayanağının olmaması veya maddi hata içermesi hallerinde 
salınan vergi ve/veya cezanın tamamının sıfırlanması yoluna da gidilebilmektedir. 
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Böylece bir taraftan yargının yükü hafifletirken diğer taraftan vergi alacağının 
hazineye intikal süresi kısaltılmaktadır. Herhangi bir tarhiyat uyuşmazlık konusu 
yapıldığında yargılama sürecinin uzun sürmesi ve idare için risk taşıması hususu da 
dikkate alındığında, yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde saptanan bir miktarın 
ihtilafsız ödenmesi hem mükellefler, hem de idare açısından yararlı olmaktadır. 

Tarh edilen vergi ve kesilen cezanın kesinleşecek miktarı konusunda vergi idaresi 
ile mükellefin pazarlık sonucu anlaşmaları şeklinde tanımlanabilecek uzlaşma 
müessesesi, 1963 yılında vergi hukukuna girmiş, Merkezi Uzlaşma Komisyonu ilk olarak 
1984 yılında teşekkül etmiş olup, bu güne kadarki bütün Merkezi Uzlaşma 
Komisyonlarında olduğu gibi, bugün de yukarıda belirtilen kriterler esas alınarak 
uzlaşma talepleri incelenmekte ve sonuçlandırılmaktadır. 

Bundan sonraki uzlaşmalarda da aynı kriterler esas alınarak uzlaşma konusu 
tarhiyatlar, idarenin kesinlik kazanmış görüşlerine aykırılık teşkil etmesi, yasal 
dayanağının olmaması veya maddi hata içermesi hallerinde tamamen kaldırılabilecektir. 

Merkezi Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarının tetkikinde, göreve başladığım 
tarihten bu güne kadar Kütahya Porselenin Merkezi Uzlaşma Komisyonuna intikal eden 
herhangi bir uzlaşma talebinin olmadığı saptanmıştır. İlgili vergi dairelerindeki kayıtların 
tetkikinden de adı geçen kurumun her hangi bir vergi borcunun bulunmadığı tespit 
edilmiştir. 

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5'inci maddesinde vergi 
mahremiyeti konusuna yer verilmiş olup bu maddede, "Aşağıda yazılı kimseler görevleri 
dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarma,.muamele ve hesap 
durumlarına, işlerine, servetlerine ve mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri 
sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya 
üçüncü şahısların nef ine kullanamazlar; 

1 .Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar; . 
2.Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay'da görevli olanlar; 
3.Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler; 
4.Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler. 

Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam 
eder..." hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda yer verilen madde hükmüne göre, Maliye Bakanlığının vergi 
muameleleri ve vergi incelemeleri ile uğraşan memurları; mükellefin İve mükellefle ilgili 
kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, 
servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli 
kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler. Bu hükme aykırı hareket edenler 
hakkında, Vergi Usul Kanununun 362 nci maddesi uyarınca Türk Ceza Kanununun 198 
inci maddesinde yazılı cezanın iki katı hükmolunur. 

Bu açıklamalar doğrultusunda, soru önergesinde 8 madde halinde yer alar 
sorulardan 2, 3 ve 4'üncü sorulara cevap verilmesi kanunen mümkün olmayıp, bunlarır 
dışında kalan 1, 5, 6, 7 ve 8'inci soruların cevapları aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 
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1. Mükellef tarafından uzlaşmaya konu olan vergi ve cezalarda hangi oranda 
indirim yapılacağı hususunda uzlaşma komisyonlarına takdir hakkı tanınmıştır. Bu takdir 
hakkı kullanılırken yukarıda belirtilen objektif kriterler dikkate alınmak suretiyle indirimler 
yapılmaktadır. Yeniden vurgulamak gerekirse uzlaşma komisyonlarının vergi 
kanunlarına uygun olarak kesinleşmiş vergi ve cezaları kısmen veya tamamen silmek 
veya affetmek gibi bir yasal yetkisi yoktur. 

5. Çeşitli açılışlar için gittiğimiz Kütahya'da, eşim, ev hanımlarının aile bütçelerine 
katkı için yaptığı yöresel işlemeli eteklerden, hediye olarak değil, bedeli mukabilinde bir 
adet almıştır. 

6. Kütahya Porselenin Merkezi Uzlaşma Komisyonuna intikal eden herhangi bir 
uzlaşma talebinin olmadığı saptanmıştır. 

7. Adı geçen kurumun bağlı olduğu vergi dairesi kayıtlarının tetkikinde her hangi 
bir vergi borcu bulunmadığı tespit edilmiştir. 

8. Beşinci soruda da belirtildiği üzere, eşimin almış olduğu etek, ev hanımlarının 
aile bütçelerine katkı için satışını yaptıkları bir mal olup. satanların mükellefiyeti 
bulunmadığı için belge düzenlemeleri de söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

femal U N AKIT A N 
Maliye Bakanı ' 

5. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, camilerdeki tarihî eserlerin denetlenmesi ve 
çalınmalara karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3770) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
tarafindan yazılı alarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim 

Atillâ BAŞOGLU 
Adana Milletvekili 

Yıllardır tarihi camilerimizden, ceddimizin emaneti olan birçok tarihi mirasın 
çalındığına şahit oluyoruz. Üsküdar Valide-i Cedit Camiinden 2 adet şamdanlığın; Amasya 
Mehmet Paşa Camiinden Minberin, Uşak Kurşunlu, Yeşil, Yahnca, Akarcalı ve Cinibaz 
camilerinden toplam 24 adet kilimin; Eminönü Nişancı Mehmet Paşa Camiinden Yazıtların, 
Kütahya Simav Tabakhane Camiinden 2 adet antik kilimin; Konya Doğatıhisar Camiinden 1 
adet ağaç kabın; Kırşehir/Dinekbağı Yahyaoğlu Camiinden taş mezann, Edirne Selimiye 
Camiinden kuş figürlü kabartmanın, Üsküdar Valide-i Atik Camiinden 1 adet şamdanlığın, 
Elazığ/Harput Serehatun Camiinden 5 adet kilimin, Elazığ/Keban Yusuf Ziya Paşa Camiinden 
1 adet kilimin, Beyoğlu/Kasımpaşa Ulu Camiinden 2 adet şamdanın, Eminönü Laleli 
Camiinden 2 adet şamdanın, Eminönü Nişancı Mehmet Paşa Camiinden yazıtların çalındığını 
basınımızda okuyor ve takip ediyoruz 

1. Bu tarih yağmasının önüne geçilmesi amacıyla tedbirleriniz nelerdir? 
2. Camililerimizde bulunan tarihi eserlerin, sağlık ve mevcudiyetlerinin daha etkin 

denetlenmesi maksadıyla bir dökümü yapılmış, envanteri çıkartılmış mıdır? 
3. Adana ilimizden, geçtiğimiz sene çalınan Ulu Camii çinilerinin izi takip edilmiş ve 

soruşturmada mesafe kaydedilmiş midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

K c T n u : B 0 2 ' 0 - 0 0 2 / ^ 0 ® ANKARA 
O«X.//.|./2u04 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tLOt :TBMM Bask.mn, 18.1O.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.O.1O.O0.O2-
7492 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/3770 
esas no'lu yapılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakahı ve 

Başbakan Yardımcısı 

A D A N A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N A T İ L L A B A Ş O Ğ L U ' N U N , B A K A N L I Ğ I M A 
T E V C İ H E T T İ Ğ İ 7 / 3 7 7 0 ESAS N O ' L U Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ C E V A B I 

SORU 

1 - Bu t a r i h yağmas ın ın ö n ü n e geçi lmesi amacıy la tedb i r le r in iz ne lerd i r? 
2 - Cami le r im izde bu lunan tar ih i eser ler in , sağlık v e mevcud iye t l e r i n in daha e tk in 

d e n e t l e n m e s i maksadıy la bir d ö k ü m ü yapı lmış, envan te r i çıkarı lmış mıdır? 
3 - Adana İ l im izden , geçt iğ imiz sene çalışan Ulu Cami i ç in i ler in in izi tak ip ed i lmiş 

v e s o r u ş t u r m a d a mesa fe kaydedi lmiş mid i r? 

CEVAP 

1 - Vakı f cami i mesc i t le rde bu lunan an t i k değere haiz halı ve k i l imler in t amamına 
yak ın ı . Vak ı f la r Genel Müdür lüğüne a l t müze le rde v e depo la rda k o r u n m a y a 
al ınmışt ı r . Hırsızlık o lay lar ının ön leneb i lmes i iç in başta İ s t a n b u l o l m a k üzere 
hırsızlık o layı m e y d a n a ge lme riski fazla o lan cami le r in tesp i t i n in yapı l ıp bu 
cam i l e rden baş layarak ü lke gene l inde bu lunan tar ih i d e ğ e r e haiz vak ı f cami i ve 
mesc i t le re a l a rm v e güvenl ik s is temi kuru lması hususunda çal ışmalar 
başlat ı lmışt ı r . Ayr ıca , tahs ise k o n u ta r ih i değere haiz h a y r a t taş ınmaz lar İçin 
s igor ta yapt ı r ı lması uygu laması başlatı lmıştır. 

2 - D i yane t İ ş l e r i Başkanlığınca İ da re O lunan Cami v e Mesc i t le rdek i T e b e r r u k a t 
Eşyası Hakk ında Yöne tme l iğ in 13 .maddes inde ye ra lan "Kom isyonca s o n u O v e 
5 i le b i ten yı l larda t ebe r ruka t eşyasının sayımı v e kon t ro l ü yapı l ı r . " H ü k m ü 
ge reğ ince 2 0 0 0 yı l ında başlatı lan t e b e r r u k a t eşyası sayımlar ı ü lkemiz gene l i nde 
t a m a m l a n m ı ş , an t i k değe re haiz o lduğu tesp i t ed i len t e b e r r u k a t eşyalar ı için 
e n v a n t e r f iş i düzen lenmiş t i r . 

3 - U lu Cami i nde m e y d a n a ge len hırsızlık olayı i le i lgil i emn i ye t çe başlat ı lan 
t ahk i ka t d e v a m e tmek ted i r . Hırsızlık olayı hakk ında Vakı f lar Genel 
M ü d ü r l ü ğ ü n e int ika l e t m i ş yen i b i r bi lgi bu lunmamak tad ı r . 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 

oı 
02 

03 

04 

05 

06 

DONEM : 22 YASAMA YILI : 3 

14 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
4 KASIM 2004 PERŞEMBE 

SAAT : 13.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E VC M E C L Î S ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA D A I R Ö N G Ö R Ü S M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI VC TEKLİELERİ İLE 
KOMISYONLARDAN G E L E N D I Ğ E R IŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2. - Genel Kurulun 4 Kasım 2004 Perşembe günü 13.00-17.00 saatleri arasında çalışmalarını 

sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
-4.11.2004 Perşembe 

Saat: 10.00 
-5.11.2004 Cuma 

Saat: 10.00 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
4.11.2004 Perşembe 
Saat: 10.30 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 
4.11.2004 Perşembe 
Saat: 11.00 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
4.11.2004 Perşembe 
Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
14 ÜNCÜ BİRLEŞİM 4 KASIM 2004 PERŞEMBE SAAT : 13.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/283) (S. Sayısı: 530) (Dağıtma tarihi: 3.11.2004) 

2.- Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/284) (S. Sayısı: 531) 
(Dağıtma tarihi: 3.11.2004) 

3.- Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/285) (S. Sayısı: 532) (Dağıtma tarihi: 3.11.2004) 

4.- Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık
larının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/286) (S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 
3.11.2004) 

5.- Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/287) (S. Sayısı: 534) (Dağıtma 
tarihi: 3.11.2004) 

6.- Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık
larının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/288) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 
3.11.2004) 

7.- Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapor
ları (3/289) (S. Sayısı: 536) (Dağıtma tarihi: 3.11.2004) 

8.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/299) (S. Sayısı: 537) (Dağıtma tarihi: 3.11.2004) 

9.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/305) (S. Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 3.11.2004) 

10.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/306) (S. Sayısı: 540) (Dağıtma tarihi: 3.11.2004) 
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0 2 - OZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

0 3 - S E Ç I M 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

sCfck 

05 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

^ ^ 

07 - SÖZLÜ SORULAR 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. - Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile 6.12.1989 Tarihli ve 396 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname; 13.4.1990 Tarihli ve 423 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/330, 1/148, 1/169) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

3. - Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/837) (S. Sayısı: 639) (Dağıtma tarihi: 9.7.2004) 

4. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

5. X - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/846) (S. Sayısı: 646) (Dağıtma tarihi: 13.7.2004) 

6. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

7. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

8. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

9. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

10. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

11. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

12. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) 
(Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

13. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in Her Yıl "Laiklik 
ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 
20.5.2003) (*) 
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14. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

15. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz 
ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletve
kili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında 
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

16. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydah'nın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

17. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

18. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/173) (S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

19. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve 
Orta Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının 
ve Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma 
tarihi: 13.11.2003) 

20. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

21. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

22. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

23. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

24. - Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/112) (S. Sayısı: 580) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

25. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 
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26. - Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları 

(1/801) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 18.6.2004) 
27. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

28. - Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman 
Akman ile Burhan Kılıç'in; Antalya İli Kale İlçesi Adının "Demre" Olarak Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Atila Emek, Osman Özcan, 
Tuncay Ercenk, Feridun F. Baloğlu, Hüseyin Ekmekçioğlu ve Nail Kamacı'nın Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/60, 2/69) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 
2.7.2004) 

29. - Kozmetik Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonları Raporları (1/844) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

30. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Başkanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/644) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 14.7.2004) 

31. - Organik Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (1/841) (S. Sayısı: 653) (Dağıtma tarihi : 15.7.2004) 

32. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

33. - 17.7.2004 Tarihli ve 5231 Sayılı Dernekler Kanunu ile Anayasanın 89 uncu ve 104 
üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/873) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi: 28.10.2004) 

34. X - 9.7.2004 Tarihli ve 5215 Sayılı Belediye Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 
üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/871) (S. Sayısı: 669) (Dağıtma tarihi: 
1.11.2004) 

35. X - Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma 
tarihi: 2.11.2004) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı : 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 675) 

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/592) 

T.C. 
Başbakanlık 12.5.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-541/2091 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.4.2003 
tarihinde kararlaştırılan "Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk Ceza Kanunu Tasarısında bir çok yeni ve çağdaş hüküm kapsamında; etkin pişmanlık, uz
laşma, çocuk ve küçüklere ilişkin düzenlemeler, özel hukuk tüzel kişilerinin ceza sorumluluğu ile 
güvenlik tedbirlerine de yer verilmiş; infazla ilgili bazı hükümler Türk Ceza Kanunu Tasarısına 
alınmış; bu hükümler ile akıl hastalığı ve geçici hâller, sağır-dilsizlik, tekerrür, cezaların içtimai, 
dava ve ceza zamanaşımı, hürriyeti bağlayıcı cezalar ve para cezalan ile bunların alt ve üst sınırları, 
fer'î cezalar, koşullu salıverilme, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 
ceza yerine uygulanabilecek tedbirler konusunda önemli değişiklikler yapılmış; ölüm cezası yerine 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülmüştür. 

Öte yandan, 765 sayılı Türk Ceza Kanununda bulunan ve gerçekte yargılama hukuku hükmü 
niteliğinde olan düzenlemeler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısına aktarılmış; mah
kemelerin görevleri "Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı"nda belirtilmiştir. 

Tüm bu nedenlerle ayrıca 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda, 22.11.1990 tarihli ve 3682 sayılı Adlî Sicil 
Kanununda ve 25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununda da değişiklik yapmak ve yeni hükümlere yer vermek gerekmiştir. 

Anılan Tasarının, yeni hüküm ve değişikliklerinin kanunlaşıp yürürlüğe girmelerine kadar uy
gulamada boşluk doğmaması ve herhangi bir aksamaya yer bırakılmaması amacıyla "Türk Ceza 
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı" düzenlenmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Maddeyle, Kanunun amacı açıklanmıştır. Türk Ceza Kanununun yürürlüğe konulması 

için gerekli esas, usul ve diğer yasal düzenlemelerle uyumu sağlayacak hükümlerin, uygulamada boş
luk ve aksamaya yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi, kanunun amacını oluşturmaktadır. 

Madde 2. - Kanunun kapsamında; özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlarda yürürlükten 
kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununa yapılan yollamalar, Türk Ceza 
Kanununun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkacak hükümler, diğer kanunlarda yapılan değişik
likler, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar hakkında verilecek kararlar ve 
kesinleşmiş cezaların yerine getirilmesi usulüne ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 

Madde 3. - Yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanun; kitap, bab ve fasıllara, 
Türk Ceza Kanunu ise; kitap, kısım ve bölümlere ayrılmış olup diğer yasal düzenlemelerde yol
lamalar, yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun doğrudan maddelerine veya 
kitap, bab veya fasıllarına yapılmıştır. 

Madde iki tür yollamayı da gözeterek iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Her iki hâlde de yol
lamanın o hükümlerin karşılığını oluşturan Türk Ceza Kanununun maddelerine yapılmış sayılacağı 
kuralı belirtilmiştir. 

Madde 4. - Türk Ceza Kanununun "Genel Hükümler" başlıklı Birinci Kitabının, "Yaptırım" 
başlığını taşıyan Dördüncü Kısmında yer alan 68 inci maddedeki ağır para ve 69 uncu maddedeki 
hafif para cezalan ile "Özel Hükümler" başlığı altında düzenlenen İkinci Kitabında özellikle yarar 
sağlama amacını güden suçlar için gerek yalnız başına gerek hürriyeti bağlayıcı cezayla birlikte 
yaptırım olarak öngörülen para cezaları, günün ekonomik koşulları, paranın satın alma gücü de 
gözetilerek güncelleştirilmiştir. 

Maddeyle, Türk Ceza Kanununun dışındaki kanunlarda yer alan para cezaları, etkinliklerini 
yitirmemeleri için 14.12.1998 tarihli ve 3506 sayılı, 1.8.1999 tarihli ve 4421 sayılı kanunlarla 765 
sayılı Türk Ceza Kanununa eklenen ek 1, ek 2, ek 4, ek 5 ve ek 6 ncı maddeler gözetilmek ve bu 
maddelerle belirlenen tarih bölümleri ve oranlar esas alınmak suretiyle günün koşullarına uygun 
duruma getirilmiştir. 

Madde 5. - Maddeyle, 4 üncü maddenin kapsamına giren, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar yürürlüğe giren, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilen kanunlardaki para 
cezalarının Türk Ceza Kanununun 500 üncü maddesinde belirtilen yeniden değerleme oranında ar
tırılarak uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 6. - Yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 57 ve 58 inci mad
deleriyle onbeş yaşını bitirmemiş sağır-dilsizler ile onbeş yaşını bitirmiş ancak ahlakî ve ruhî olgun
luğu, eylemin haksız niteliğini anlaması ve buna göre hareket etmesi için yeterli olmayan sağır-dil
sizler hakkında ceza kovuşturması yapılamayacağı ve aynı Kanunun 53 üncü maddesinde ön
görülen tedbirlerin yirmidört yaşına kadar uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Türk Ceza Kanunu, yirmibir yaşını bitirmiş ve anılan Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca akıl has
talığı ve geçici hâller bulunmayan sağır-dilsizlerin ceza sorumluluğunun tam olduğunu kabul etmiştir. 

Maddede, tedbir uygulama süresi bakımından bu durum lehe olduğundan Türk Ceza Kanunun
daki yaş sınırının uygulanması gereği açıklanmış bulunmaktadır. 

Madde 7. - Yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanun gibi Türk Ceza Kanunu 
da suçlar yönünden cürüm-kabahat ve bu nedenle de hapis-hafıf hapis, ağır para-hafif para cezalan 
ayrımını benimseyip sürdürmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 675) 
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765 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.7.1926 tarihinden önce yayımlanmış ve hâlen de uy
gulama olasılığı bulunan ceza hükümlerini içeren kanun ve tüzüklerde bu ayırım gözetilmediğinden 
yasal bir boşluğa yer bırakılmaması için 26.4.1926 tarihli ve 825 sayılı Ceza Kanununun Mevkii 
Mer'iyete Vaz'ına Müteallik Kanunun 20 nci maddesinin benzeri olarak bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 8. - Türk Ceza Kanunu, yerine getirilmesi bakımından hapis cezasından bir farkı bulun
mayan ve anlamı da kalmayan ağır hapis cezasına yer vermemiş, 62 ve 63 üncü maddeleriyle 
kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde hapis cezasının bir aydan yirmi yıla, hafif hapis cezasının da 
yedi günden iki yıla kadar olduğunu açıklamıştır. 

Madde, ceza hükümlerini içeren kanun ve tüzüklerde alt ve üst sınırlardan biri veya her ikisinin 
gösterilmediği hâllerde bu iki sınır arasında uygulama yapılması gerektiğinde alt ve üst sınırların 
belirlenmesinde Türk Ceza Kanununun 62 ve 63 üncü maddelerindeki sınırların esas alınacağını ön
görmektedir. 

Madde 9. - Tasarının 4 üncü maddesinin gerekçesinde de değinildiği gibi para cezaları 
ekonomik koşullar, paranın satın alma gücü değerlendirilerek güncelleştirilmiştir. 

Maddede, kanunlarda alt ve üst sınırlardan birisi veya her ikisi gösterilmeyen hâllerde, bu iki 
sınır arasında uygulama yapılması gerektiğinde, Türk Ceza Kanununun 68 ve 69 uncu maddelerin
deki sınırların esas alınacağı açıklanmıştır. 

Madde 10. - Tasarının 8 inci maddesinin gerekçesinde belirtilen nedenlerle Türk Ceza 
Kanununda ağır hapis cezasına yer verilmemiş, cürümler karşılığı hürriyeti bağlayıcı yaptırım 
olarak hapis cezası öngörülmüştür. Bu nedenlerle diğer kanunlardaki "ağır hapis" deyimi "hapis" 
olarak değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesinden önce kesinleşmiş veya infazına başlanmış olan 
ve hükmün dayandığı kanunla Türk Ceza Kanununda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında kalan ve 
türleri de aynı bulunan cezalar mahkemece yeni bir karar vermesine gerek olmaksızın aynen yerine 
getirilecektir. 

Böylece mahkemeler, dosyaları yeniden ele alıp bir karar vermek yükü altına girmeyecektir. 
Madde 11. - Yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunda yer alan "genel-

özel" ve "aynı-ayrı tür" biçiminde oldukça karmaşık biçimde düzenlenmiş tekerrür hâllerine Türk 
Ceza Kanununda yer verilmemiş, yalnızca bir tekerrür hâli kabul edilmiş; deneme süresi, artırma 
oram ve uygulama koşulları da değiştirilmiştir. 

Madde uyarınca, yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 81 ilâ 88 inci 
maddeleri hükümlerine göre kurulmuş mahkûmiyet hükümleri, hükmü veren mahkemece ele 
alınarak, duruşma açılmadan dosya üzerinden, Türk Ceza Kanununun 48 inci maddesi gözetilmek 
suretiyle ve lehe olan kanuna göre karar verilecektir. 

Madde 12. - Türk Ceza Kanununun 85 ilâ 90 inci maddeleriyle, dava ve ceza zamanaşımı 
süreleri, dava zamanaşımının durması, ceza zamanaşımının kesilmesi, dava ve ceza zamanaşımı 
bulunmayan hâller yeniden ve önemli değişikliklerle düzenlenmiştir. 

Maddeyle, Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar hakkında failin 
lehine sonuç verecek kanunun zamanaşımına ilişkin hükümlerinin; Türk Ceza Kanununun dava ve 
ceza zamanaşımının durmasına ilişkin hükümlerinin ise, Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesin
den önce işlenmiş suçlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 13. - Maddede, aynı kişi tarafından birden fazla suç, yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 
tarihli ve 765 sayılı Kanunun yürürlükte bulunduğu dönemde işlenmiş ise, fail hakkında lehte olan 
kanun hükmünün; bu suçlardan bir bölümünün yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı 
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Kanunun ve diğer bölümünün de Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra işlenmiş 
bulunması durumunda da Türk Ceza Kanununun cezaların içtimaına ilişkin hükümlerinin uy
gulanacağı ilkesi açıklanmıştır. 

Madde 14. - Türk Ceza Kanunu ile "etkin pişmanlık" ve "uzlaşma" olarak iki yeni hukuksal 
kurum yaşama geçirilmiştir. Her iki kurumun Türk Ceza Kanununda öngörülen koşul ve öğeleri 
gerçekleştiğinde şüpheli, sanık veya hükümlü hakkında uygulanması zorunludur. 

Yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna göre verilip kesinleşmiş mah
kûmiyetlerde; hükümlü yararına bunların uygulanma olanağı varsa, mahkemece kendiliğinden veya 
Cumhuriyet savcısının, hükümlü veya yasal temsilcisinin başvurması üzerine, duruşma açılmadan 
dosya üzerinde yapılacak inceleme ve işlem sonucunda Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca 
karar verilecektir. 

Madde 15. - Türk Ceza Kanunu ile çocuk ve küçükler hakkında çok önemli, çağdaş düzen
lemeler yapılmış, çocuk ve küçükler hakkında ceza hukukunun ilkeleri oluşturulmuştur. 

Maddede, yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanun hükümlerine göre mah
kûm edilmiş olup, infazına başlanmamış veya cezaları infaz edilmekte bulunan çocuk ve küçükler 
hakkında çocuk mahkemesince Türk Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmak
tadır. Ayrıca, Türk Ceza Kanununun 103 ilâ 109, 113, 116, 119 ve 122 nci maddelerinde yazılı ted
birlerin, ancak 127 nci maddede belirtilen tüzüğün yapılmasından sonra yürürlüğe gireceği ve uy
gulanma olanağı bulacağı öngörülmektedir. 

Madde 16. - Maddeyle, Türk Ceza Kanununun 97 nci maddesinin (8) numaralı bendinde konu 
edilen "kanunun ayrıca belirttiği hâller" kapsamındaki bir düzenlemeye yer verilmiştir. 

Madde gereğince, Türk mahkemelerince hükümlendirilen yabancı, hürriyeti bağlayıcı cezasın
dan koşullu salıverilmesi veya bihakkın infaz edilmesi veya cezasının kısmen veya tamamen af
folunması durumlarında ve yurtta kalmaları sakıncalı görüldüğünde, Cumhuriyet savcılığının is
temi ve hükmü veren mahkemenin kararıyla yurt dışı edilebilecektir. 

Türk Ceza Kanununun 97 nci maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca güvenlik tedbirinde ol
duğu gibi, bu maddeye göre verilen kararla yurt dışı edilen yabancı, beş yıl geçmedikçe yurda 
giremeyecektir. 

Madde 17. - Maddede, Tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlarla il
gili olarak verilmiş veya verilecek mahkûmiyetler hakkında ilke olarak Türk Ceza Kanununun 
cezaların infazı rejimine ilişkin hükümlerinin uygulanacağı, yalnızca koşullu salıverilme yönünden 
eski hükümlerin uygulanmasının sürdürüleceği kuralı vurgulanmıştır. 

Madde 18. - Yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 47 nci maddesi "kıs
mî akıl hastalığı" hâlinde failin ceza sorumluluğunu kabul etmekte ve indirimli ceza uygulamasını 
öngörmekteydi. Tasarının 6 ncı maddesinin gerekçesinde de vurgulandığı gibi, Türk Ceza 
Kanununun 34 üncü maddesiyle "tam akıl hastalığı" ile "kısmî akıl hastalığı" arasında ayırım 
gözetilmeksizin her iki hâlde de ceza verilemeyeceği benimsenmiştir. 

13u nedenle Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesiyle, 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanunun 47 nci maddesi gereğince verilmiş ceza hükümleri, varsa tazminata ilişkin kısımları hariç 
olmak üzere kendiliğinden, bir karara gerek olmaksızın ortadan kalkacaktır. 

Yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre verilmiş 
hükümlerden infazı tamamlanmamış olanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 34 üncü maddesi 
gereğince tedbir uygulanmasına dosya üzerinden hükmü veren mahkemece veya hükümlünün 
bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkeme tarafından karar verilecektir. 

Hükümlülük kaydı adlî sicilden de çıkarılacaktır. 
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Madde 19. - Türk Ceza Kanununun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasıyla iki yıl ve daha az 
süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar kısa süreli kabul edilmiştir. 

Bu nedenle maddeye göre, Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesinden önce bir ilâ iki yıl 
arasında (iki yıl dahil) hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olanlar veya yasal temsilcileri 
Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde hükmü veren mahkemeye 
başvurup, anılan Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin uygulan
masını isteyebileceklerdir. Bu durumda, mahkemece duruşma açılmaksızın, dosya üzerinden isteğin 
yerinde olup olmadığına karar verilecektir. 

Madde 20. - Türk Ceza Kanunu ölüm cezasına yer vermemiş ve en ağır ceza olarak ağırlaştırıl
mış müebbet hapis cezasını öngörmüş olduğundan, bu ve 30 uncu madde gereğince yürürlükten kal
dırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanun ve diğer kanunlara göre verilmiş ölüm cezaları, Türk 
Ceza Kanununun yürürlüğe girmesiyle kendiliğinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 
dönüşecektir. 

Bu nedenle hükümlü hemen sıkı güvenlik infaz rejimine tâbi tutulacak, Ceza ve Tedbirlerin İn
fazı Hakkında Kanununda hükümlünün hücrede geçirmesi için öngörülen süre, hükmü veren mah
kemece dosya üzerinde yapılan incelemeyle karara bağlanacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, terör suçlarından dolayı verilen idam cezası 3.8.2002 tarihli ve 
4771 sayılı Kanun hükümlerine göre müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülenler hakkında, 
12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun koşullu salıverilmeye ilişkin hüküm
lerinin uygulanmayacağı, hükmedilen cezaların infazına ölünceye kadar devam edileceği öngörül
mektedir. 

Madde 21. - Hükmün geri bırakılması; sanığın belli süre denetim altında tutulması ve bu süre 
içindeki davranışları olumlu bulunduğu takdirde mahkûmiyet kararı verilmemesi sonucunu doğuran 
ceza hukukunun çağdaş kurumlarından biridir. Bu kurumun amacı, olanak bulunduğunca kişiyi 
damgalamamak ve topluma uyum sağlamasını gerçekleştirmektir. 

Madde, bu kurumun çocuk ve küçüklere ilişkin hükümlerinin, 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı 
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna eklenmesini ön
görmektedir. 

Madde, "hükmün geri bırakılması" kurumunun çocuk ve küçükler hakkındaki özel şeklini ve 
koşullarını göstermektedir. 

Maddeye göre çocuk ve küçükler hakkında hükmün geri bırakılması için şartlar şunlardır: 
1) İşlenen suç üç yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezayı gerektirmeyecektir. 
2) Çocuk veya küçük ilk defa bir suç işlemiş olacaktır. 
3) Çocuk veya küçüğün yeniden bir suç işlemeyeceği hususunda mahkemede kanaat hasıl 

olacaktır. 
4) Çocuk veya küçüğün belirlenecek yükümlere uyacağı anlaşılacaktır. 
5) Çocuk veya küçükteki tehlikeli eğilimlerin, haklarında çocuklara ve küçüklere özgü 

hapis cezasının uygulanmasını zorunlu kıldığı hususunda mahkemece kesin kanaat elde edilmemiş 
olacaktır. 

Söz konusu beş şartın gerçekleştiği hâllerde mahkeme sorumluluğu tespit ve fakat cezaya hük-
medilmesini geriye bırakabilir. Bu takdirde mahkeme altı ay ile iki yıl arasında olmak üzere belir
leyeceği bir süreyle suçluyu denetimli serbestlik rejimine tâbi kılar. Bu süre içinde çocuk veya 
küçük hürriyeti bağlayıcı bir cezayı gerektiren yeni bir suç işler veya aynı süre içinde tâbi tutulduğu 
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yükümleri ısrarla ihlâl eder veya tehlikeli eğilimlerinin devam ettiğini açıkça gösteren kötü dav
ranışlar içinde bulunacak olursa, fail hakkında denetimli serbestlik kararı geri alınarak çocuklara ve 
küçüklere özgü hapis cezasına hükmedilir. 

Buna karşılık denetim süresi kanun ve nizamlara uygun olarak geçirilecek olursa mahkeme 
davanın düşmesine karar verir. 

Madde 22. - Maddede, Türk Ceza Kanununun 94 ilâ 99 uncu maddelerinde yer alan güvenlik 
tedbirleri ve 100 ilâ 123 üncü maddelerde düzenlenen çocuk ve küçüklere ilişkin tedbir ve cezaların 
infazında uygulanacak rejimin tüzüğünde gösterileceği açıklanmıştır. 

Maddede, ayrıca bu tüzüklerin düzenlenip yürürlüğe konulacağı süreler gösterilmektedir. 
Madde 23. - Tasarının 20 nci maddesinin gerekçesinde de açıklandığı üzere Türk Ceza 

Kanununda ölüm cezası yer almamakla, onun yerini ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası doldurmuş 
bulunmaktadır. 

Maddeyle, uygulamada hiçbir duraksamaya yer bırakmayacak açıklıkla, yürürlükteki tüm kanun
larda yer alan ölüm cezalarının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildikleri belirtilmektedir. 

Madde 24. - Türk Ceza Kanununda ağır hapis cezasına yer verilmemiştir. Söz konusu 
Kanununun 5 inci maddesindeki lehe olan kanunun uygulanacağı hükmü gereğince ceza hükümleri 
içeren kanunlarda yer alan ağır hapis cezaları hapis cezasına dönüşecektir. Bu husus maddenin 
birinci cümlesinde hükme bağlanmaktadır. Bu hüküm uyarınca ceza hükümleri içeren kanunlardaki 
ağır hapis cezası, hapis cezası şeklinde uygulanacaktır. Maddenin ikinci cümlesine göre, ceza 
hükümleri içeren kanunlardaki ağır hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olan belirli ehliyetsizlik 
veya fer'î ceza ancak altı yıl veya daha fazla hapis cezasına hükmolunduğunda uygulanabilecektir. 

Madde 25. - Türk Ceza Kanunu, fiili işlediği tarihte oniki yaşını bitirmemiş olanlar hakkında 
ceza soruşturması ve kovuşturması yapılamayacağını, oniki ilâ onbeş yaş arasındakiler için "çocuk" 
ve onbeş ilâ onsekiz yaş arasındakiler için de "küçük" deyiminin kullanılacağını hükme bağlamıştır. 

Bu doğrultuda, 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanunda yer alan "11 yaş" deyiminin "12 yaş" olarak değiştirildiği, çocuk 
ve küçük tanımlarının da Türk Ceza Kanunu doğrultusunda kullanılacağı maddede belirtilmiştir. 

Madde 26. - Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası "15 yaşını bitirmemiş küçükler tarafından işlenen ve genel 
mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili davalara çocuk mahkemelerinde bakılır." biçiminde 
düzenlenmiş iken, Türk Ceza Kanununun çocuk ve küçüklere ilişkin hükümleri doğrultusunda, 
maddeyle anılan mahkemelerin görevi genişletilmiştir. 

Madde 27. - Çocuk ve küçükler hakkında uygulanacak tedbirler Türk Ceza Kanununda 103 ilâ 
109, 113, 116, 119 ve 122 nci maddelerde yeni tedbir türleri de eklenerek düzenlenmiş bulunduğun
dan, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun tedbirleri 
öngören 10 uncu maddesi, Tasarının 30 uncu maddesinin (b) bendiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde, bu konudaki değişikliğin ne şekilde yapılacağını göstermektedir. 
Madde 28. - Türk Ceza Kanununun dayandığı felsefe ve bu doğrultuda yapılan düzenlemeler 

ışığında maddeyle, 25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun "Asker olmayan kişilerin askerî mahkemelerde yargılanması" başlıklı 11 inci 
maddesinin (A) bendi kapsamından 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci mad
deleri çıkarılmaktadır. Bu şekilde, çıkarılan maddelerde tanımlanan suçların asker olmayan failleri 
hakkında açılan davaların adlî yargı yerinde görülmesi sağlanmış olacaktır. 
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Madde 29. - Türk Ceza Kanununda "ağır hapis cezası" bulunmadığından, 22.11.1990 tarihli ve 
3682 sayılı Adlî Sicil Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri yeniden 
düzenlenmektedir. 

Madde 30. - Maddeyle, 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanununun 186 ve 
188 inci, 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun 10 ilâ 13, 15, 38, 39 ve 41 inci maddeleri, 26.4.1926 tarihli ve 825 
sayılı Ceza Kanununun Mevki Mer'iyete Vaz'ına Müteallik Kanun ile bütün ek ve değişiklikleriyle 
birlikte 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Geçici Madde 1. - Maddede, Türk Ceza Kanununun 67 nci maddesiyle düzenlenmiş olan 
"koşullu salıverilme" ve "koşullu salıverilmenin geri alınması"na ilişkin usul hükümleri gösteril
miştir. 

Buna göre; 
A. - Cezaevi idaresince hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında gerekçeli bir rapor düzen

lenerek hükmü veren mahkemeye, hükümlü başka yerde bulunuyorsa, bu yerdeki aynı derecedeki 
mahkemeye sunulacaktır. Mahkeme incelediği raporu uygun bulursa koşullu salıverilmesine, uygun 
bulmazsa gerekçeli olarak istemin reddine karar verecektir. 

B. - Koşullu salıverilme kararının geri alınması iki nedenle olanaklıdır. Koşullu salıverilen 
hükümlünün, hak ederek salıverilme tarihine kadar sürecek deneme süresi içinde (kasıtlı bir cürüm
den dolayı hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmesi) veya (bağlı tutulduğu yükümleri yerine 
getirmemesi) hâllerinde koşullu salıverilmenin geri alınması söz konusu olacaktır. 

a) Deneme süresi içinde işlenen kasıtlı bir cürüm nedeniyle ve hürriyeti bağlayıcı cezaya hük-
molunması durumunda, bu mahkemece yeni cürüm için kurulan hükümle birlikte koşullu salıveril
menin geri alınmasına da karar verilecektir. 

b) Koşullu salıverilmenin geri alınma nedeni bağlı tutulduğu yükümleri yerine getirilmemesi 
hâli ise, koşullu salıverilme kararının dayanağı olan esas hükmü veren mahkeme veya koşullu 
salıverilme kararını vermiş olan mahkemece bu hususta karar verilir. 

Maddede yer alan hükümlerin, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu çıkarılıncaya kadar yürür
lükte kalacağı son fıkrada belirtilmektedir. 

Geçici Madde 2. - 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 407 nci maddesi 
uyarınca; bir yıl ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayla mahkûm edilenler sulh hukuk mah
kemesince kısıtlanırlar. 

Maddede, Türk Ceza Kanununun 67 nci maddesine göre koşullu salıverilen hükümlüler hak
kındaki bu kısıtlama kararının deneme süresi içinde uygulanmayacağı, koşullu salıverilme kararı 
geri alındığı takdirde de kısıtlama kararının kendiliğinden yürürlüğe gireceği açıklanmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında, bu hükümlerin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu çıkarılıncaya 
kadar yürürlükte kalacağı belirtilmektedir. 

Geçici Madde 3. - Maddede, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş ve 3.8.2002 
tarihli ve 4771 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin kapsamı içinde bulunan suçlar hakkında söz 
konusu Kanunun 1 inci maddesinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 31 . - Yürürlük maddesidir. 
Madde 32. - Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/592 
Karar No. : 64 3.11.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 13.5.2003 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen 

"Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 
27.10.2004 tarihli 2 nci toplantısında ayrıntılı bir biçimde incelenerek gerekli düzenlemelerin yapıl
ması amacıyla alt komisyona havale edilmiştir. 

Alt Komisyon ilgili temsilcilerin de katılmalarıyla yapılan çalışmalar sonucunda, Tasarının 
bazı maddelerini metinden çıkarmış, bazı maddelerini değiştirmiş ve bazı yeni maddeler ekleyerek 
Tasarıya son şeklini vermiş ve raporunu Komisyon Başkanlığına sunmuştur. 

Tasarı, Komisyonumuzun 3.11.2004 tarihli 3 üncü toplantısında Adalet Bakanı Sayın Cemil 
Çiçek ile Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla alt komisyon metni esas alınarak incelenip 
görüşülmüş, Tasarı üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddelerine uygulamada herhangi bir karışıklığa neden olmamak için 
kanunlaşan yeni Türk Ceza Kanununun numarası da ilave edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesi, birinci fıkrasında ve aynı fıkranın (b) bendinin (9) numaralı alt ben
dinde redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. 

Son yıllarda Türk Lirasının enflasyondan fazla etkilenmemesi dolayısıyla, 1.1.2003 tarihinden 
sonrası için "yeniden değerleme oranı" göz önünde bulundurularak, Tasarının para cezalarında ar
tırım yapılmasını öngören 5 inci maddesi metinden çıkarılmıştır. 

Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin kurallar göz önünde bulun
durularak; Tasarının, "Sağır-dilsizler" başlıklı 6 ncı maddesi, metinden çıkarılmıştır. 

Yeni Türk Ceza Kanununda kabahat fiillerinin suç olmaktan çıkarılmış olması nedeniyle; 
Tasarının, kabahat fiillerinin tanımını yapan 7 nci maddesi gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 

Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin kurallar göz önünde bulun
durularak; Tasarının, "Hürriyeti bağlayıcı cezalarda alt ve üst sınırların belirlenmesi" başlıklı 8 inci 
maddesi metinden çıkarılmıştır. 

Para cezaları açısından kavram birliğini sağlamak amacıyla, Tasarının 9 uncu maddesi "Ağır 
para cezasının dönüştürülmesi" başlığı altında iki fıkra halinde yeniden düzenlenmiş ve 5 inci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesinin birinci fıkrası, Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulan
masına ilişkin kurallar göz önünde bulundurularak metinden çıkarılmış, ikinci fıkrası "Ağır hapis 
cezasının dönüştürülmesi" başlığı altında yeniden düzenlenmiş ve 6 ncı madde olarak kabul edil
miştir. 

Tasarıya, "Hafif hapis ve hafif para cezalarının dönüştürülmesi" başlığı altında, özel ceza kanun
ları ile ceza içeren kanunlarda öngörülen "hafif hapis" cezalarını "hapis" cezasına; "hafif para" 
cezalarını "adli para cezasına" dönüştüren hükümleri içeren yeni 7 nci madde ilave edilmiştir. 

28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun 
hükümleri dolayısıyla, Tasarı metnine "Yeni Türk Lirasının kullanılması" başlıklı yeni 8 inci mad
de eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 675) 
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Ceza hukukunun kişi hak ve hürriyetleri açısından güvence oluşturması amacıyla kabul edilen 
zaman bakımından uygulama kurallarına göre; fiili işlediği zaman yürürlükte olan kanunlara göre 
suç teşkil ediyorsa fail cezalandırılabilecektir. Bir fiil işlendikten sonra yürürlüğe giren kanunda suç 
olarak tanımlanmışsa; bu kanun geçmişe yürütülerek fail cezalandırılamaz. Yeni suçlar ihdas eden 
bir kanun, ancak yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen fiiller açısından uygulama kabiliyeti bulur. 

Keza, bir suçun unsurlarında, cezasında, bu suçtan dolayı mahkûmiyetin kanuni neticelerinde 
sonradan yürürlüğe giren bir kanunla failin aleyhine değişiklikler yapılması durumunda; bu kanun, 
yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiiller açısından uygulanamayacaktır. 

Ancak, bu kuralın istisnası mevcuttur. Buna göre, bir fiil, bilahare yürürlüğe giren yeni bir 
kanun ile suç olmaktan çıkarılmış ise, işlendiği zaman yürürlükte olan kanuna göre suç oluştur
masına rağmen; fail cezalandırılmayacaktır. Yani, bu durumda sonradan yürürlüğe giren kanun, 
failin lehine sonuç doğurduğu için, yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiiller açısından da 
(geçmişe yönelik olarak) uygulama kabiliyetine sahip olacaktır. Yine sonradan yürürlüğe giren 
kanun, bir suçun unsurlarında, cezasında, bu suçtan dolayı mahkûmiyetin kanuni neticelerinde 
failin lehine değişiklikler yapması durumunda, yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiiller 
açısından da uygulanabilecektir. 

Zaman bakımından uygulamaya ilişkin bu ilkeler, sonradan yürürlüğe giren kanunla bir suçun 
unsurlarında, sair cezalandırılabilirle şartlarında, cezasında ve hatta, güvenlik tedbirlerinde değişik
lik yapılması durumunda, dikkate alınacaktır. 

Değiştiren kanunla değişikliğe uğrayan kanunlardan hangisinin lehe hükümler içerdiği, önceki 
ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümlerinin somut olaya uygulanmasıyla ortaya çıkacak olan 
sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenecektir. 

Bu görüşler doğrultusunda, yeni Türk Ceza Kanununun kabulünün ortaya çıkardığı zaman 
bakımından uygulamaya ilişkin sorunların çözümü amacıyla; Tasarı metnine, "Lehe olan hüküm
lerin uygulanmasında usul" başlıklı 9 uncu madde ile "İnfazın ertelenmesi veya durdurulması" baş
lıklı 10 uncu madde eklenmiştir. 

Yeni Türk Ceza Kanununun tekerrüre ilişkin düzenlemeleri göz önünde bulundurularak, 
Tasarının "Tekerrür" başlıklı 11 inci maddesi metinden çıkarılmıştır. 

Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin kurallar göz önünde bulun
durularak; Tasarının, zamanaşımına ilişkin hükümlerin zaman bakımından uygulanmasına ilişkin 12 
nci maddesi metinden çıkarılmıştır. 

Yeni Türk Ceza Kanununda cezaların içtimaına ilişkin olarak düzenleme bulunmaması 
dolayısıyla, Tasarının "Cezaların içtimai" başlıklı 13 üncü maddesi metinden çıkarılmıştır. 

Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin kurallar göz önünde bulun
durularak; Tasarının, "Etkin pişmanlık ve uzlaşma" başlıklı 14 üncü maddesi metinden çıkarılmıştır. 

Yeni Türk Ceza Kanununda suç işlemeye sürüklenmiş çocuklara uygulanacak güvenlik tedbir
leri ile ilgili olarak bu konuya özgü kanuna yollamada bulunulduğu için; Tasarının "Çocuk ve 
küçükler hakkındaki hükümlerin uygulanması" başlıklı 15 inci maddesi metinden çıkarılmıştır. 

Yeni Türk Ceza Kanununda, sınır dışı edilme bir güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiş olduğu 
için (madde 59); Tasarının, "Yabancı ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmesi" başlıklı 16 ncı mad
desi metinden çıkarılmıştır. 

Cezaların infaz rejimine ilişkin olarak yeni Türk Ceza Kanununda hükme yer verilmemiş ol
ması karşısında; Tasarının, "Cezaların infazı rejimine dair hükümler" başlıklı 17 nci maddesi metin
den çıkarılmıştır. 
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Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanması ile ilgili kurallar göz önünde bulun
durularak; Tasarının, "kısmi akıl hastalığı"na ilişkin 18 inci maddesi metinden çıkarılmıştır. 

Yeni Türk Ceza Kanunundaki kısa süreli hapis cezasının süresi, 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza süresiyle ay
nı olduğu için; Tasarının 19 uncu maddesi metinden çıkarılmıştır. 

765 sayılı Türk Ceza Kanununda ve yürürlükte bulunan diğer Kanunlarda "ölüm cezası" kal
dırıldığı için; Tasarının "Kesinleşmiş ölüm cezaları" başlıklı 20 nci maddesi, metinden çıkarılmıştır. 

Hükmün geri bırakılması müessesesi, halen Komisyonumuz gündeminde bulunan Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısında ayrıntılı olarak düzenlendiği için; Tasarının 21 inci mad
desi metinden çıkarılmıştır. 

Yeni Türk Ceza Kanununun güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümleri yeterli açıklıkta bulunduğu 
için; Tasarının, "Tüzükler" başlıklı 22 nci maddesi metinden çıkarılmıştır. 

765 sayılı Türk Ceza Kanununda ve yürürlükte bulunan diğer Kanunlarda "ölüm cezası" kal
dırıldığı için; Tasarının, "Kanunlardaki ölüm cezaları" başlıklı 23 üncü maddesi metinden çıkarıl
mıştır. 

Yeni Türk Ceza Kanununun "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı 53 üncü 
maddesi hükümleri karşısında; Tasarının, "Ağır hapis cezalan" başlıklı 24 üncü maddesi metinden 
çıkarılmıştır. 

Tasarının "Çocuk ve küçük" başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrası, 11 inci madde olarak 
düzenlenmiştir. Bu maddenin ikinci fıkrası ise, yeni Türk Ceza Kanununun "Tanımlar" başlıklı 6 ncı 
maddesinde yer alan "Çocuk" tanımı dolayısıyla metinden çıkarılmıştır. 

2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
da gerekli değişiklik yapılmış olduğundan; Tasarının 26 ncı maddesi metinden çıkarılmıştır. 

Yeni Türk Ceza Kanununda suç işlemeye sürüklenmiş çocuklara uygulanacak güvenlik tedbir
leri ile ilgili olarak, bu konuya özgü kanuna yollamada bulunulduğu için; Tasarının 27 nci maddesi 
metinden çıkarılmıştır. 

Amacı, yeni Türk Ceza Kanununun yürürlüğüne ilişkin usul ve esasları belirlemek olan 
Tasarının 28 inci maddesi, bu amaca uygun görülmeyerek metinden çıkarılmıştır. 

22.11.1990 tarihli ve 3682 sayılı Adli Sicil Kanununda gerekli değişiklik yapıldığı için, 
Tasarının 29 uncu maddesi metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 30 uncu maddesinin (a) bendi, Tasarının amacı ile ilgili görülmediğinden; (b) bendi 
ise yeni Türk Ceza Kanununda ilgili konuda düzenlemeye yer verilmediğinden, metinden çıkarıl
mış; (c) ve (d) bentleri 12 nci madde olarak düzenlenmiştir. 

Yeni Türk Ceza Kanununda koşullu salıverilmeye ilişkin hüküm bulunmadığından; Tasarının 
Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının "Yürürlük" başlıklı 31 inci maddesi yeniden düzenlenerek 13 üncü madde olarak, 
"Yürütme" başlıklı 32 nci maddesi 14 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan yeni hüküm ve değişikliklerin 
yürürlüğe girmesine kadar uygulamada boşluk doğmaması ve herhangi bir aksama ve tereddüde yer 
bırakılmaması amacıyla hazırlanan "Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı"nın bir an önce kanunlaşmasını uygun gören Komisyonumuz, İçtüzüğün 52 nci 
maddesi gereğince Genel Kurulda öncelikle görüşülmesinin önerilmesine oybirliği ile karar vermiş
tir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
Üye 

Mehmet Nuri Saygun 
Tekirdağ 

Başkanvekili 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 
Üye 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyon 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Enver Yılmaz 
Ordu 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Toplantıya katılmadı) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK 
VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, Türk 

Ceza Kanununun yürürlüğe konulmasına iliş
kin usul ve esaslar ile mevzuata uyumunu sağ
layacak hükümleri belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun, diğer kanunlarda, 

yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununa yapılan yol
lamaları, Türk Ceza Kanununun yürürlüğe gir
mesiyle yürürlükten kaldırılan hükümleri ve 
Türk Ceza Kanununun uygulanması için diğer 
kanunlarda yapılan değişiklikleri belirtir ve 
yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar 
hakkında ne suretle hüküm kurulacağına ve 
kesinleşmiş cezaların nasıl infaz edileceğine 
ilişkin hükümleri kapsar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Uyum Hükümleri 

Yollamalar 
MADDE 3. - Mevzuatta, yürürlükten kal

dırılan Türk Ceza Kanununa yapılan yol
lamalar, Türk Ceza Kanununda bu hükümlerin 
karşılığını oluşturan maddelere yapılmış 
sayılır. 

Mevzuatta, yürürlükten kaldırılmış Türk 
Ceza Kanununun kitap, bab ve fasıllarına 
yapılmış olan yollamalar, o kitap, bab ve fasıl 
içinde yer almış hükümlerin karşılığını oluş
turan Türk Ceza Kanununun maddelerine 
yapılmış sayılır. 

Diğer kanunlardaki para cezalarının 
artırılması 

MADDE 4. - Türk Ceza Kanununun dışın
daki kanunlarda yer alan para cezalarından nis
pî nitelikteki vergi ve resim cezalan, nispî para 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK 
VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA 

KANUN TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. - (1) Bu Kanunun amacı, 

26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun yürürlüğe konulmasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. - (1) Bu Kanun, diğer kanunlar

da, yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununa yapılan yollamaları, 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe 
girmesiyle yürürlükten kaldırılan hükümleri ve 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması 
için diğer kanunlarda yapılan değişiklikleri, 
yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar hak
kında ne suretle hüküm kurulacağına ve kesin
leşmiş cezaların nasıl infaz edileceğine ilişkin 
hükümleri kapsar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Uyum Hükümleri 

Yollamalar 
MADDE 3. - (1) Mevzuatta, yürürlükten 

kaldırılan Türk Ceza Kanununa yapılan yol
lamalar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bu 
hükümlerin karşılığını oluşturan maddelere 
yapılmış sayılır. 

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılmış 
Türk Ceza Kanununun kitap, bab ve fasıllarına 
yapılmış olan yollamalar, o kitap, bab ve fasıl 
içinde yer almış hükümlerin karşılığını oluş
turan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun mad
delerine yapılmış sayılır. 

Diğer kanunlardaki para cezalarının 
artırılması ve usulü 

MADDE 4. - (1) 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun dışındaki kanunlarda yer alan para 
cezalarından nispî nitelikteki vergi ve resim 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

cezaları ve tazminat kabilinden değişen orana 
bağlı bulunan para cezaları hariç olmak üzere, 
kanun ve tüzüklerde alt ve üst sınırları veya 
bunlardan biri gösterilen veya hiç gösteril
meyen veya sabit bir rakam olarak gösterilmiş 
bulunan para cezalarından (idarî ve disiplin 
para cezaları dahil); 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk 
kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş 
bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup 
da, daha sonraki tarihlerde Türkiye Büyük Mil
let Meclisince miktarına dokunulmamış para 
cezaları yüzkırkikibinsekizyüzaltmış katına, 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan kabul olunup da; 

1)31.12.1939 tarihine kadar yürürlüğe gir
miş bulunan kanunlardaki para cezaları seksen-
beşbinyediyüzonbeş katına, 

2) 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki 
para cezaları elliyedibinyüzkırkbeş katına, 

3) 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki 
para cezaları yirmisekizbinbeşyüzyetmiş katına, 

4) 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki 
para cezaları ondörtbinikiyüzseksenbeş katına, 

5) 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki 
para cezalan sekizbinbeşyüzyetmiş katına, 

6) 1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki 
para cezaları ikibinsekizyüzaltmış katına, 

7) 1.1.1981 tarihinden 31.12.1987 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki 
para cezaları bindörtyüzotuz katına, 

8) 1.1.1988 tarihinden 31.12.1993 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki 
para cezaları kırkdört katına, 

9) 17.10.1996 tarihli ve 4199 sayılı, 
21.5.1997 tarihli ve 4262 sayılı kanunlarla 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

cezaları, nispî para cezaları ve tazminat 
kabilinden değişen orana bağlı bulunan para 
cezaları hariç olmak üzere, kanun ve tüzükler
de alt ve üst sınırları veya bunlardan birinin 
gösterildiği veya hiç gösterilmediği veya sabit 
bir rakam olarak gösterilmiş bulunan para 
cezalarından (idarî ve disiplin para cezaları 
dahil); 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk 
kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş 
bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup 
da, daha sonraki tarihlerde Türkiye Büyük Mil
let Meclisince miktarına dokunulmamış para 
cezaları yüzkırkikibinsekizyüzaltmış katına, 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan kabul olunup da; 

1.31.12.1939 tarihine kadar yürürlüğe gir
miş bulunan kanunlardaki para cezaları seksen-
beşbinyediyüzonbeş katına, 

2. 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki 
para cezaları elliyedibinyüzkırkbeş katına, 

3. 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki 
para cezaları yirmisekizbinbeşyüzyetmiş 
katına, 

4. 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki 
para cezaları ondörtbinikiyüzseksenbeş katına, 

5. 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki 
para cezaları sekizbinbeşyüzyetmiş katına, 

6. 1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki 
para cezaları ikibinsekizyüzaltmış katına, 

7. 1.1.1981 tarihinden 31.12.1987 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki 
para cezaları bindörtyüzotuz katma, 

8. 1.1.1988 tarihinden 31.12.1993 tarihine 
kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki 
para cezaları kırkdört katına, 
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değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
müstesna olmak üzere, 1.1.1994 tarihinden 
31.12.1998 tarihine kadar yürürlüğe girmiş 
kanunlardaki para cezalan yirmidokuz katına, 

10) 1.1.1999 tarihinden 31.12.1999 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanun
lardaki para cezalan beş katına, 

11) 1.1.2000 tarihinden 31.12.2000 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanun
lardaki para cezaları dört katına, 

12) 1.1.2001 tarihinden 31.12.2001 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanun
lardaki para cezaları üç katma, 

13) 1.1.2002 tarihinden 31.12.2002 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanun
lardaki para cezaları iki katına, 

Çıkarılmıştır. 

Diğer kanunlardaki para cezalarının 
artırılmasındaki usul 

MADDE 5. - a) 4 üncü madde kapsamına 
giren, 

b) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar yürürlüğe giren, 

c) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra kabul edilen, 

kanunlardaki para cezaları Türk Ceza 
Kanununun 500 üncü maddesindeki hüküm 
uyarınca artırılarak uygulanır. 

Sağır-dilsizler 
MADDE 6. - Yürürlükten kaldırılan 

1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 57 ve 58 
inci maddelerine göre ceza sorumluluğu bulun
mayan sağır-dilsizler hakkında yirmidört 
yaşına kadar sürebileceği belirtilmiş tedbirlere 
ilişkin hükümler, ancak yirmibir yaşına kadar 
uygulanabilir. 

Kabahat fiilleri 
MADDE 7. - 1.7.1926 tarihinden önce 

yayımlanmış ve ceza hükümlerini içeren kanun 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

9. 17.10.1996 tarihli ve 4199 sayılı, 
21.5.1997 tarihli ve 4262 sayılı kanunlarla 
değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
istisna olmak üzere, 1.1.1994 tarihinden 
31.12.1998 tarihine kadar yürürlüğe girmiş 
kanunlardaki para cezalan yirmidokuz katına, 

10. 1.1.1999 tarihinden 31.12.1999 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanun
lardaki para cezaları beş katına, 

11. 1.1.2000 tarihinden 31.12.2000 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanun
lardaki para cezaları dört katına, 

12. 1.1.2001 tarihinden 31.12.2001 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanun
lardaki para cezaları üç katına, 

13. 1.1.2002 tarihinden 31.12.2002 
tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanun
lardaki para cezalan iki katına, 

Çıkarılmıştır. 
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ve tüzüklerde yer alıp yukarı sınırı bir yılı aş
mayan hürriyeti bağlayıcı cezayı ve tek başına 
konulmuş olup ikiyüz lirayı geçmeyen para 
cezasını gerektiren fiiller kabahat sayılır. 

Hürriyeti bağlayıcı cezalarda alt ve üst 
sınırların belirlenmesi 

MADDE 8. - Ceza hükümlerini içeren 
kanun ve tüzüklerdeki alt ve üst sınırlarından 
birisi veya bunlardan her ikisi gösterilmemiş 
olmakla birlikte, alt ve üst sınırlar arasında uy
gulama yapılmasını gerektirir nitelikteki hür
riyeti bağlayıcı cezaların alt ve üst sınırlarının 
belirlenmesinde Türk Ceza Kanununun 62 ve 
63 üncü maddelerindeki sınırlar esas alınır. 

Para cezalarında alt ve üst sınırların 
belirlenmesi 

MADDE 9. - Kanunlarda alt ve üst sınır
larından birisi veya bunlardan her ikisi gösteril
memiş olmakla birlikte, alt veya üst sınırlar 
arasında uygulama yapılmasını gerektirir 
nitelikteki para cezalarının sınırlarının belirlen
mesinde Türk Ceza Kanununun 68 ve 69 uncu 
maddelerindeki sınırlar esas alınır. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Aynı türden cezaların yerine getirilmesi 
MADDE 10. - Türk Ceza Kanununun 

yürürlüğe girmesinden önce kesinleşmiş veya 
infazına başlanmış olan ve her iki kanunda 
belirtilen alt ve üst sınırlar arasında kalan ve 
türleri aynı bulunan cezalar aynen çektirilir. 

Kanunlarda geçen "ağır hapis" deyimi 
"hapis" olarak değiştirilmiştir. 

Ağır para cezasının dönüştürülmesi 

MADDE 5. - (1) Özel ceza kanunları ile 
ceza içeren kanunlarda öngörülen "ağır para" 
cezaları, "adli para" cezasına dönüştürülmüştür. 

(2) Bu kanunlarda Türk Ceza Kanununda 
belirlenen cezalar sistemine uygun değişiklik 
yapılıncaya kadar, birinci fıkrada belirtilen 
kanunlarda alt ve üst sınırlarından birisi veya 
bunlardan her ikisi gösterilmemiş olmakla bir
likte, alt veya üst sınırlar arasında uygulama 
yapılmasını gerektirir nitelikteki adli para 
cezalarında cezanın alt sınırı dörtyüzelli milyon, 
üst sınırı yüz milyar Türk Lirası olarak uy
gulanır. Bu fıkra hükümleri, nispi nitelikteki ad
li para cezaları hakkında uygulanmaz. 

Ağır hapis cezasının dönüştürülmesi 
MADDE 6. - (1) Özel ceza kanunları ile 

ceza içeren kanunlarda öngörülen "ağır hapis" 
cezaları, "hapis" cezasına dönüştürülmüştür. 
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Hafif hapis ve hafif para cezalarının 
dönüştürülmesi 

MADDE 7. - (1) Özel ceza kanunları ile 
ceza içeren kanunlarda öngörülen "hafif hapis" 
cezalan, "hapis" cezasına; "hafif para" cezaları, 
"adli para" cezasına dönüştürülmüştür. 

Yeni Türk Lirasının kullanılması 
MADDE 8. - (1) Türk Ceza Kanununda 

geçen "Türk Lirası" ibaresi karşılığında, uy
gulamada, 28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hak
kında Kanun hükümlerine göre ülkede tedavül
de bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak ad-
landırıldığı sürece, bu ibare kullanılır. 

Lehe olan hükümlerin uygulanmasında 
usul 

MADDE 9. - (1) 1 Nisan 2005 tarihinden 
önce kesinleşmiş hükümlerle ilgili olarak, Türk 
Ceza Kanununun lehe olan hükümlerinin der
hal uygulanabileceği hallerde, duruşma yapıl
maksızın da karar verilebilir. 

(2) Birinci fıkra hükmü, 1 Nisan 2005 
tarihinden önce verilip de Yargıtay tarafından 
lehe olan hükümlerin uygulanması hususunda 
değerlendirme yapılması gerektiği gerekçesiyle 
bozularak mahkemesine gönderilen hükümler 
hakkında da uygulanır. 

(3) Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki 
kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uy
gulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle 
karşılaştırılması suretiyle belirlenir. 

İnfazın ertelenmesi veya durdurulması 
MADDE 10. - (1) 1 Nisan 2005 tarihinden 

önce kesinleşmiş olan mahkumiyet kararları 
hakkında bu Kanunun lehe olan hükümleri ön
celikle dikkate alınarak, 4.4.1929 tarihli ve 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 402 nci maddesi uyarınca infazın 
ertelenmesine veya durdurulmasına karar 
verilir. 
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Tekerrür 
MADDE 11. - Yürürlükten kaldırılan 

1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 81 ilâ 88 
inci maddelerinde yer alan tekerrür hüküm
lerine göre kurulmuş mahkûmiyet hükümleri, 
Cumhuriyet savcısı veya hükümlü veya yasal 
temsilcisinin istemi üzerine veya re'sen hükmü 
veren mahkemece Türk Ceza Kanununun 48 
inci maddesinin hükümlerine göre ele alınarak 
dosya üzerinden lehte olan Kanuna göre 
yeniden belirlenir. 

Zamanaşımı 
MADDE 12. - Türk Ceza Kanununun 

yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar 
hakkında failin lehinde sonuç verecek kanunun 
zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır. 

Türk Ceza Kanununun dava veya ceza 
zamanaşımının durmasına ilişkin hükümleri ise 
Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesinden 
önce işlenmiş suçlar hakkında da uygulanır. 

Cezaların içtimai 
MADDE 13. - Aynı kişinin fiillerinden bir 

veya birden fazlası, yürürlükten kaldırılan 
1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun uy
gulandığı sürede, diğer suçlan ise Türk Ceza 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iş
lenmişse, fail hakkında Türk Ceza Kanununda 
yer alan içtimaa dair hükümler uygulanır. 

İçtimaa giren suçların hepsi yürürlükten 
kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı 
Kanunun yürürlükte bulunduğu dönemde işlen
miş ise, fail hakkında lehte olan kanun hüküm
leri uygulanır. 

Etkin pişmanlık ve uzlaşma 
MADDE 14. - Türk Ceza Kanununun 39 

uncu maddesinde yer alan etkin pişmanlık ve 
uzlaşma hükümleri, yürürlükten kaldırılan 
1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna göre 
kurulmuş ve kesinleşmiş mahkûmiyetler hak
kında, re'sen veya Cumhuriyet savcısının veya 
hükümlü veya hükümlünün yasal temsilcisinin 
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istemi üzerine, mahkûmiyet hükmünü vermiş 
bulunan mahkemenin dosya üzerinden 
yapacağı inceleme üzerine derhal uygulanır. 

Çocuk ve küçükler hakkındaki hüküm
lerin uygulanması 

MADDE 15. - Yürürlükten kaldırılan 
1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanun hüküm
lerine göre mahkûm edilmiş olup, cezalarının 
infazına başlanmamış veya cezalan infaz edil
mekte bulunan çocuk ve küçükler hakkında, 
Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanır. Bu 
husustaki kararlar çocuk mahkemesince verilir. 

Türk Ceza Kanununun 103 ilâ 109, 113,116, 
119 ve 122 nci maddeleri, 127 nci maddede belir
tilen tüzüğün yapılmasından sonra yürürlüğe girer. 

Yabancı ülke vatandaşlarının sınır dışı 
edilmesi 

MADDE 16. - Türk mahkemelerince hü-
kümlendirilmiş olup da hürriyeti bağlayıcı 
cezaları infaz edilmiş veya kısmen veya 
tamamen affolunmuş veya koşullu salıverilmiş 
bulunan yabancılardan yurtta kalmaları sakın
calı görülenlerin, Cumhuriyet savcılığının is
temi ile hükmü veren mahkemece sınır dışı 
edilmelerine karar verilebilir. 

Sınır dışı edilmiş yabancılar beş yıl geç
medikçe yurda sokulmazlar. 

Cezaların infazı rejimine dair hükümler 
MADDE 17. - Bu Kanunun yürürlüğe gir

mesinden önce işlenmiş suçlarla ilgili olarak 
verilmiş veya verilecek mahkûmiyetler hakkın
da Türk Ceza Kanununun cezaların infazı 
rejimine ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak bu 
mahkûmiyetler hakkında koşullu salıverilme 
bakımından eski hükümlerin uygulanmasına 
devam olunur. 

Yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli 
ve 765 sayılı Kanunun 47 nci maddesine 
göre kurulan hükümler 

MADDE 18. - Yürürlükten kaldırılan 
1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanunun 47 nci 
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maddesine göre verilmiş ceza hükümleri, taz
minata ilişkin kısımları hariç olmak üzere Türk 
Ceza Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte 
kendiliğinden ortadan kalkar ve bu hükümler
den infazı tamamlanmamış olanlar hakkında 
Türk Ceza Kanununun 34 üncü maddesinin ön
gördüğü tedbirlerin uygulanmasına, dosya 
üzerinden evvelce hükmü vermiş olan ve 
hükümlü bu mahkemenin yargı çevresi dışında 
ise o yerdeki ve aynı derecedeki mahkeme 
tarafından karar verilir. 

Mahkeme, re'sen veya Cumhuriyet sav
cısı, eski hükümlü veya yasal temsilcisinin is
temi üzerine bu mahkûmiyetin adlî sicilden 
çıkarılmasına da karar verir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar 
MADDE 19. - Türk Ceza Kanununun 

yürürlüğe girmesinden önce bir ilâ iki yıl 
arasında (iki yıl dahil) hürriyeti bağlayıcı bir 
cezaya mahkûm edilenler veya bunların yasal 
temsilcileri, Türk Ceza Kanununun 64 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı ben
dinin haklarında uygulanmasını, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 
mahkemesinden yazılı olarak isteyebilirler. 
Mahkeme, bu istemin yerinde olup olmadığına 
dosya üzerinden karar verir. 

Kesinleşmiş ölüm cezaları 
MADDE 20. - Yürürlükten kaldırılan 

1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Kanuna ve diğer 
kanunlara göre verilmiş ve kesinleşmiş ölüm 
cezaları, Türk Ceza Kanununun yürürlüğe gir
mesi ile birlikte, kendiliğinden ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına dönüşür ve hükümlü 
derhal sıkı güvenlik infaz rejimine tâbi tutulur. 
Bu hükümlülerin, Ceza ve Tedbirlerin İnfazı 
Hakkında Kanuna göre hücrede geçirecekleri 
süre, hükmü veren mahkeme tarafından ve dos
ya üzerinden saptanır. 

Terör suçlarından dolayı verilen idam 
cezası 3.8.2002 tarihli ve 4771 sayılı Kanun 
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hükümlerine göre müebbet ağır hapis cezasına 
dönüştürülenler hakkında, 12.4.1991 tarihli ve 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 
koşullu salıverilmeye ilişkin hükümleri uy
gulanmaz ve hükmedilen cezaların infazına 
ölünceye kadar devam olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE 21.-7.11.1979 tarihli ve 2253 
sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna 35 in
ci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 35/a 
maddesi eklenmiştir. 

"Hükmün geri bırakılması 
MADDE 35/a- Üç yıldan az hürriyeti bağ

layıcı bir cezayı gerektiren suçu ilk defa işleyen 
çocuk veya küçüğün yeniden suç işlemeyeceği 
ve mahkemece belirlenecek yükümlere uyacağı 
ve tehlikeli eğilimlerinin çocuklara ve küçük
lere özgü hapis cezasının uygulanmasını zorun
lu kıldığı hususunda kesin kanaat elde 
edilemediği takdirde, çocuk mahkemesi sorum
luluğu tespit etmekle beraber, cezaya hük-
medilmesini geri bırakabilir. 

Hükmün geri bırakılması kararı verildiğin
de çocuk veya küçük, altı ay ile iki yıl arasında 
mahkemece belirlenecek bir süreyle denetimli 
serbestlik rejimine tâbi tutulur. Süre, kararın 
kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 

Denetim süresi içinde hürriyeti bağlayıcı 
bir cezayı gerektiren yeni bir suç işleyen veya 
uyması gerekli yükümleri ısrarla ihlâl eden 
veya gösterdiği kötü davranışlar, tehlikeli 
eğilimlerinin varlığını sürdürmekte bulun
duğunu açıkça belirten çocuk veya küçük hak
kında denetimli serbestlik kararı geri alınır ve 
suçtan dolayı çocuklara ve küçüklere özgü 
hapis cezasına hükmedilir. 

Denetim süresi kanun ve nizamlara uygun 
olarak geçirilirse davanın düşmesine karar 
verilir." 
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Tüzükler 
MADDE 2 2 . - 1 . Türk Ceza Kanununun 

94 ilâ 99 uncu maddelerinde yer alan güvenlik 
tedbirleri, 99 uncu maddede yapılacağı açık
lanan tüzüğün yayımından sonra uygulanır. 
Tüzük, en geç bu Kanunun yayımlanmasından 
itibaren onsekiz ay içinde yürürlüğe konulur. 

2. Türk Ceza Kanununun 127 nci mad
desinde öngörülen tüzük, Türk Ceza 
Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren altı 
ay içinde yürürlüğe konulur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan 

Hükümler 
Kanunlardaki ölüm cezaları 
MADDE 23. - Yürürlükteki kanunlarda 

yer alan ölüm cezalan, ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezasına çevrilmiştir. 

Ağır hapis cezaları 
MADDE 24. - Ceza hükümlerini içeren 

kanunlardaki ağır hapis cezaları, Türk Ceza 
Kanununun 5 inci maddesi uyarınca hapis 
cezasına dönüşür. Bu hâlde, ceza hükümleri 
içeren kanunlardaki ağır hapis cezasına mah
kûmiyetin sonucu olan belirli ehliyetsizlik veya 
fer'î ceza, ancak altı yıl veya daha fazla hapis 
cezasına hükmolunduğunda uygulanabilir. 

Çocuk ve küçük 
MADDE 25. - 7.11.1979 tarihli ve 2253 

sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
çeşitli maddelerinde geçen "11 yaş" deyimi "12 
yaş" olarak değiştirilmiştir. 

Bu Kanunda geçen "çocuk" deyiminden 
onbeş yaşını bitirmemiş olanlar anlaşılır. Onbeş 
yaşını bitirmiş onsekiz yaşını bitirmemiş olan
lar hakkında ise "küçük" deyimi kullanılır. 

MADDE 26. - 2253 sayılı Çocuk Mah
kemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan 

Hükümler 
MADDE 11. - (1) 7.11.1979 tarihli ve 

2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, 
Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun çeşitli maddelerinde geçen "11 yaş" 
deyimi "12 yaş" olarak değiştirilmiştir. 
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Usulleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"18 yaşını bitirmeyen çocuklar ve küçük
ler tarafından işlenen ve genel mahkemelerin 
görevine giren suçlarla ilgili davalara çocuk 
mahkemelerinde bakılır." 

MADDE 27. - 2253 sayılı Çocuk Mah
kemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinde 
yer alan "10 uncu maddede" kelimeleri yerine 
"Türk Ceza Kanununda" ibareleri konulmuştur. 

MADDE 28. - 25.10.1963 tarihli ve 353 
sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
gılama Usulü Kanununun 11 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"A. Askerî Ceza Kanununun 59, 63, 64, 
81, 93, 94, 95, 100, 101 ve 102 nci maddelerin
de yazılı suçlar." 

MADDE 29. - 22.11.1990 tarihli ve 3682 
sayılı Adlî Sicil Kanununun 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüş
vet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma ve dolanlı iflâs gibi yüz kızar
tıcı suçlar ile beş yıldan fazla hapis cezasına 
mahkûmiyetler on yıl içinde, 

c) Beş yıl ve daha az hapis veya ağır para 
cezasına mahkûmiyet hâlinde diğer bir cürüm
den dolayı beş yıl içinde," 

MADDE 30. - a) 24.4.1930 tarihli ve 1593 
sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 186 ve 
188 inci maddeleri, 

b) 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk 
Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanunun 10 ilâ 13, 
15, 38, 39 ve 41 inci maddeleri, 

c) 26.4.1926 tarihli ve 825 sayılı Ceza 
Kanununun Mevkii Mer'iyete Vaz'ına Müteal
lik Kanun, 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. - (1) Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla, 

a) 26.4.1926 tarihli ve 825 sayılı Ceza 
Kanununun Mevkii Mer'iyete Vaz'ına Müteal
lik Kanun, 

b) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu, bütün ek ve değişiklikleri ile birlikte, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

d) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu bütün ek ve değişiklikleri ile birlikte, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1. - A. Türk Ceza 

Kanununun 67 nci maddesine göre koşullu 
salıverilme kararı verilmesine ilişkin usul 
aşağıda gösterilmiştir: 

Koşullu salıverilme hakkında cezaevi 
idaresi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, 
hükmü veren mahkemeye, hükümlü başka bir 
yerde bulunuyorsa hükümlünün bulunduğu 
yerdeki hükmü veren mahkeme derecesindeki 
mahkemeye verilir. Mahkeme, bu raporu uygun 
bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine 
karar verir. Mahkeme raporu uygun bulmadığı 
takdirde gerekçesini kararında gösterir. 

B) Koşullu salıverilme kararının geri alın
masına: 

a) Hükümlü geri kalan süre içinde işlediği 
kasıtlı bir cürümden dolayı hürriyeti bağlayıcı 
cezaya mahkûm edilirse, bu hükmü verecek 
mahkeme tarafından, 

b) Hükümlünün bağlı tutulduğu yükümleri 
yerine getirmemesi hâlinde, koşullu salıverilme 
kararına esas teşkil eden hükmü veren mah
keme veya koşullu salıverilme kararını vermiş 
olan mahkeme tarafından, 

Karar verilir. 
Bu hükümler Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanunu çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır. 
GEÇİCİ MADDE 2. - Hükümlü hakkında 

22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî 
Kanunu hükümlerine göre verilmiş olan kısıt
lama kararları, hükümlü, Türk Ceza 
Kanununun 67 nci maddesine göre koşullu 
salıverildiğinde, deneme süresi içinde uygulan
maz. Koşullu salıverilme kararı geri alındığın
da kısıtlama kararı kendiliğinden yürürlüğe 
girer. 

Bu hükümler Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce işlenmiş ve 3.8.2002 
tarihli ve 4771 sayılı Kanunun 1 inci mad
desinin kapsamı içinde bulunan suçlar hakkın
da 3.8.2002 tarihli ve 4771 sayılı Kanunun 
1 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. 

Yürürlük 
MADDE 31. - Bu Kanun Türk Ceza 

Kanunu ile birlikte yürürlüğe girer. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürütme 
MADDE 32. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Yürürlük 
MADDE 13. - (1) Bu Kanunun, 
a) "İnfazın ertelenmesi veya durdurul

ması" başlıklı 10 uncu maddesi hükmü, yayımı 
tarihinde, 

b) Diğer hükümleri, 1 Nisan 2005 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 14. - (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Adalet Bakanı V. 
B. Atalay 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Kültür Bakanı 

E. Mumcu 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
A. Şener 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Turizm Bakanı 
G. Akşit 

Çevre Bakanı 
K. Tüzmen 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Orman Bakanı 
O. Pepe 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 668) 

17.7.2004 Tarihli ve 5231 Sayılı Dernekler Kanunu ile 
Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/873) 

Not: Kanun, Başkanlıkça; Anayasa ve İçişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 02/08/2004 

Sayı: B.01.0.KKB.01-18/A-8-2004-886 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 22.07.2004 günlü, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6720/21486 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca 17.07.2004 gününde kabul edilen 5231 sayılı 

"Dernekler Kanunu" incelenmiştir: 
İncelenen Yasa'nın, 
- 10. maddesinin birinci fıkrasında, 
"Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçlan gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı dernekler

den, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalanndan ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım 
alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulanabilirler.", 

- 21. maddesinde de, 
"Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, 

kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikte 
düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur." 

düzenlemelerine yer verilmiştir. 
Bu düzenlemelere göre, dernekler yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım 

alabilecek ve siyasal partilere yardım yapabileceklerdir. 
Anayasa'nın, siyasal partilerin uyacakları esasları düzenleyen 69. maddesinin onuncu fıkrasın

da, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve 
tüzelkişilerden maddi yardım alan siyasal partilerin temelli kapatılacaklan belirtilmiştir. 

Bu fıkrayla, siyasal partilerin yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, yabancı gerçek 
ya da tüzelkişilerden yardım alması yasaklanmış; tersine davranan siyasal partilerin kapatılmaları 
öngörülmüştür. 

Oysa, incelenen Yasa'nın yukarıda yer verilen düzenlemelerine göre, bir derneğin yurt dışın
daki kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım alıp, bu yardımı siyasal partilere "yardım" adı altında ak
tarmaları olanaklıdır. 

Böylece, anayasal kurala uygunluğu sağlayacak bir önlem bulunmadığı için, yasa ile anayasal 
yasak dolaylı yoldan aşılmış olmaktadır. 

Bu nedenle, incelenen Yasa'nın 10. maddesinin birinci fıkrası ile 21. maddesi Anayasa'nın 
69. maddesinin onuncu fıkrasındaki kuralla bağdaşmamaktadır. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçeyle uygun görülmeyen 5231 sayılı "Dernekler 
Kanunu", 10 ve 21. maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bir kez daha görüşülmesi için, 
Anayasa'nın değişik 89 ve 104. maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 27.10.2004 
Esas No. : 1/873 

Karar No. : 2 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 12.7.2004 tarihinde Başkanlığınıza 
sunulan, "Dernekler Kanunu Tasarısı", 17.7.2004 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul 
edilerek kanunlaşmıştır. Söz konusu 5231 sayılı Kanun, 2.8.2004 tarihinde, sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri gereğince bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye 
geri gönderilmiştir. Başkanlığınızca 4.8.2004 tarihinde Komisyonumuza havale edilen geri gönder
me tezkeresi, Komisyonumuzun 26.10.2004 tarihli ikinci toplantısında incelenip görüşülmüştür. 

Geri gönderme tezkeresi, 5231 sayılı Kanunun 10 ve 21 inci maddelerinin Anayasanın 69 un
cu maddesindeki kuralla bağdaşmadığı gerekçesiyle, söz konusu 10 ve 21 inci maddelerin bir kez 
daha görüşülmesine ilişkindir. 5231 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, derneklerin yurt dışın
daki kişi ve kuruluşlardan yardım almaları olanaklıdır. Aynı Kanunun 10 uncu maddesine göre ise 
dernekler, siyasi partilere maddi yardımda bulunabilirler. Dolayısıyla yurt dışından yardım alan der
neklerin siyasi partilere maddi yardımda bulunmaları olanaklıdır. Oysa Anayasanın 69 uncu mad
desi siyasal partilerin yurt dışındaki kişi ve kuruluşlardan yardım almalarını yasaklamıştır. Bu 
durumda, Anayasanın 69 uncu maddesi 5231 sayılı Kanunun 10 ve 21 inci maddeleri yoluyla aşıl
mış olmaktadır. 

Geri Gönderme Tezkeresinin komisyonumuzda görüşülmesi sırasında, 5231 sayılı Kanunun 
tümünün görüşülmesine gerek olmadığı, Sayın Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmesi istenen 
10 ve 21 inci maddelerin görüşülmesiyle yetinilmesi kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu maddelerin görüşülmesi sırasında, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU 
tarafından üç temel noktada özetlenebilecek görüşler ileri sürülmüştür: 

1. Düzenlemelerin yeni olmayışı: Söz konusu düzenlemeler 2908 sayılı eski Dernekler 
Kanununda da bulunmaktadır. 2908 sayılı Kanunun 60 ve 61 inci maddeleri, 5231 sayılı Kanunun 
10 ve 21 inci maddeleriyle aynı düzenlemeyi içermektedir. İfade ediliş biçimleri bile aşağı yukarı 
aynıdır. Dolayısıyla bu konuda yeni bir düzenleme yapılmamış olup eski kanundaki düzenleme ay
nen aktarılmıştır. 

2. Uygulamada belirtilen sakıncaların oluşmaması: Geri Gönderme Tezkeresinde belirtilen 
sakınca, yani derneklerin yurt dışından yardım alması ve yurt dışından yardım alamayan siyasal par
tilere yardım etmesi ve böylece Anayasanın 69 uncu maddesindeki yasağın aşılması sakıncası 
bugüne kadar bir kez bile oluşmamıştır. Dolayısıyla derneklerin ve siyasal partilerin anayasal bir 
yasağı aşma yönünde davranacaklarını düşünmek için bir neden bulunmamaktadır. 

3. Avrupa Birliği İlerleme Raporu: Avrupa Birliğinin ülkemize ilişkin ilerleme raporunda, 5231 
sayılı Kanunun dernekler konusunda getirdiği düzenlemelerden övgüyle söz edilmektedir. Bu 
değişiklikler Avrupa Birliği üyelerinin benimsediği demokratik toplum düzenine uygun düzen
lemelerdir. Ancak aynı raporda, dışarıdan yardım alınmasını ön izne bağlayan düzenlemenin kal
dırılmış olmasının geri gönderilmiş olmasından kaygıyla söz edilmektedir. 
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Komisyonumuz, bu açıklamalar doğrultusunda, 5231 sayılı Kanunun Cumhurbaşkanınca bir 
kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen 10 ve 21 inci maddelerini aynen kabul etmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Tevfık Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 

Kâtip 

Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 
Nur Doğan Topaloğlu 

Ankara 

Üye 
Muharrem Tozçöken 

Eskişehir 

Üye 
Sıdıka Sarıbekir 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ali Küçükaydın 

Adana 

Üye 
Ali Yüksel Kavuştu 

Çorum 

Üye 
Fuat Geçen 

Hatay 
Üye 

Selami Uzun 
Sivas 

Sözcü 
Şükrü Önder 

Yalova 
Üye 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

(Muhalifim) 
Üye 

Ali Ay ağ 
Edirne 

Üye 

Recep Koral 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Erdemir 

Yozgat 
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ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 ÜNCÜ İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
MADDELERİ GEREĞİNCE KABUL ETTİĞİ METİN 

CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA 
GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ 

GÖNDERİLEN KANUN 

DERNEKLER KANUNU DERNEKLER KANUNU 

Kanun No. 5231 Kabul Tarihi: 17.7.2004 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; dernek

ler, dernek şube veya temsilcilikleri, federasyon
lar, konfederasyonlar ve yabancı dernekler ile 
merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf 
dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların Tür
kiye'deki şube veya temsilciliklerinin yasak ve 
izne tâbi faaliyetlerini, yükümlülüklerini, 
denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile dernek
lere ilişkin diğer hususları düzenlemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Dernek: Kazanç paylaşma dışında, 

kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir 
amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek 
veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürek
li olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları 
tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını, 

b) Derneğin yerleşim yeri: Derneğin 
yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri, 

c) Dernek merkezi: Derneğin yerleşim 
yerinin bulunduğu il veya ilçeyi, 

d) Mülkî idare amiri: Dernek merkezinin 
bulunduğu yerin vali veya kaymakamını, 

e) Dernekler birimi: İllerde il dernekler 
müdürlüğünü, ilçelerde dernekler büro şefliğini, 

f) Plâtform: Derneklerin kendi aralarında 
veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum 
kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek 
üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluş
turdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici 
nitelikteki birliktelikleri, 

g) Üst kuruluş: Derneklerin oluşturduğu 
tüzel kişiliği bulunan federasyonları ve federas
yonların oluşturduğu konfederasyonları, 
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(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (İçişleri Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 

h) Şube: Dernek faaliyetlerinin yürütülebil
mesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel 
kişiliği olmayan ve bünyesinde organlan bulunan 
alt birimi, 

i) Temsilcilik: Dernek faaliyetlerinin 
yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak 
açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları 
bulunmayan alt birimi, 

İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Dernek kurma hakkı 
MADDE 3. - Fiil ehliyetine sahip gerçek 

veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın der
nek kurma hakkına sahiptir. 

Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk 
kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri 
hakkında özel kanunlarında getirilen kısıt
lamalar saklıdır. 

Onbeş yaşını bitiren ayırt etme gücüne 
sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, beden
sel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğ
retim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, 
aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve 
geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı 
izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş 
çocuk derneklerine üye olabilirler. 

Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsil
cilerinin izni ile çocuk derneklerine üye 
olabilirler ancak yönetim ve denetim kurulların
da görev alamazlar. 

Çocuk derneklerine onsekiz yaşından 
büyükler kurucu veya üye olamazlar. 

Dernek tüzüğü 
MADDE 4. - Her derneğin bir tüzüğü 

bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen husus
ların belirtilmesi zorunludur: 

a) Derneğin adı ve merkezi. 
b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleş

tirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma 
konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı. 

c) Derneğe üye olma ve üyelikten çık
manın şart ve şekilleri. 
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(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (İçişleri Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 

d) Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı. 
e) Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy 

kullanma ve karar alma usul ve şekilleri. 
f) Yönetim ve denetim kurullarının görev 

ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek 
üye sayısı. 

g) Derneğin şubesinin bulunup bulun
mayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl 
kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel 
kurulunda nasıl temsil edileceği. 

h) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık 
aidat miktarının belirlenme şekli. 

ı) Derneğin borçlanma usulleri. 
j) Derneğin iç denetim şekilleri. 
k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği. 
1) Derneğin feshi halinde mal varlığının 

tasfiye şekli. 
Uluslararası faaliyet 
MADDE 5. - Dernekler, tüzüklerinde gös

terilen amaçları gerçekleştirmek üzere ulus
lararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, 
yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt 
dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya 
yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara 
katılabilirler. 

Yabancı dernekler, Dışişleri Bakanlığının 
görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının 
izniyle Türkiye'de faaliyette veya işbirliğinde 
bulunabilir, temsilcilik veya şube açabilir, der
nek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş 
dernek veya üst kuruluşlara katılabilirler. 

Tüzel kişilerin oy kullanması 
MADDE 6. - Tüzel kişinin üye olması 

halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı 
veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. 
Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona 
erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse 
yeniden belirlenir. 

Şube genel kurulları 
MADDE 7. - Şube genel kurulları olağan 

toplantılarını merkez genel kurulu toplantısın
dan en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. 
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Federasyon ve konfederasyonlar 
MADDE 8. - Federasyonların üye sayısının 

beşten ve konfederasyonların üye sayısının üç
ten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay içinde 
giderilmediği takdirde haklarında kendiliğinden 
sona erme hükümleri uygulanır. 

Federasyonlar ve konfederasyonlar temsil
cilik dışında her ne ad altında olursa olsun, baş
ka bir örgüt kuramazlar. 

İç denetim 
MADDE 9. - Demeklerde iç denetim esas

tır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim 
kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği 
gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da 
denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim 
kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca 
denetim yapılmış olması, denetim kumlunun 
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Denetim kumlu; demeğin, tüzüğünde gös
terilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için 
sürdürüleceği belirtilen çalışma konulan doğ
rultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, 
defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve demek 
tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, 
demek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere 
göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve 
denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim 
kumluna ve toplandığında genel kumla sunar. 

Denetim kumlu üyelerinin istemi üzerine, 
her türlü bilgi, belge ve kayıtların, demek yet
kilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, 
yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine 
girme isteğinin yerine getirilmesi zomnludur. 

Yardım ve işbirliği Yardım ve işbirliği 
MADDE 10. - Demekler, tüzüklerinde MADDE 10. - Kanunun 10 uncu maddesi, 

gösterilen amaçlan gerçekleştirmek üzere, ben- Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
zer amaçlı demeklerden, siyasi partilerden, işçi 
ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluş
lardan maddî yardım alabilir ve adı geçen 
kurumlara maddî yardımda bulunabilirler. 

5072 sayılı Demek ve Vakıfların Kamu 
Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair 
Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, demekler 
kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına 
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giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu 
projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje 
maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ay
nî veya nakdî katkı sağlayabilirler. 

Gelir ve giderlerde usul ile dernek def
terleri 

MADDE 11.- Dernek gelirleri alındı bel
gesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile 
yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı 
ile toplanması halinde banka tarafından düzen
lenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler 
alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve 
harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. 

Dernek gelirlerinin toplanmasında kul
lanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı 
ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırıl
ması, onaylanması ve kullanılması ile demek 
gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki bel
gesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir. 

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler 
yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar 
adına yetki belgesi düzenlenir. 

Dernekler tarafından tutulacak defter ve 
kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte 
düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden 
ya da noterden onaylı olması zorunludur. 

Sandık kurma 
MADDE 12. - Dernekler, tüzüklerinde 

yazılı olmak ve sağlanan kân üyelerine paylaştır
mamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine 
aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek 
gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve 
hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını kar
şılamak amacıyla sandık kurabilirler. 

Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları 
yönetmelikte düzenlenir. 

Dernek görevlileri ve ücretleri 
MADDE 13. - Üye sayısının 100 kişiden 

çok olması şartıyla dernek hizmetleri gönül
lüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve baş
latılan ücretliler aracılığıyla yürütülür. 

Dernek yönetim ve denetim kurullarının 
kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine üc-
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ret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü 
ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul 
tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur 
hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir kar
şılık ödenemez. 

Dernek hizmetleri için görevlendirilecek 
üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları 
genel kurul tarafından tespit olunur. 

Gençlik ve spor kulüpleri 
MADDE 14. - Derneklerden başvurmaları 

halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor 
kulübü, boş zamanlan değerlendirme faaliyetine 
yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki 
faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor 
kulübü adını alır. Bu kulüpler, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünce tutulacak kütüğe kayıt ve 
tescil edilir. 

Kulüplerin organları, bu organlann görev 
ve yetkileri, kulüplerin Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünce de denetlenmesi ve bunlara 
yapılacak yardımların şekil ve şartları, üst 
kuruluş oluşturmada uyulacak esas ve usuller, 
gençlik ve spor faaliyetlerini yürüteceklerin 
nitelikleri ve bunlara uygulanacak disiplin iş
lemleri, kulüplerin kayıt ve tesciline ilişkin 
esaslar İçişleri Bakanlığının uygun görüşü 
üzerine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
bağlı olduğu Bakanlıkça yürürlüğe konulacak 
yönetmelikte düzenlenir. 

Tasfiye 
MADDE 15. - Genel kurul kararı ile fes

hedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit 
edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, 
tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. 
Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının 
genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel 
kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel 
kurul toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme 
karan ile feshedilmişse, derneğin bütün para, 
mal ve haklan, mahkeme karanyla derneğin 
amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla 
üyeye sahip demeğe devredilir. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen 
veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye 
ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra der
nekler kütüğündeki kayıtları silinir. 

Feshedilmesi için hakkında soruşturma 
veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna 
bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir 
karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuç
lanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz. 

Tasfiye işlemleri sonucu derneklerin defter 
ve belgelerinin saklanma usulü, süresi ve tas
fiyeye ilişkin gerekli belgeler yönetmelikte 
düzenlenir. 

Basımevlerinin sorumluluğu 
MADDE 16. - Basımevleri, dernek gelir

lerinin toplanmasında kullanılacak alındı bel
gelerini bastıktan sonra, bu belgelerin seri ve 
sıra numaralarını onbeş gün içinde mülkî idare 
amirliğine bildirmek zorundadır. 

Hata ve noksanlıkların giderilmesi 
MADDE 17. - Derneklerin iş ve işlem

lerinde, bu Kanun ve 4721 sayılı Türk Medenî 
Kanunu ile bunlara dayanılarak çıkarılan 
yönetmeliklerin hükümlerine aykırılık tespit 
edilmesi halinde, konusu suç teşkil etmeyen 
hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin 
yazılı istemi üzerine, ilgili dernek tarafından 
otuz gün içerisinde giderilmesi zorunludur. 

Yargılama usulü 
MADDE 18. - Bu Kanunla ilgili olarak 

hukuk mahkemelerinde bakılacak davalarda 
basit yargılama usulü uygulanır. 

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranan 
failler hakkındaki soruşturma ve kovuşturma, 
yer ve zaman kaydı aranmaksızın 3005 sayılı 
Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu 
hükümlerine göre yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Denetim ve Bildirimler 

Beyanname verme yükümlülüğü ve 
denetim 

MADDE 19. - Dernekler, yıl sonu itibarıy
la faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin 
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sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her 
yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amir
liğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin 
düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönet
melikte düzenlenir. 

Gerekli görülen hallerde, derneklerin 
tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda 
faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve 
kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tut
madıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri 
tarafından denetletilebilir. Bu denetimlerde kol
luk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçiş
leri Bakanlığı ve mülkî idare amirlerinin 
yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde 
yapılır. Bu denetimler en az yirmidört saat önce 
derneklere bildirilir. 

Denetim sırasında görevli memurlar 
tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve 
kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösteril
mesi veya verilmesi, yönetim yerleri, mües
seseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine 
getirilmesi zorunludur. 

Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin 
tespit edilmesi hâlinde, mülkî idare amiri 
durumu derhal Cumhuriyet savcılığına ve der
neğe bildirir. 

Kolluk kuvvetlerinin yetkisi 
MADDE 20. - Kamu düzeninin korunması 

veya suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerin
den birine bağlı olarak usulüne göre verilmiş 
hâkim karan olmadıkça, yine bu nedenlere 
bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan 
durumlarda mülkî idare amirinin yazılı emri 
bulunmadıkça, kolluk kuvvetleri, dernek ve ek
lentilerine giremez, arama yapamaz ve 
buradaki eşyaya el koyamaz. Mülkî idare 
amirinin kararı yirmidört saat içinde görevli 
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el 
koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açık
lar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. 
Hâkim kararı, mülkî idare amiri tarafından der
nek yöneticilerine yazıyla duyurulur. 
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Yurt dışından yardım alınması 
MADDE 21 . - Dernekler mülkî idare amir

liğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla 
yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî 
ve nakdî yardım alabilirler. Bildirimin şekli ve 
içeriği yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardım
ların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur. 

Taşınmaz mal edinme 
MADDE 22. - Dernekler genel kurullarının 

yetki vermesi üzerine yönetim kurulu karanyla 
taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mal
larını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmaz
ları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mül
kî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. 

Genel kurul toplantısı ve organlara 
seçilenlerin idareye bildirilmesi 

MADDE 23. - Dernekler, genel kurulu iz
leyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve 
denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına 
seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amir
liğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organ
larında ve yerleşim yerinde meydana gelen 
değişiklikler de aynı usule tâbidir. Genel kurul 
sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli bel
geler yönetmelikte düzenlenir. 

Temsilcilik 
MADDE 24. - Dernekler, gerekli gördükleri 

yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla 
temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya 
dernek genel kurullarında temsil edilmezler. 
Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin ad
resi, yönetim kurulu karanyla temsilci olarak 
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin 
mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. 

Plâtform oluşturma 
MADDE 25. - Dernekler, amaçları ile il

gisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan 
alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika 
ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir 
amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organ
larının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler. 

Plâtformlar, kanunların dernekler için yasak
ladığı amaç ve faaliyet konulan doğrultusunda 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yurt dışından yardım alınması 
MADDE 21. - Kanunun 21 inci maddesi, 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler. Bu 
yasağa aykırı hareket edenler hakkında, bu Kanun 
ve ilgili kanunların cezaî hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İzne Tâbi Faaliyetler 

Derneklerin izinle kurabileceği tesisler 
MADDE 26. - Derneklerin, tüzüklerinde 

gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, 
eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pan
siyon; üyeleri için lokal açmaları ve lokallerin
de alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin iş
letilmesi mülkî idare amirinden izin almalarına 
bağlıdır. Bu tesislerin açılması, işletilmesi ve 
kapatılmasına ilişkin esas ve usuller yönet
melikte düzenlenir. 

Kamu yararına çalışan dernekler 
MADDE 27. - Kamu yararına çalışan der

nekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakan
lığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit 
edilir. Bir derneğin kamu yararına çalışan der
neklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan 
beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve 
bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği 
faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek 
nitelikte ve ölçüde olması şarttır. 

Kamu yaranna çalışan dernek statüsünün 
kazanılması, kaybedilmesi ve gerekli belgeler ile 
diğer esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir. 

Kamu yararına çalışan dernekler en az iki 
yılda bir denetlenir. Yapılan denetimler sonucun
da düzenlenen raporlar üzerine, kamu yaranna 
çalışan derneklerin organlarında görev alan 
üyeler veya ilgili personel, ağır hapis veya ağır 
para cezası verilmesini gerektiren suçların işlen
diğinin tespit edilmesi halinde, geçici bir tedbir 
olarak İçişleri Bakanınca görevden uzaklaş-
tırılabilir. Görevden uzaklaştırılanların yerlerine, 
kesin hükme kadar, öncelikle demek üyelerin
den olmak üzere görevlendirme yapılır. 

Kamu yararına çalıştıklarına karar verilen 
dernekler, denetimler sonunda bu niteliklerini 
kaybettikleri tespit edilirse, birinci fıkrada ön-
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görülen usulle haklarında alınan kamu yararına 
çalışan derneklerden sayılma kararı kaldırılır. 

Türkiye Kızılay Derneği ve Türk Hava 
Kurumunun tüzüklerini onaylamaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

Kamu yararına çalışan derneklerin mal
larına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı 
suç işlemiş gibi cezalandırılır. 

Dernek adları 
MADDE 28. - Dernek adlarında; Türk, Tür

kiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal 
kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen 
eklerle oluşturulan kelimeler İçişleri Bakan
lığının izni ile kullanılabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yasaklar 

Bazı ad ve işaretleri kullanma yasağı 
MADDE 29. - Derneklerin, mevcut veya 

mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedil
miş bir siyasî partinin, bir sendikanın veya üst 
kuruluşun, bir derneğin veya üst kuruluşun 
adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve ben
zeri işaretleri ya da başka bir ülkeye ve daha 
önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, 
amblem ve flamaları kullanmaları yasaktır. 

Kurulması yasak olan dernekler ve 
yasak faaliyetler 

MADDE 30. - Dernekler; 
a) Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu 

amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği 
belirtilen çalışma konulan dışında faaliyette 
bulunamazlar. 

b) Anayasa ve kanunlarla açıkça yasak
lanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiil
leri gerçekleştirmek amacıyla kurulamaz. 

c) Askerliğe, millî savunma ve genel kol
luk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim 
faaliyetlerinde bulunamaz, bu amaçları gerçek
leştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri 
açamazlar. Üyeleri için özel kıyafet veya ünifor
ma kullanamazlar. 
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Kayıt ve yazışma dili 
MADDE 31. - Demekler, defterlerinde ve 

kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi 
kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanırlar. 

ALTINCI BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Ceza hükümleri 
MADDE 32. - Bu Kanuna aykırı davranış

lara uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Demek kurma hakkına sahip olmadık

ları halde demek kuranlar veya demeklere üye 
olmaları kanunlarla yasaklandığı halde demek 
üyesi olanlar ile demeklere üye olması kanun
larla yasaklanmış kişileri bilerek dernek 
üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen 
veya demek üyesi iken demeklere üye olma 
hakkını kaybeden kişileri demek üyeliğinden 
silmeyen demek yöneticileri beşyüzmilyon lira 
idarî para cezası ile cezalandırılır. 

b) Genel Kurul toplantılarını kanun ve 
tüzük hükümlerine aykırı olarak veya demek 
merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belir
tilen yer dışında yapan demek yöneticileri beş
yüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. Mahkemece, kanun ve tüzük 
hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul 
toplantılarının iptaline de karar verilebilir. 

c) Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla 
almayan dernek yöneticilerine, bu şekilde 
alman paranın yüzde beşi oranında idarî para 
cezası verilir. 

d) Demeğe ait tutulması gereken defter 
veya kayıtlan tutmayan demek yöneticileri beş
yüzmilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır. 

e) Genel kurul ve diğer demek organlannda 
yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım 
ve dökümüne hile kanştıranlar ve defter veya 
kayıtlan tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, 
fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdir
de altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşyüzmil
yon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandınlır. 

f) Her ne suretle olursa olsun kendisine 
tevdi olunan demeğe ait para veya para hük-
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mündeki evrak, senet veya sair mallan ken
disinin veya başkasının menfaatine olarak sarf 
veya istihlâk veya rehneden veya satan, giz
leyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden 
yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denet
çiler ile derneğin diğer personeli fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı ay
dan iki yıla kadar hapis ve beşyüzmilyon liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

g) Yetkili mercilerin izni olmaksızın 
yabancı derneklerin Türkiye'de temsilcilik
lerini veya şubelerini açanlar, faaliyetlerini 
yürütenler, bu derneklerle işbirliğinde bulunan
lar veya bu dernekleri üye kabul edenler beş
yüzmilyon liraya kadar para cezası ile cezalan
dırılır ve izinsiz açılan şube veya temsilciliğin 
de kapatılmasına karar verilir. 

h) 16 ncı maddede belirtilen bildirim 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi 
yöneticileri beşyüzmilyon lira idarî para cezası 
ile cezalandırılır. 

ı) 17 nci maddede yer alan zorunluluğa uy
mayanlar yüzmilyon lira idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 

j) 19 uncu maddede belirtilen beyan
nameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler 
üçmilyar liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

k) 9 ve 19 uncu maddelerin üçüncü fık
ralarındaki zorunluluğa uymayanlar beşyüz
milyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır. 

1) 21, 22, 23 ve 24 üncü maddelerde belir
tilen bildirim yükümlülüğünü, 19 uncu maddede 
belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü 
yerine getirmeyen dernek yöneticileri beşyüz
milyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır. 

m) 26 ncı maddede belirtilen tesisleri izin
siz açan dernek yöneticileri, beşyüzmilyon 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır 
ve tesisin kapatılmasına da karar verilebilir. 

n) 29 uncu maddede belirtilen yasaklara, 
yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı 
hareket eden dernek yöneticileri, fiilleri daha 
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ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde beşyüz
milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır ve derneğin feshine de karar verilir. 

o) 30 uncu maddenin (a) bendinde belir
tilen yasağa aykırı hareket eden dernek 
yöneticileri beşyüzmilyon liradan birmilyar 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır, 
tekerrürü halinde ağır para cezası yarı nispetin
de artırılarak hükmolunur. Aynı maddenin (c) 
bendine aykırı faaliyette bulunan dernek 
yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerek
tirmediği takdirde, bir yıldan az olmamak üzere 
hapis cezası ile cezalandırılır ve tesisin kapatıl
masına da karar verilir. 

p) 30 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen 
kurulması yasak dernekleri kuranlar ile bu bende 
aykırı harekette bulunan demek yöneticileri fiil
leri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşyüzmilyon 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve 
derneğin feshine de karar verilir. 

r) 31 inci maddede öngörülen zorunluluğa 
uymayanlar birmilyar lira idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 

Cezaların uygulanması 
MADDE 33. - Bu Kanunda belirtilen 

cezalar çocuk dernekleri hakkında, yazılı 
olarak uyarılmasına rağmen tekrar edilmesi 
halinde uygulanır. 

Bu Kanunun 32 nci maddesinde geçen 
"dernek yöneticileri" ibareleri dernek yönetim 
kurulu başkanını ifade eder. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları 
mülkî idare amiri tarafından verilir. Verilen idarî 
para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. 

Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren 
otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz 
edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine 
getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen 
karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâller
de evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa 
sürede sonuçlandırılır. 
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Bu Kanuna göre verilen idarî para cezalan 
6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Cemiyetler ve Dernekler kanunlarına 
yapılan atıflar 

MADDE 34. - Diğer kanunlarda, 3512 
sayılı Cemiyetler Kanunu, 1630 sayılı Demekler 
Kanunu veya 2908 sayılı Demekler Kanunu ile 
bunların ek ve değişikliklerine veya belli mad
delerine yapılan atıflar, bu Kanuna veya bu 
Kanunun aynı konulan düzenleyen madde veya 
maddelerine yapılmış sayılır. Bu Kanunda 
hüküm bulunmayan hallerde aynı konuları 
düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 
ilgili hükümlerine atıf yapılmış sayılır. 

Kanunun meslekî kuruluşlara uy
gulanacak hükümleri 

MADDE 35. - Bu Kanunun 19, 20, 23, 26, 
28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri özel kanun
larında hüküm bulunmamak kaydıyla kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan ile iş
çi ve işveren sendikalan ve üst kuruluşları için 
de ceza hükümleriyle birlikte uygulanır. 

Uygulanacak hükümler 
MADDE 36. - Bu Kanun hükümleri; 

yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında 
bulunan dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı 
gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube veya 
temsilcilikleri hakkında da ceza hükümleri ile 
birlikte uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulun
mayan hallerde 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanununun hükümleri uygulanır. 

Yönetmelik 
MADDE 37. - Bu Kanunun ilgili mad

delerinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelik
ler İçişleri Bakanlığınca, kulüp adını alan der
neklerle ilgili yönetmelik ise Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça 
en geç altı ay içinde Resmi Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler 
çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulan
masına devam olunur. 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan 
hükümler 

MADDE 38. - A) 22.11.2001 tarihli ve 
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 62 nci 
maddesi ve 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 62. - Dernekler, 60 mcı maddenin 
son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi iz
leyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını 
yapmak ve zorunlu organlannı oluşturmakla 
yükümlüdürler. 

Olağan genel kurul toplantılarının en geç 
üç yılda bir yapılması zorunludur. 

B) 4721 sayılı Kanunun 58 inci mad
desinin ikinci fıkrasında yer alan "yerleşim 
yeri, kurucuları,", 64 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan "tüzükte başkaca bir düzen
leme yoksa,", 77 nci maddesinin birinci fık
rasında yer alan "yerel bir gazete ile ilan edilir 
ve aynı zamanda ve bir yazıyla", 92 nci mad
desinde yer alan "uluslararası alanda işbirliği 
yapılmasında yarar görülen hallerde ve kar
şılıklı olmak koşuluyla" ve 93 üncü maddesin
de yer alan "karşılıklı olmak koşuluyla" 
ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır. 

C) 4721 sayılı Kanunun 61 inci maddesi 
ile 79 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürür
lükten kaldırılmıştır. 

D) 14.2.1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 13/A maddesinin (h) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir. 

h) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa 
göre düzenlenecek yardım toplama faaliyet
leriyle ilgili işlemleri yürütmek. 

Derneklerin kaydedileceği dernekler 
kütüğünün şekli, düzenleme ve kayıt esasları 
yönetmelikle düzenlenir. 

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde 
kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca ilçe der
nekler büro şeflikleri oluşturulmaz. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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E) 8.6.1984 tarihli ve 227 sayılı Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 
3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Vakıfların dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel 
kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım al
ması, derneklere uygulanan hükümlere tâbidir. 

F) 23.6.1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan "gezi ve eğlenceler düzen
lemek", 24 üncü maddesinin birinci fıkrasın
daki "belirli yerlere kutu koymak" ibarelerinden 
sonra gelmek üzere "veya bilgileri otomatik ya 
da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistem
ler kullanmak" ibaresi eklenmiştir. 

G) 2860 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. - Yardım toplama faaliyeti bir 
ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin 
valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o il
çenin kaymakamından izin alınır. Yardım top
lama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yar
dım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya 
tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin 
valisinden izin alınır ve izni veren valilik 
tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakan
lığına bilgi verilir. Yardım toplama faaliyet
leriyle ilgili işlemler dernekler birimlerince 
yürütülür. 

H) 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Der
nekler Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 39. - Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 40. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 540) 

Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/306) 

T.C. 
Başbakanlık 6.6.2003 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-8786 

Konu : Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığı 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 27.5.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.1.128.55.2003/25492 
sayılı yazısı. 

Teşekkül halinde akaryakıt kaçakçılığı suçunu işlediği iddia olunan Mardin Milletvekili 
Süleyman Bölünmez hakkında tanzim edilen soruşturma dosyaları ile Adalet Bakanlığının il
gi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 2 7.5.2003 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.55.2003-25492 
Konu : Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Teşekkül halinde akaryakıt kaçakçılığı suçunu işlediği iddia olunan Süleyman Bölünmez hak
kında Antalya 1 inci Ağır Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı 
geçenin, Mardin İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılması için hakkında usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Antalya Cumhuriyet Baş
savcılığına gönderilmesine dair Antalya 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 31.3.2003 gün ve 
2003/251-232 sayılı kararını havi dosya anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 29.4.2003 gün ve 
2003/1650 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/306 
Karar No. : 61 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Teşekkül halinde akaryakıt kaçakçılığı suçunu işlediği iddia olunan Mardin Milletvekili Süley

man Bölünmez hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 
Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Mardin Milletvekili 
Süleyman Bölünmez hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ekte) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Askar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
At ila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 540) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 540) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Ar aslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Ydmaz Kaya Muharrem Kdıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 540) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 538) 

Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/305) 

T.C. 
Başbakanlık 6.6.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-8785 
Konu : Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 27.5.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.31.2003/25466 

sayılı yazısı. 
Zimmet suçunu işlediği iddia olunan Tokat Milletvekili Feramus Şahin hakkında tanzim 

edilen sonuşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 27.5.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.31.2003/25466 

Konu : Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Zimmet, suçunu işlediği iddia olunan Feramus Şahin hakkında Tokat Ağır Ceza Mahkemesine 

açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, Tokat İlinden milletvekili seçil
diğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında usuli 
mumalelerin durdurulmasına ve evrakın Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair 
Tokat Ağır Ceza Mahkemesinin 24.2.2003 gün ve 2003/61 esas sayılı kararını havi dosya anılan yer 
Cumhuriyet Başsavcılığının 17.4.2003 gün ve 2003/325-3 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Tokat Milletvekili Feramus Şahin hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/305 
Karar No. : 73 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Zimmet suçunu işlediği iddia olunan Tokat Milletvekili Feramus Şahin hakkında düzenlenen 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldmlmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazır
lık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Tokat Milletvekili Feramus Şahin Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Tokat Milletvekili 
Feramus Şahin hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli.) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli.) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
At ila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 538) 



Uye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 538) 
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Geçici.dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararma katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 538) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 537) 

Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/299) 

T.C. 
Başbakanlık 5.6.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-8694 
Konu : Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 26.5.2003 tarih ve B.03.Ü.CİG.Ü.00.00.02.-1.128.23.2003/25017 

sayılı yazısı. 
2908 sayılı Dernekler Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Zonguldak Mil

letvekili Polat Türkmen hakkında tanzim edilen sonuşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 
ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 26.5.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.23.2003/25017 

Konu : Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

2908 sayılı Dernekler Kanununa muhalefet ettiği idda olunan Polat Türkmen hakkında Zongul
dak 2. Asliye Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, 
Zonguldak İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması için hakkında usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Zonguldak Cumhuriyet Başsav
cılığına gönderilmesine dair Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 18.2.2003 gün ve 2003/93-
67 sayılı kararını havi dosya anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 24.4.2003 gün ve 2003/B.535 
sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/299 
Karar No. : 98 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dernekler Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Zonguldak Milletvekili Polat Türk

men hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiş
tir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Zonguldak Milletvekili 
Polat Türkmen hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk ipek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 537) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşıyım) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarmı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 537) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Er aslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 537) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 536) 

Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, 
Nevzat Doğan ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporları (3/289) 
T.C. 

Başbakanlık 14.5.2003 
Personel ve Prensipler 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B. 02.0.PPG. 0.12-310- 7560 

Konu : Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 25.4.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.48.2003/193000 

sayılı yazısı. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 

muhalefet etmek suçunu işledikleri iddia olunan Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet 
Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve Muzaffer Baştopçu haklarında tanzim edilen soruşturma dos
yası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 25.4.2003 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.48.2003/19300 
Konu : Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve Muzaf

fer Baştopçu'nun yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet et

tikleri iddia olunan Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve Muzaffer Baştopçu hak
larında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenlerin, Kocaeli İlinden milletvekili seçildik
lerinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için haklarında düzenlenen fez-
lekeli evrak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 31.3.2003 gün ve 2003-2/1132 sayılı yazısı ekin
de alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve Muzaffer 
Baştopçu haklarında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 
üncü maddesi uyannca yasama dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini 
delâletlerine arz ederim. ^ ., _. , 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/289 
Karar No. : 122 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Osman Pepe hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili Os
man Pepe hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Karşı oy yazım ektedir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim.) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 
Üye 

Ilyas Sezai Önder 
Samsun 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim.) 
Üye 

ibrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ekli.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 536) 
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Uye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasmı, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 536) 
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Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararma katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 536) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/289 
Karar No. : 84 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Mehmet Vecdi Gönül hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Vecdi Gönül Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını gönder
miştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Mehmet Vecdi Gönül hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifiz.) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim.) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalifim.) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalifim.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalifim.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 536) 
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Uye 
îlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Uye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy yazımız eklidir.) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasmı 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 536) 
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Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

İ. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 536) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/289 
Karar No. : 124 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nevzat Doğan hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Karşı oy yazım ektedir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim.) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 
Üye 

İlyas Sezai Önder 
Samsun 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim.) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Atıla Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 536) 
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Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy yazımız eklidir.) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalanna karşı korunmasıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 536) 
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Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aks öz Mehmet Ziya Yergök t Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Ar aslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/289 

Karar No. : 123 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldınlmasma Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Muzaffer Baştopçu hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 

Burhan Kuzu 

İstanbul 

Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 

Üye 

E Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 

Oya Ar aslı 

Ankara 

(Karşı oy yazım ektedir.) 

Üye 

Tuncay Ercenk 

Antalya 

(Muhalifim.) 

Başkanvekili 

Atilla Koç 

Aydın 

Üye 

Uğur Aks öz 

Adana 

(Muhalifim.) 

Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 

Haluk ipek 

Ankara 

Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Sözcü 

Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 

Abdullah Torun 

Adana 

Üye 

Halil Ünlütepe 

Afyon 

(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 

Atila Emek 

Antalya 

(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 

Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 
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Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 
Üye 

İlyas Sezai Önder 
Samsun 

(Muhalefet şerhi eklidir.) 
Üye 

Ramazan Can 
Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşıyım) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 
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KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 536) 
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Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz 
Adana 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Oya Ar aslı 
Ankara 

Atila Emek 
Antalya 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Halil Ünlütepe 
Afyon 

Feridun F. Baloğlu 
Antalya 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 536) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 535) 

Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/288) 

TC 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 14.5.2003 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-7559 
Konu : Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıkları 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 25.4.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.42.2003/19371 

sayılı yazısı. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 

muhalefet etmek suçunu işledikleri iddia olunan Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve 
Nihat Ergün haklarında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
TC. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 25.4.2003 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.42.2003-193/'1 
Konu : Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıkları 

BAŞBAKANLIĞA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet et

tikleri iddia olunan Nevzat Doğan ve Nihat Ergün haklarında yapılan hazırlık soruşturması sırasın
da adı geçenlerin, Kocaeli İlinden milletvekili seçildiklerinin anlaşılması üzerine, yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılması için haklarında düzenlenen fezlekeli evrak Kocaeli Cumhuriyet Başsav
cılığının 31.3.2003 gün ve 2003-2/1126 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün haklarında soruşturmaya devam 
olunabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 28.5.2004 

Esas No. : 3/288 
Karar No. : 130 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nevzat Doğan hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Kâtip 
Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 
Üye 

İlyas Sezai Önder 
Samsun 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
At ila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 535) 
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Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasım, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının, tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 535) 
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Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aks öz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 535) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 28.5.2004 

Esas No. : 3/288 
Karar No. : 131 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nihat Ergün hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 535) 



- 6 -

Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşıyım) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutularnamasmı, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasım; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 535) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının, tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 535) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 534) 

Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu9nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/287) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 14.5.2003 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-7558 
Konu : Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıkları 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 25.4.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-U28.41.2003/19313 

sayılı yazısı. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 

muhalefet etmek suçunu işledikleri iddia olunan Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve 
Muzaffer Baştopçu haklarında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 25.4.2003 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.41.2003-19313 
Konu : Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıkları 

BAŞBAKANLIĞA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet et

tikleri iddia olunan Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu haklarında yapılan hazırlık soruşturması 
sırasında adı geçenlerin, Kocaeli İlinden milletvekili seçildiklerinin anlaşılması üzerine, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması için haklarında düzenlenen fezlekeli evrak Kocaeli Cumhuriyet Baş
savcılığının 31.3.2003 gün ve 2003-2/1128 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu haklarında soruşturmaya devam 
olunabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunul
mazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 28.5.2004 

Esas No. : 3/287 
Karar No. : 142 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Mehmet Nihat Ergün hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nihat Ergün hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Karşı oy yazım ektedir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 
Üye 

Ilyas Sezai Önder 
Samsun 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye i 

İbrahim Hakkı Aş kar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 534) 
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Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasmı 
ve yargı lanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının, tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 534) 
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Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aks öz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlü tepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk At ila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 534) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 28.5.2004 

Esas No. : 3/287 
Karar No. : 143 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını gönder
miştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Muzaffer Baştopçu hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
E Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
At ila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 534) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
'Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarmı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasmı, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasmı 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 534) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının, tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aks öz 
Adana 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Oya Ar aslı 
Ankara 

A t ila Emek 
Antalya 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

/ Sezai Önder 

Samsun 

Halil Ünlütepe 
Afyon 

Feridun F. Baloğlu 
Antalya 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Orhan Eraslan 
Niğde 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 533) 

Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/286) 

T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 

Genel Müdürlüğü 14.5.2003 
Sayı: B02.0.PPG.0.12-310-7557 

Konu : Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıkları 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 25.4.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.47.2003/19314 
sayılı yazısı. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
muhalefet etmek suçunu işledikleri iddia olunan Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve 
Nihat Ergün haklarında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 25.4.2003 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.47.2003-19314 
Konu : Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan, Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıkları 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet et
tiği iddia olunan Nevzat Doğan ve Nihat Ergün haklarında yapılan hazırlık soruşturması sırasında 
adı geçenlerin, Kocaeli İlinden milletvekili seçildiklerinin anlaşılması üzerine, yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılması için haklarında düzenlenen fezlekeli evrak Kocaeli Cumhuriyet Başsav
cılığının 31.3.2003 gün ve 2003-2/1127 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün haklarında soruşturmaya devam 
olunabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 28.5.2004 

Esas No. : 3/286 
Karar No. : 125 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nevzat Doğan hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 
Üye 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
Üye 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
A t ila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 
Üye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 533) 
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İlyas Sezai Önder 
Samsun 

(Muhalefet şerhim ekli) 
Üye 

Ramazan Can 
Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşıyım) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 533) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının, tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aks öz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 533) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 28.5.2004 

Esas No. : 3/286 
Karar No. : 126 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nihat Ergün hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim ekli) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 533) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının, tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aks öz 
Adana 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Oya Ar aslı 
Ankara 

Atıla Emek 
Antalya 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Halil Ünlütepe 
Afyon 

Feridun F. Baloğlu 
Antalya 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 533) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 532) 

Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/285) 

T.C. 
Başbakanlık 14.5.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-7556 
Konu : Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 25.4.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.45.2003/19274 

sayılı yazısı. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 

muhalefet etmek suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan hakkında 
tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte 
gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
T. C. 

Adalet Bakanlığı 25.4.2003 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.45.2003-19274 
Konu : Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet ettiği 

iddia olunan Nevzat Doğan hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Kocaeli 
İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 
hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 31.3.2003 gün ve 2003/2-
1130 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp, kal
dırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/285 
Karar No. : 121 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında kanuna muhalefet 

suçunu işlediği idda olunan Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldınlmasma Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nevzat Doğan hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Ah öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
A t ila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy yazımız ektedir) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 531) 

Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve 
Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/284) 

T.C. 
Başbakanlık 14.5.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-7555 
Konu: Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın Yasama 

Dokunulmazlıkları 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 25.4.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.46.2003/19297 
sayılı yazısı. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
muhalefet etmek suçunu işledikleri iddia olunan Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, 
Osman Pepe ve Nevzat Doğan haklarında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakan
lığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
T. C. 

Adalet Bakanlığı 25.4.2003 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.46.2003-19297 
Konu : Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın Yasama 

Dokunulmazlıkları 
BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet ettiği 
iddia olunan Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe, Nevzat Doğan haklarında yapılan hazırlık soruştur
ması sırasında adı geçenlerin, Kocaeli İlinden milletvekili seçildiklerinin anlaşılması üzerine, yasama 
dokunulmazlıklarının kaldınlması için haklarında düzenlenen fezlekeli evrak Kocaeli Cumhuriyet Baş
savcılığının 31.3.2003 gün ve 2003-2/1133 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan haklarında soruş
turmaya devam olunabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyannca 
yasama dokunulmazlıklannm kaldınlıp kaldınlmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/284 
Karar No. : 118 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Mehmet Vecdi Gönül hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldınlmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Vecdi Gönül Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını gönder
miştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Mehmet Vecdi Gönül hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Kâtip 
Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

ibrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
A ti la Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 531) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağn 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 531) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araş11 Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 531) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/284 
Karar No. : 120 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Osman Pepe hakkında düzenlenen Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu 
Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili Os
man Pepe hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aş kar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalifim) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 531) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy yazımız eklidir) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 531) 



Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadlan veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun E Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Küıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 531) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/284 
Karar No. : 119 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Nevzat Doğan hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalifim) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 531) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy yazımız eklidir) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Karşı oy) 
KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldınlması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 531) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Ar aslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atıla Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 531) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 530) 

Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/283) 

T.C. 
Başbakanlık 14.5.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 02.0.PPG. 0.12-310-7554 
Konu : Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 25.4.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.24.2003/19298 

sayılı yazısı. 
Basın yoluyla hakaret etmek suçunu işlediği iddia olunan Kütahya Milletvekili Soner 

Aksoy hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti 
ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 25.4.2003 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.CÎG.0.00.00.02-1.128.24.2003-19298 
Konu : Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Basın yoluyla hakaret etmek suçunu işlediği iddia olunan Soner Aksoy hakkında Gediz Asliye 

Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, Kütahya İlinden 
milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında 
usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Gediz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair, 
Gediz Asliye Ceza Mahkemesinin 17.1.2003 gün ve 2002/260 esas, 2003/1 sayılı karannı havi dosya 
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının 10.4.2003 gün ve 2003/825 sayılı yazısı ekinde alınmakla 
birlikte takdim kılınmıştır. 

Kütahya Milletvekili Soner Aksoy hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp, kal
dırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/283 
Karar No. : 45 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Basın yoluyla hakaret suçunu işlediği iddia olunan Kütahya Milletvekili Soner Aksoy hakkında 

düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya 
hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Kütahya Milletvekili Soner Aksoy Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kütahya Milletvekili 

Soner Aksoy hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

ibrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 530) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Karşı oy) 
Üye 

Semiha Öyüş 
Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 
Üye 

Orhan Yıldız 
Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

ismail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
Üye 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

(Karşıyım) 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 530) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnadları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki karanna katılmıyoruz. 

Uğur Aks öz 
Adana 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Oya Araslı 
Ankara 

Atila Emek 
Antalya 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Halil Ünlütepe 
Afyon 

Feridun F. Baloğlu 
Antalya 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 530) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 677) 

Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin ve 13 Milletvekilinin; 
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 6 Kasım 1989 
Tarih ve 388 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Mardin 
Milletvekili Muharrem Doğan ve 35 Milletvekilinin; Güney
doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/324, 2/299) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hak

kında 6 Kasım 1989 Tarih ve 388 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak
kındaki Kanun Teklifimiz ektedir. 

Gereğini arz ederiz. 

A. Müfit Yetkin 
Şanlıurfa 

D. Mehmet Kastal 
Osmaniye 

Mehmet Sarı 
Gaziantep 

Mehmet Faruk Bayrak 
Şanlıurfa 

Ahmet Üzer 
Gaziantep 

Mahmut Kaplan 
Şanlıurfa 

Zülfü Demirbağ 
Elazığ 

M. Mehdi Eker 
Diyarbakır 

M. İhsan Arslan 
Diyarbakır 

Yekta Haydaroğlu 
Van 

Veli Kaya 
Kilis 

A. Veli Şeyda 
Şırnak 

İrfan Riza Yazıcıoğlu 
Diyarbakır 

Mehmet Özlek 
Şanlıurfa 

GENEL GEREKÇE 
Başlangıçta bir su ve toprak kaynakları geliştirme programı olarak planlanan Güneydoğu 

Anadolu Projesi (GAP), 1989 yılında GAP Master Planı'nın hazırlanması ile tarım, sanayi, ulaştır
ma ve haberleşme, turizm gibi ekonomik sektörlerin yanı sıra eğitim, sağlık, konut, kırsal ve kent
sel altyapı gibi sosyal sektör yatırımlarını da içerisine alan entegre, bölgesel bir kalkınma projesine 
dönüşmüştür. Bu çerçevede çeşitli kurumlar tarafından farklı sektörlerde yürütülmesi öngörülen 
yatırımların birbiriyle eşzamanlı ve koordineli olarak gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Bu nedenle 1989 yılında 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
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Teşkilatı kurulmuş ve bölgesel kalkınmayı planlamak, yönlendirmek, izlemek ve kuruluşlararası 
koordinasyonu sağlamakla görevlendirilmiştir. 

GAP'ın temel hedefi bölgesel kalkınmanın sağlanması, bölgeler arası farklılıkların giderilmesi, 
bölgede ekonomik ve sosyal koşulların geliştirilerek yöre halkının refah düzeyinin ve yaşam stan
dardının yükseltilmesidir. 

Master Plan kapsamında 2005'te tamamlanması hedeflenen GAP ile Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi'nde 1.7 milyon hektar alanın sulanması mümkün olacak, yılda 27 milyar kilovat-saat hidroelek
trik enerji üretimi sağlanacak, kişi başına gelir % 209 oranında artacak, 3.8 milyon kişi istihdam 
olanağına sahip olacak ve GSBH' da % 445 artış gerçekleşecektir. 

Ancak, GAP Master Planı'nın yapımından bu yana geçen sürede Bölgede ve Türkiye'de plan 
kapsamındaki varsayımlara uymayan önemli gelişmeler meydana gelmiş ve Master Plan hedeflerin
den önemli ölçüde sapmalar olmuştur. GAP Master Planı'nın hedef yılı olan 2005'e gelindiğinde 
proje genelinde nakdi gerçekleşme ancak yüzde 52'ye ulaşmıştır. Enerji sektöründe nakdi gerçek
leşme % 80, tarım sektöründe % 21, ulaştırma-haberleşme sektöründe % 38, sanayi, kırsal ve kent
sel altyapı yatırımlarının yer aldığı hizmetler sektöründe ise % 87 düzeyindedir. Fiziki gerçekleşme 
açısından bakıldığında enerji yatırımlarının % 73 düzeyinde tamamlandığı, ancak, kalkınmanın itici 
gücü olan sulama yatırımlarının % 13 düzeyine ulaşabildiği görülmektedir. 

Diğer yandan, Haziran 1998'de alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile GAP'taki tüm yatırımların 
tamamlanması için 2010 hedef yılı olarak belirlenmiş ve GAP' in tüm sektörel bileşenleriyle birlik
te öngörülen tarihte tamamlanması için gerekli koordinasyon ve planlama görevi GAP İdaresi'ne 
verilmiştir. Böylece, 1989 yılından farklı olarak, insani gelişmeyi öncelikli hedef kabul eden GAP 
Bölge Kalkınma Planı, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda ve çeşitli kesimlerden pay
daşların etkin katılımıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan GAP Bölge Kalkınma Planı (BKP) 6.11.2002 
tarihli ve 2002/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. 

Ulusal kalkınma hedeflerine de önemli ölçüde katkı sağlayacak olan bölge kalkınmasının ger
çekleştirilmesi, şimdiye kadar yürütülen projeler için yapılan harcamanın getirişinin elde edilebil
mesi, yöre insanının sosyal ve ekonomik yaşam koşullarının öncelik ve ivedilikle iyileştirilmesi için 
GAP' in tamamlanması büyük önem taşımaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi, uluslar arası platformlarda da suya dayalı bir kalkınma projesi 
olarak benzerleri arasında örnek gösterilmekte ve özellikle sürdürülebilir insani gelişmeye yönelik 
uygulamaları ile ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Birleşmiş Mil
letler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa Birliği ile ortak projeler yürütmektedir. 

GAP İdaresi'nin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte ve İsviçre 
Hükümeti'nin de finansman katkısıyla 1997 yılından beri yürütmekte olduğu, 33 projeden oluşan 
"GAP Sürdürülebilir Kalkınma Programı"nın ikinci aşamasına geçilmiş olup, programın bitiş yılı 
2007 olarak belirlenmiştir. 

Avrupa Birliği (AB) ile birlikte 2002 yılında yürütülmeye başlanan ve üç bileşenden oluşan 
toplam 47 milyon Euro tutarındaki GAP Bölgesel Kalkınma Programı'nın da 2007 yılında bitiril
mesi öngörülmüştür. Program, Bölge nüfusunun ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesini 
hedeflemekte; aynı zamanda bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, üreticilerin kapasitelerinin 
geliştirilmesi, istihdamın artırılması, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması gibi ulusal 
program hedeflerini de önemli ölçüde desteklemektedir. Kırsal Kalkınma Projesi ile kırsal alanda 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 677) 
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sürdürülebilir gelir yaratmak amacıyla fakirliğin azaltılması ve istihdam olanaklarının artırılması 
amaçlanmıştır. Kültürel Mirasın Geliştirilmesi Projesi ile GAP Bölgesi'nde AB standartlarına uygun 
entegre "Kültürel Miras Stratejisinin hazırlanması ve uygulanması için bölgesel ve ulusal 
kapasitenin oluşturulması amaçlanmıştır. Bölgenin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet 
gücünün artırılmasını hedefleyen Küçük ve Orta Ölçekli Girişimcileri Destekleme Projesi UNDP 
ile birlikte yürütülmektedir. 

AB'ye uyum süreci çerçevesinde, bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi, bölge kaynaklarının 
etkin ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla ülke genelinde 26 bölge kalkınma ajansı kurul
ması öngörülmekte olup, yasa tasarısı hazırlanmıştır. Ancak, bu ajansların da kurulmaları, yapılan
maları, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için bir uyum sürecine ihtiyaçları vardır. 

Sonuç olarak GAP, uluslar arası platformlarda insan odaklı, sürdürülebilir bir kalkınma projesi 
olarak örnek gösterilmekte ve uygulamaları ile övgü almaktadır. GAP İdaresi, uluslararası kuruluş
lar tarafından GAP'ın koordinasyonundan sorumlu bir kurum olarak muhatap alınmaktadır. 

GAP henüz tamamlanmamıştır. 4 Haziran 1998 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında GAP'ın 
2010 yılında tamamlanması kararı alınmış ve 1998/21 sayılı genelge ile GAP'ın tüm bileşenleri ile 
tamamlanmasına yönelik planlama ve programlama çalışmalarını yürütme görevi GAP İdaresi'ne 
verilmiştir. 

GAP İdaresi Bölgede iki önemli ve büyük dış kaynaklı program yürütmektedir ve bunların bitiş 
yılı 2007 olarak öngörülmüştür. 

Ülke genelinde planlanan ve yasa tasarısı hazırlanan bölge kalkınma ajanslarının kurulması ve 
faaliyetlerini istenilen etkinlikte yürütebilmesi bir süreç gerektirmektedir ve GAP İdaresi'nin varlığı 
bu geçiş ve uyum sürecini olumlu bir şekilde etkileyecektir. 

GAP İdaresi, 9 ili kapsayan GAP Bölgesi'nde kalkınmanın planlanması, yönlendirilmesi, izlen
mesi ve kuruluşlararası koordinasyonun sağlanmasıyla görevli bir kurum olarak faaliyetlerini sür
dürmektedir.. 

Yukarıdaki gerekçeler dikkate alınarak yasal süresi 6 Kasım 2004 tarihinde tamamlanan GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi'nin görev süresinin üç yıl daha uzatılması gerekli görülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- Teklifin 1 inci maddesi ile 6 Kasım 1989 tarih ve 388 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 1 nci maddesinde geçen "on beş" ve 13'ncü maddesinde geçen "15" ibarelerinin 18 
yıl olarak değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 2.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3.- Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hak

kında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla dileriz. 9.6.2004 

Muharrem Doğan 
Mardin 

Necati Uzdil 
Osmaniye 

Dursun Akdemir 
İğdır 

Selahattin Dağ 
Mardin 

M. Fehmi Uyanık 
Diyarbakır 

Mehmet Özlek 
Şanlıurfa 

ibrahim Hakkı Birlik 
Şırnak 

Mahmut Uğur Çetin 
Niğde 

A. Sırrı Özbek 
İstanbul 

Mehmet Tatar 
Şırnak 

Orhan Ziya Diren 
Tokat 

Yücel Artantaş 
İğdır 

Avni Doğan 
Kahramanmaraş 

Ahmet Yılmazkaya 
Gaziantep 

M. Vedat Melik 
Şanlıurfa 

Mehmet Özyol 
Adıyaman 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Sabahattin Cevheri 
Şanlıurfa 

Ahmet Üzer 
Gaziantep 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Halil Tiryaki 
Kırıkkale 

Hüseyin Özcan 
Mersin 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

Erol Tınastepe 
Erzincan 

Mehmet Parlakyiğit 
Kahramanmaraş 

Osman Aslan 
Diyarbakır 

Muhsin Koçyiğit 
Diyarbakır 

Mustafa Çakır 
Samsun 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

Mahmut Durdu 
Gaziantep 

Mahmut Kaplan 
Şanlıurfa 

M. Sefa Sirmen 
Kocaeli 

Muharrem Eskiyapan 
Kayseri 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Malatya 

Ersoy Bulut 
Mersin 

Abdulaziz Yazar 
Hatay 

GENEL GEREKÇE 
Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yüksel

terek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki 
verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi millî kalkınma 
hedeflerine katkıda bulunmak olan GAP projesi, çok sektörlü ve entegre bir proje olarak, Tür
kiye'nin en büyük bölgesel kalkınma projesidir. 

Geçmişi 1930'lu yıllarda başlayan "Keban Projesi" ne kadar uzanan bu büyük, Kalkınma Ham
lesi, 1970'li yıllarda Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler 
olarak amaçlanmış, 1977 yılında "Güneydoğu Anadolu Projesi" olarak adlandırılmaya başlanmış
tır. 1980'li yıllara gelindiğinde ise çok sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma programına 
dönüştürülmüştür. 
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1989 yılında da Kuruluş amacı; GAP projesi kapsamına giren yörelerin süratle kalkındırılması, 
yatırımların gerçekleştirilmesi için; plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaş
tırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek için 
gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak 
olan, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı 15 yıllık bir süre için 388 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 

GAP projesi 1989 yılında tamamlanan GAP Master Planı ile çok sektörlü entegre bölgesel kal
kınma projesine dönüştürülmüş, enerji ve sulama amaçlı yapılara paralel olarak, tarımsal ve sınaî 
kalkınma, kırsal-kentsel altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık vb. alanlardaki gelişme birbirleriyle ilişkili 
projeler olarak ele alınmıştır. Bu Projenin makro çerçevesi 27.6.2000 tarihli 8. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı ile belirlenmiş ve 2010 yılına kadar projenin tamamlanması amaçlanmıştır. 

388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 6 ili kapsayacağı öngörülen Proje, günümüzde idarî 
yapıda meydana gelen değişiklik sonucu, yeni kurulan Batman, Şırnak ve Kilis illerini de coğrafî 
kapsamına almıştır. 

GAP Master Planının proje için 1990-2005 dönemi sonu itibariyle belirlediği hedef ve büyük
lüklere ulaşabilmek için yapılması öngörülen toplam kamu yatırımlarının finansman ihtiyacı 2004 
yılı fiyatlarıyla 31 Katrilyon 902 trilyon 54 milyar TL. dir. 2003 yılı sonuna kadar ise tahmini olarak 
16 katrilyon 612 trilyon 374 milyar TL. harcama yapılmış ve nakdî gerçekleşme yüzde 52.1 
düzeyine ulaşmıştır. GAP projesinin sektör bazında yatırım gerçekleşme oranları; 2003 sonu 
itibariyle, enerji yatırımlarında yüzde 80.3, Tarım sektöründe yüzde 21.1 olarak gerçekleşmiştir. 
Görüldüğü şekliyle, entegre bir proje olarak öngörülen projenin enerji sektörü dışındaki alanlarda 
gerçekleşme oranları çok düşük kalmıştır. Enerji sektörü dışında kalan sektörler itibariyle daha 
yapılacak çok iş bulunmaktadır. Mevcut yatırımlar itibariyle Projenin gerçekleşme oranı ön
görülenin yarısı düzeyindedir. 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre GAP idaresinin 
görev süresi 15 yıl olarak öngörülmüştür ve 6 Kasım 2004 tarihi itibariyle İdarenin görevi sona 
erecek, bütün kadroları da lağvedilecektir. 15 yıllık sürede ancak yarısı oranında yatırım gerçekleş
tirilen Projenin, kalan bu süre içerisinde; mevcut kaynaklarla tamamlanması mümkün değildir. Bu 
nedenlerle, ilave süreye ve kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır. 

Gelecek kuşaklar için kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratılmasını amaçlayan, sür
dürülebilir insanî kalkınma felsefesi üzerine kurulu; kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korun
ması, istihdam, mekansal planlama ve alt yapı geliştirilmesi temel stratejilerine sahip projenin 
tamamlanarak, Ülkemizin yüzakı olabilmesi için, GAP idaresinin görev süresinin 15 yıl yerine 25 
yıl olarak revize edilmesi, AB hedefleri ile de örtüşen bir zaruret olarak görülmektedir. Kanun Tek
lifi bu amaçla hazırlanmıştır. 

Ayrıca, GAP İdaresi Başkanlığının Merkezinin, projenin uygulama yeri olan Güney Doğu 
Anadolu Bölgesine naklinin yapılması; bölgenin ihtiyaçlarının yerinde karşılanmasında yaşanılan, 
yönetim mahsurlarını da ortadan kaldıracaktır. Bu yönde bir değişikliğin yapılması da Projenin hız
landırılmasında faydalı olabilecektir. Bunun da gözden geçirilmesi uygun olacaktır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Teklifin 1 inci maddesi ile 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci ve 13 

üncü maddelerinde geçen "onbeş" ve "15" ibarelerinin "yirmibeş" olarak değiştirilmesi öngörülmek
tedir. Böylece, GAP idaresinin görev süresinin 15 yıl yerine yirmibeş yıla çıkartılması, İdarenin kad
rolarına ilişkin yapılan değişiklikle de, personelin kadrolarının süresi 25 yıla uzatılmaktadır. 

Madde 2. - GAP Projesi kapsamında bulunan illerin idarî yapısının değişmesi nedeniyle, yeni 
kurulan iller de kanunî olarak proje kapsamına alınmakta, coğrafî alan ve kanunî kapsamın aynı ol
ması öngörülmektedir. 

Madde 3. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 4. - Yürütme maddesidir. 
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MARDİN MİLLETVEKİLİ MUHARREM DOĞAN VE 35 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATININ 
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 27.10.1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci ve 13 
üncü maddelerinde geçen "onbeş" ve "15" ibareleri "yirmibeş" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. - Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) bendine "Siirt" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Batman, Sımak, Kilis" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 677) 



— 8 — 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 3.11.2004 
Esas No. : 2/324, 2/299 

Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin ve 13 Milletvekilinin 2/324 esas numaralı "Güneydoğu 
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 6 Kasım 1989 
Tarih ve 388 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" 
ile Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 35 Milletvekilinin 2/299 esas numaralı "Güneydoğu 
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Komisyonumuzun, 2.11.2004 
tarihinde, Hükümeti temsilen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER, Maliye 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı temsilcileri ile teklif sahiplerinin katılımlarıyla yaptığı 5 inci birleşiminde; İç
tüzüğün 35 inci maddesine göre birleştirilerek ve 2/324 esas numaralı Kanun Teklifi esas alınarak 
görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; Fırat Havzası ve Dicle Havzası'ndan etkin bir şekilde faydalanılması amacıyla, 
öteden beri yürütülen çalışmalar sonucu, 1960' larda her iki havza İçin ayrı ayrı hazırlanmış iki 
projenin 1977 yılında "Güneydoğu Anadolu Projesi" adı altında birleştirilmesiyle; bölgesel bir kal
kınma projesi ortaya konulmuştur. Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gelir düzeyi ve 
hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kal
dırarak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik 
büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak olan Projenin alanı, Aşağı Fırat ve Dic
le havzaları ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mar
din, Siirt ve Şanlıurfa illerini kapsamaktaydı. 

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamına giren yörelerin süratle kalkındırılması ve yatırımların 
gerçekleştirilmesi için; plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer 
hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek için gerekli tedbirleri 
almak veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla 
27.10.1989 tarihli ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15 yıl süre için Güneydoğu 
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı kurulmuştur. 

Proje başlangıçta altı ili barındırırken daha sonraki yıllarda kapsam içerisindeki illerin coğrafi 
alanında Batman, Şırnak ve Kilis illerinin kurulmasıyla bu sayı dokuza yükselmiştir. 

1989 yılında tamamlanan bir Master Planı ile çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kal
kınma anlayışı çerçevesinde bölgesel kalkınma projesine dönüştürülen GAP; enerji ve sulama 
amaçlı yapılara paralel olarak, tarımsal ve sınai kalkınma, kırsal-kentsel altyapı, ulaşım, eğitim, sağ
lık gibi alanlarda birbirleriyle ilişkili projeler olarak ele alınmıştır. Bu projenin makro çerçevesi 8. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı ile belirlenmiş ve 1998 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile GAP 
kapsamındaki projelerin tamamlanması için 2010 yılı hedef yıl olarak belirlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 677) 



— 9 — 

Ulusal kalkınma hedeflerine ulaşılmasına önemli katkı sağlayacak olan GAP'ın yöre insanının 
sosyal ve ekonomik yaşam koşullarının öncelik ve ivedilikle iyileştirilmesi amacıyla tamamlan
ması büyük önem taşımaktadır. Diğer yandan, GAP, uluslararası platformlarda da suya dayalı bir 
kalkınma projesi olarak benzerleri arasında örnek gösterilmekte ve özellikle sürdürülebilir insani 
gelişmeye yönelik uygulamaları ile ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda, GAP İdaresi 1997 yılından 
beri Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ( UNDP) ve 2002 yılından beri de Avrupa Birliği (AB) 
ile ortak projeler yürütmektedir. 

AB ile birlikte 2002 yılından itibaren yürütülmeye başlanan ve tamamı hibe olarak sağlanan 
47 milyon Euro tutarındaki GAP Bölgesel Kalkınma Programının 2007 yılında tamamlanması ön
görülmektedir. Bu program, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanların ekonomik ve sos
yal koşullarının iyileştirilmesi, istikrarlı ekonomik büyümeye katkıda bulunulması ve bölgesel eşit
sizliklerin azaltılmasının yanı sıra bölgenin üretkenliğinin ve istihdam kapasitesinin artırılması gibi 
ulusal hedefleri de önemli ölçüde desteklemektedir 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatını düzenleyen 388 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye göre; İdarenin görev süresini 15 yıl olarak öngörmüştür. Söz konusu KHK'nin Resmî 
Gazetede yayım tarihi 06.11.1989 olduğundan, bu süre 6 Kasım 2004 tarihinde sona erecektir. GAP 
kapsamında öngörülen toplam yatırımların ancak yarısının gerçekleşmiş olması, uluslararası 
kuruluşlarla yürütülen ve halen devam eden programlar, AB'ye uyum sürecinde, bölgesel kalkın
manın ilerlemesi, bölge kaynaklarının etkin ve verimli kullanımında mesafe alınması amacıyla, ül
ke genelinde 26 bölge kalkınma ajansı kurulmasına yönelik çalışmalar da dikkate alınarak İdarenin 
görev süresinin uzatılması görüşülen Kanun Tekliflerinin konusunu oluşturmaktadır. 

Görüşmelere esas alınan 2/324 esas numaralı Kanun Teklifi incelendiğinde; GAP Bölge Kal
kınma İdaresinin faaliyetlerini üç yıl daha sürdürebilmesi amacıyla 388 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 1 inci ve 13 üncü maddelerinde geçen onbeş yıllık sürenin on sekiz yıl olarak 
değiştirilmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

Birleştirilen 2/299 esas numaralı Kanun Teklifinde ise İdarenin görev süresinin on yıl daha 
uzatılması ve söz konusu KHK'nin 2 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen iller arasına kapsam
daki illerin coğrafi alanında yeni kurulan üç ilin dahil edilmesi Öngörülmektedir. 

Kanun Teklifleri üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Dünyanın en büyük bölgesel kalkınma projelerinden biri olan GAP'ın ülkemizin geleceğini 
etkileyecek büyük bir entegre kalkınma projesi olarak değerlendirilmesi gerektiği, 

- 1936 yılında Elektrik İşleri Etüt İdaresinin kurulmasıyla bölgenin kalkındırılmasına yönelik 
çalışmaların başlamış olduğu, 1989'dan sonra entegre bir proje olarak planlanan GAP ile bölge 
gelirlerinin 5 kat artırılmasının ve 3.5 milyon insana iş imkanı yaratılmasının hedeflendiği, bu 
hedeflere ulaşılmaya çalışıldığı, 

- GAP çerçevesinde enerji, tarım ve sosyal hizmet alanlarında yatırımların yapıldığı, enerjide 
% 70, sosyal hizmetlerde % 60 oranında tamamlanma sağlanmasına rağmen tarımsal alanda ger
çekleşme oranının % 13 düzeyinde kaldığı, 

- Yapılan GAP Master Planında Projenin 2010 yılında tamamlanmasının hedeflendiği, oysa bu 
gün ayrılan kaynaklarla bu hedefe ulaşmanın mümkün olmadığı, bu nedenle bütçeden yeterli kay
nak ayrılması yanında alternatif finansman modellerinin araştırılması gerektiği, 
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- GAP Bölge Kalkınma İdaresinin görev süresinin 6 Kasım 2004 tarihinde sona ereceği, bu 
sürenin uzatılmasında geç kalındığı, ülkemiz için hayati öneme sahip bir yatırım projesi olan 
GAP'ın tamamlanabilmesi için en az on yıllık bir süreye daha ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle 388 
sayılı KHK'da onbeş yıl olarak öngörülen görev süresinin yirmi beş yıl olarak değiştirilmesi gerek
tiği, 

- 2/324 esas numaralı Kanun Teklifinde öngörülen, GAP Bölge Kalkınma İdaresinin görev 
süresinin üç yıl daha uzatılmasına yönelik düzenlemenin, halen devam eden yatırımlar dikkate alın
dığında yeterli olamayacağı, konunun bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerek
tiği, 

- GAP Bölge Kalkınma İdaresinin merkezinin projenin yürütüldüğü Güney Doğu Anadolu böl
gesinde bulunan merkezi bir ile taşınması gerektiği, böylece hizmetlerin yerinde ve etkin bir şekil
de yürütülmesinin sağlanacağı, 

- GAP Bölge Kalkınma İdaresinin görev süresinin halen yürütmekte olduğu uluslararası 
projelerin bitiş tarihine kadar değil, Proje kapsamındaki bütün yatırımların tamamlanmasına kadar 
uzatılması gerektiği, 

- Hazırlık çalışmaları devam eden bölgesel kalkınma ajansları kurulmasına yönelik kanun 
tasarısı taslağında öngörülen düzenlemelerin ülkemiz gerçekleri ile bağdaşmayacağı, bölgesel ger
çekler dikkate alınmadan yapılacak düzenlemelerin ileride tamiri mümkün olmayan sonuçlar 
doğurabileceği, 

- GAP kapsamında sulu tarıma açılan bölgelere yalnız suyun değil, su kültürünün de götürül
mesi gerektiği, tarımsal eğitimin yeterli bir şekilde verilmemesi nedeniyle toprakta yanlış sulama 
yöntemlerinden kaynaklanan tuzlanmanın meydana geldiği ve toprağın yapısının bozulduğu, 

- Projeye yeterli kaynak ayrılmadığı, dış kaynak konusunun tartışılması ve bu konuda araştır
ma yapılması gerektiği, Projeye sağlanan finansman kaynaklarından bölge halkının doğrudan yarar
lanmasına imkan sağlayacak modellerin ortaya konması gerektiği, 

- GAP ile makro düzeyde bir kalkınmanın sağlanabileceği, ancak adaletli bir gelir dağılımı ger
çekleştirmek amacıyla bölge insanına yönelik ekonomik faaliyetlerin teşviklerle desteklenmesi 
gerektiği, 

- 21 inci Yüzyıl başında bölgesel kalkınma anlayışının değiştiği, AB standartları doğrultusun
da, coğrafi kriterlere göre 1950' li yılların teknolojisine uygun olarak oluşturulan 7 bölgeli coğrafi 
ayrım yerine daha mikro düzeyde ayrıma gidilmesi gerektiği, 

- GAP kapsamındaki illerin gerek sosyal, gerek ekonomik yapı yönünden birbirinden farklı ol
duğu, bu nedenle il bazında projeler yürütecek şekilde GAP' in yeniden ele alınması gerektiği, 

- Projenin uzun sürmesinde olumsuz ekonomik koşulların önemli bir rol oynadığı, bu nedenle 
yatırımlara ayrılan payın düşük oranlarda kaldığı, ekonomideki olumlu gelişmelere bağlı olarak 
Projenin ivme kazanacağı, 

- Ülkemizin enerji alanında önemli ölçüde dışa bağımlı hale geldiği, enerji ihtiyacımızın 
giderek artmakta olduğu, Projenin bir an önce tamamlanmasının bu sorunun çözümüne önemli kat
kılar sağlayacağı, 

- AB uyum süreci içerisinde bulunduğumuz şu dönemde, GAP'ın Türk tarımının ürün kom
pozisyonunu değiştirerek AB standartlarına uygunluğa katkı sağlayacağı, 
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- Ülkemizin sanıldığının tersine su kaynakları açısından zengin olmadığı, bu Projeyle su kay
naklarımızın en rasyonel ve verimli şekilde kullanılabileceği, 

- Projenin, bölgenin Ortadoğu'ya dönük tarımsal sanayi üretimi ve ihracat merkezi haline 
dönüşmesini sağlayabileceği, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 
- Projeye sulama yapmaya ve enerji sağlamaya yönelik barajların yapımı yaklaşımıyla başlan

dığı, uzun süre mühendislik projesi olarak ele alınan GAP' in 1989 yılında entegre bir bölge kal
kınma projesine dönüştürüldüğü, 

- GAP kapsamında yapılan sulamanın daha rasyonel bir şekilde yapılması çalışmalarının yapıl
dığı, bu çerçevede, gelişmiş teknolojiye dayalı sulama yöntemlerinin halka öğretilmesine yönelik 
eğitim çalışmalarının yürütüldüğü, 

- GAP'ın bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmesine önemli bir katkı sağladığı, 
- GAP'ın bir entegre proje olarak, sulamadan ulaştırmaya, eğitimden sağlığa kadar geniş bir 

alandaki yatırımlarının ilgili kuruluşlarca yürütüldüğü, GAP İdaresinin koordinasyondan sorumlu 
bir kamu kurumu olduğu, dolayısıyla GAP İdaresinin görev süresi ile projelerin organik bir iliş
kisinin bulunmadığı, 

- Proje kapsamındaki idari alanda yeni kurulan illerin hepsinin kapsama girdiği, bu konuda 
herhangi bir hukuki ve idari sorun olmadığı, 

- Suyun dünyada stratejik bir konuma sahip olduğunun bilincinde olarak gerekli yatırımların 
planlandığı ve önlemlerin alındığı, 

- Konuya makro çerçevede yaklaşılarak ülkenin bütün kaynaklarını harekete geçirmeye 
yönelik, AB müktesebatı ile uyumlu, bölgesel kalkınma ajansları kurulmasına yönelik kanun 
tasarısı taslağının hazırlık çalışmalarının devam ettiği, 

- GAP'ın bir kamu kurumu olduğu, kurulması öngörülen kalkınma ajanslarının ise başta özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere yerel birimlerin etkin katılımını sağlayacak bir 
yapıya sahip olacağı, dünyada da bu türden kuruluşların sayısının hızla arttığı, 

- Hükümetin sadece GAP'ı kapsayan bir bölgesel kalkınma anlayışına sahip olmadığı, diğer 
bölgesel gelişmişlik farklarını gidermeye yönelik, bütün ülkeyi kapsayan, daha mikro düzeyde alt 
bölgelere ayrılmış bir bölgesel kalkınma anlayışını benimsediği, 

- Bölgesel kalkınma anlayışının, ülkenin coğrafi ayırıma benzeyen 12 bölgeye ayrılması, bu 
bölgeler kapsamında 26 alt bölgenin oluşturulması ve bu alt bölgenin de il ve ilçeler bazında daha 
mikro düzeyde birimlere ayrılması şeklinde üç aşamalı bir plan çerçevesinde ele alınacağı, 

- Uluslararası normlar dikkate alınarak bölgesel kalkınma projelerinin yürütülmesinde, verim
lilik ve eşgüdüm sağlamak amacıyla DPT şemsiyesi altında entegre edilerek uygulamaya 
gidileceği, 

- GAP İdaresinin bölgede yeterince nitelikli elemanının bulunduğu, hizmetlerin yürütülmesi 
konusunda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşamadığı, 

- Dünyanın hiçbir yerinde 50 - 60 yıllık süreleri kapsayan projelerin olmayacağı, bu nedenle 
proje için gerek yurt içinden, gerek yurt dışından yeni kaynaklar sağlanarak GAP'ın en kısa sürede 
tamamlanmasına çalışılacağı, 

İfade edilmiştir. 
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Tümü üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip esas alınan Kanun Teklifinin gerekçesi de 
Komisyonumuzca benimsenerek maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 

Teklifin: 

- Başlığı, kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda yeniden düzen
lenmesi suretiyle, 

- 1 inci maddesi, imla hatalarının düzeltilmesi ve kanun tekniğine uygunluk sağlanması 
amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 2 nci maddesi, 388 sayılı KHK ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
onbeş yıl süreli olarak kurulması, söz konusu KHK'nm yayımlandığı Resmî Gazete tarihinin 
6.11.1989 olması, dolayısıyla İdarenin görev süresinin 6.11.2004 tarihinde sona ermesi nedeniyle 
Kanun Teklifinin kanunlaşma süreci göz önüne alındığında, kanunlaşarak Resmî Gazetede yayım
lanıp yürürlüğe giriş tarihinin, 6.11.2004 tarihinden sonraki bir tarihe denk düşmesi halinde hukuki 
boşluk doğmaması amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

Yürütmeye ilişkin 3 üncü maddesi aynen, 

Kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Sait Açba 

Afyon 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Zekâi Özcan 

Ankara 
Üye 

A. Kemal Deveciler 
Balıkesir 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Osman Nuri Filiz 
Denizli 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Y. Selahattin Beyribey 

Kars 
(İmzada bulunamadı) 

Başkanvekili 
M. A itan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Halil Aydoğan 
Afyon 

Üye 
Osman Kaptan 

Antalya 
Üye 

Ali Osman Şali 
Balıkesir 

Üye 
A. Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 

Sözcü 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Üye 

Mehmet Melik Özmen 
Ağrı 
Üye 

M. Mesut Özakcan 
Aydın 
Üye 

Ahmet İnal 
Batman 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Birgen Keleş 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Fazıl Karaman 
İzmir 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 677) 



- 1 3 — 

Üye 
Mikail Arslan 

Kırşehir 
Üye 

Muharrem Doğan 
Mardin 

Üye 
O. Seyfı Terzibaşıoğlu 

Muğla 
Üye 

Kazım Türkmen 
Ordu 
Üye 

Sabahattin Cevheri 
Şanlıurfa 

Üye 
Faruk Nafiz Özak 

Trabzon 

Uye 
Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 
Üye 

Mustafa Özyürek 
Mersin 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Osman Seyfı 
Nevşehir 

Üye 
İmdat Sütlüoğlu 

Rize 
Üye 

M. Ergun Dağcıoğlu 
Tokat 

(İmzada bulunamadı) 

Uye 
Hasan Fehmi Kinay 

Kütahya 
Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 
Üye 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Üye 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 

Üye 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
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ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ A. MÜFİT 
YETKİN VE 13 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE 
KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATININ 
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
6 KASIM 1989 TARİH VE 388 SAYILI 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ 

KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.-6 Kasım 1989 tarih ve 388 
sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
1 inci maddesinde geçen "on beş" ve 13 üncü 
maddesinde geçen "15" ibareleri 18 yıl olarak 
değiştirilmiştir. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE 
KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATININ 
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 27.10.1989 tarihli ve 388 
sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
1 inci maddesinde geçen "on beş yıl" ve 13 ün
cü maddesinde geçen "15 yıl" ibareleri, "18 yıl" 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. - Bu Kanun, 6.11.2004 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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