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II.- GELEN KÂĞITLAR 

III.- YOKLAMA 
IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz'ün, TBMM Dostluk Grubu 

olarak Küba'ya ve Yeryüzü Doktorları Yardım Kuruluşu olarak Sudan'a 
yaptıkları ziyaretlerdeki izlenimlerine ilişkin gündemdışı konuşması 

2.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Türkiye tarımının 
temel sorunlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem
dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

3.- İstanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya'nın, İstanbul'un fethinin 
552 nci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 

V.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine 

ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
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Sayfa 

VL- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 617 

1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 
Gelibolu Yanmadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 617 

2.- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluştan Kanunu Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) 617 

3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Millet
vekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili 
Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Ordu Milletvekili 
Eyüp Fatsa ile 193 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/435) (S. Sayısı: 894 ve 894'e 1 inci ek) 617 

4.- Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 milletvekilinin, Türk Ceza 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 901) 617:685,737:746 

5.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 685 

6.- Mahallî İdare Birlikleri Kanunu Tasansı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/798) (S. Sayısı: 819) 685-700 

7.- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında 
Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil 
Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyon
ları Raporları (1/930) (S.Sayısı: 740) 700 

8.- TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim 
Kurumlarını (Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden 
Kosova'daki BM Geçici Yönetimi (UNMIK) Arasında Yapılan Kültürel İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 741) 700 

VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 701 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 701:736 
1.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Türkiye 

Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi numarası uyumlaştırma çalış
malarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/5552) 701:703 

2.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluş
larında vekâleten ve asaleten görev yapan idarî personele ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/5695) 704:705 
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Savfa 

3.- İsparta Milletvekili Mevlüt ÇOŞKUNER'in, Isparta-Gelendost İl
çesi Sağlıkocağının kapatılma ve Devlet Hastanesi inşaatının durdurulma 
nedenlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'm cevabı 
(7/5793) 

4.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, bazı ilaç fir
malarının yaptığı fiyat indirimine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep 
AKDAĞ'ın cevabı (7/5795) 

5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlindeki yatırım 
projelerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı 
(7/5801) 

6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına 
yönelik yatınmlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5802) 

7.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, turizm gelirleriyle ilgili basın
da yer alan açıklamalanna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atil
la KOÇ'un cevabı (7/5813) 

8.- İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü LİVANELİ'nin, Gökova ve Bod
rum koylannın denetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Osman PFPE'nin cevabı (7/5814) 

9.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Uludağ'daki bitki tür
lerinin korunmasıyla ilgili çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/5824) 

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, SSK'lı bir hastanın 
tedavisi için gerekli işitme cihazının temin edilmemesine ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı 
(7/5879) 

11.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Buca Kadın Doğum Has
tanesi ve Çocuk Bakımevinin hizmete açılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5900) 

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İline aynlan 
yatınmlara ve ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AK
DAĞ'ın cevabı (7/5946) 

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AİHM'de açılan köy boşalt
ma davalanna ve "Köye Dönüş Projesi"ne ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/5966) 

14.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İline yapılacak 
yatırımlara ve ödenek miktanna ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/5977) 
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L- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak beş oturum yaptı. 
Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, doğumunun 100 üncü yılı münasebetiyle, Necip Fazıl 

Kısakürek'in edebî kişiliğine ve eserlerine, 
Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin, ekmek israfının nedenlerine ve bu konuda alınması 

gereken tedbirlere, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, süt ve süt ürünleri üreticilerinin sorunlarına ve alın

ması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü 
cevap verdi. 

Hindistan Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Somnath Chatteriee ve beraberindeki heyetin ül
kemizi ziyaretinin TBMM Başkanlık Divanınca uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu'nun, Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifini (2/364) geri aldığına ilişkin önergesi okundu; Adalet Komisyonunda 
bulunan teklifin geri verildiği bildirildi. 

Gündemin "Kanun Tasan 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 maddeler^ ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden; 

2 nci sırasında bulunan, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının (1/969) 
(S. Sayısı: 851), 

7 nci sırasında bulunan, Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 Milletvekilinin, Türk Ceza 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/452) (S. Sayısı: 901), 

8 inci sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısının (1/1030) (S. Sayısı: 904), 

10 uncu sırasında bulunan, Mahallî İdare Birlikleri Kanunu Tasarısının (1/798) (S. Sayısı : 
819), 

11 inci sırasında bulunan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal 
ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/930) (S.Sayısı: 740), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 
Ertelendi. 
3 üncü sırasında bulunan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Millet

vekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul 
Milletvekili İrfan Gündüz ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 193 Milletvekilinin, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/435) (S. Sayısı: 
894) ikinci görüşmesine, birinci görüşmenin bitiminden itibaren en az 48 saat geçtikten sonra baş
lanabileceği açıklandı. 

4 üncü sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan, Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 
Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/451) (S. Sayısı: 902); 

5 inci sırasında bulunan, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün, Adlî Sicil Kanun Teklifinin 
(2/444) (S. Sayısı: 899), 
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6 ncı sırasında bulunan, Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 Milletvekilinin, Ceza Muhakemesi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/453) (S. Sayısı: 903), 

9 uncu sırasında bulunan ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 
16.3.2005 Tarihli ve 5317 Sayılı Bankalar Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın
ları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (1/999) (S. Sayısı: 900); 

Görüşmelerini müteakiben; 
Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
26 Mayıs 2005 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 11.00'de toplanmak üzere, bir

leşime 19.46'da son verildi. 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Kâtip Üye 
Mehmet Daniş 

Çanakkale 
Kâtip Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Kâtip Üye 

İsmail Alptekin 
Başkanvekili 

Yaşar Tüzün 
Bilecik 

Kâtip Üye 
Türkân Miçooğulları 

İzmir 
Kâtip Üye 

Ahmet Gökhan Sarıçam 
Kırklareli 
Kâtip Üye 
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No.: 142 
II.- GELEN KÂĞITLAR 
26 Mayıs 2005 Perşembe 

Rapor 
1.- Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 

Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (Dağıtma tarihi: 26.5.2005) (GÜNDEME) 
Yazılı Soru Önergeleri 

1.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, 22 nci Dönemde yurt dışına giden milletvekilleri ile 
işe alınan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3794) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004) 

2.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İlinin toplu konut projelerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6293) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

3.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır için planlanan konut projelerine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6296) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

4.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır Temsan A.Ş.'ye ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/6297) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

5.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Başbakanlıkta açılan spor salonuna ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/6298) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

6.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, Atatürk'ün eşi Latife Hanımın vefatıyla mühür
lenen arşivin TTK Başkanı tarafından okunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/6299) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

7.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI'nın, İzmir İlinde devam eden kamu yatırım
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6300) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

8.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Doğu ve Güneydoğuda terör ve çeşitli sebepler
den dolayı boşaltılan köy ve mezralara ve kapalı okul sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/6301) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

9.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İli ve bölgenin kalkınmasındaki 
hedeflere ve bu doğrultuda yapılanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6302) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

10.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, İmar Bankasının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devrinden sonra mudilere ödenen mevduata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6303) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

11.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, İran ve Irak'tan gelen Doğalgaz Projesi kap
samına Diyarbakır'ın alınıp alınmayacağına ve yanm kalmış projelerin tamamlanmasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6304) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Boğaziçi alanında Millî Savunma Bakanlığına tah
sisli savunma amacı dışındaki gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6305) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

13.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, pirinç ithalatı tahsislerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/6306) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

14.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İl ve ilçelerindeki elektrik 
dağıtımında yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6307) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 
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15.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır Temsan A.Ş.'nin tam kapasiteli 
olarak tekrar hizmete açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/6308) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

16.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır Temsan A.Ş.'ye ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6309) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

17.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır Temsan A.Ş.'ye ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6310) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

18.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu-Kumru-Yukarı Damlalı Beldesi il
köğretim okulu duvannın DSİ tarafından yaptınlmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6311) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

19.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, akaryakıt kaçakçılığına ve ithal edilen akar
yakıtın sevkiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6312) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçek
leştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/6313) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

21.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, Fener Rum Patrikhanesinin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6314) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

22.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, PKK terör örgütünün büyük kent
lerde ve turistik yörelerde eylem hazırlığında olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/6315) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

23.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Siirt-Eruh-Akmeşe Köyünün Çizmeli Köyü 
korucuları tarafından kiraya verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6316) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

24.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, köye dönüş projesi ile köy korucularına ve faili 
meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6317) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.5.2005) 

25.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçek
leştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6318) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

26.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, hâkim ve savcıların sosyal tesislerden yararlan
dırılıp yararlandırılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6319) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16.5.2005) 

27.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, hâkim ve savcıların çocuklannın eğitimine iliş
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6320) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

28.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, AB'ye üyelik sürecinde hâkim ve savcıların öz
lük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6321) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16.5.2005) 

29.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, hâkim ve savcılarla ilgili ücret sistemine ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6322) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

30.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, hâkim ve savcıların 1 inci sınıfa ayrılma sis
temine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6323) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

31.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, hâkim ve savcı sayısına ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/6324) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

32.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, köy grup teknisyenliği binalarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6325) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 
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33.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İlindeki besiciliğe ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6326) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

34.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İlindeki çiftçilere ödenecek destek
leme primlerine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6327) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.5.2005) 

35.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Alanya bölgesinde yaşanan susuzluk sorununa ve 
muz üretimine etkisine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6328) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllannda gerçek
leştirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/6329) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

37.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'daki bir yüzme havuzu ve atletizm 
sahası inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6330) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.5.2005) 

38.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, okullarda yaşanan zehirlenme olaylarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6331) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçek
leştirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/6332) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

40.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, THY'nın Adnan Menderes Havalimanından doğrudan 
yurtdışı seferinin olmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6333) (Başkan
lığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

41.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Onur Air uçaklanna bazı Avrupa ülkelerince uçuş 
yasağı konmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6334) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.5.2005) 

42.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçek
leştirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6335) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

43.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, Atatürk Havalimanıyla ilgili bazı ihalelere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6336) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

44.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Fener-Rum Patrikhanesinin restorasyon çalış-
malanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6337) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.5.2005) 

45.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır surlannın temizlenmesi ve Sur İçini 
Geçmişiyle Buluşturma Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6338) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

46.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçek
leştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/6339) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

47.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır sur içindeki tarihi yapıların korun
masına yönelik projelere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6340) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

48.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İlindeki belediyelerin oto, araç ve 
makine dağılımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6341) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.5.2005) 

49.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçek
leştirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/6342) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 
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50.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, Şanlıurfa'nın enerji ihtiyacına ve tarımsal 
sulama yapan çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6343) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

51.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'daki sağlık merkezlerine ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6344) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

52.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçek
leştirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6345) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

53.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, şoförlerin sosyal güvenliği ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6346) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.5.2005) 

54.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, yurt dışında çalışan vatandaşlann Tür
kiye'de emekli olabilmek için ödedikleri emeklilik primlerinin arttırılmasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6347) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

55.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, bölünmüş yol yapımı amacıyla kamulaştırılan 
arazilerin bedellerinin ödenme durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/6348) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

56.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçek
leştirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/6349) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

57.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, THY'nın Adnan Menderes Havalimanından doğrudan 
yurt dışı seferinin olmamasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi 
(7/6350) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.2005) 

58.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, 2004 yılındaki büyümenin ve cari açığın 
finansmanına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/6351) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

59.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçek
leştirilen yatıranlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6352) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

60.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçek
leştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/6353) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 

61.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunun iki öğ
rencisinin okullanndan ilişiğinin kesilme gerekçesine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/6354) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2005) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.00 

26 Mayıs 2005 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşimini açıyorum. 
III.- Y O K L A M A 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre 

içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personel
den yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, görev
li personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Dostluk Grubu olarak Küba'ya ve "Yeryüzü Doktorları" yardım kuruluşu 

olarak Sudan'a yaptıkları ziyaretle ilgili, Sakarya Milletvekili Sayın Süleyman Gündüz'e aittir. 
Buyurun Sayın Gündüz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
L- Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz'ün, TBMM Dostluk Grubu olarak Küba'ya ve Yer

yüzü Doktorları Yardım Kuruluşu olarak Sudan'a yaptıkları ziyaretlerdeki izlenimlerine ilişkin gün
demdışı konuşması 

SÜLEYMAN GÜNDÜZ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; nisan ve mayıs ay
larında Afrika'da Sudan ve Ortaamerika'da Küba'ya yaptığımız ziyaretlerde elde ettiğimiz bilgi ve 
tecrübeleri sizlerle paylaşmak üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

18-27 Nisanda bir grup doktor arkadaşımla, Sudan'da iç sorunun yaşandığı Batı Darfur'un Baş
kenti El Geniena'ya giderek orada sağlık hizmeti sunduk. Burada bir parantez açarak; Hartum 
Büyükelçimiz Sayın Ali Yakıtal ve Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğine teşekkür ediyorum. Onlar, 
ziyaretimizin başarıyla sonuçlanması için büyük emek verdiler. 

Ayrıca, bir hatırşinaslık yaparak "Yüryüzü Doktorları" ekibimiz, Prof. Dr. Harun Cansız, Op. 
Dr. Erhan Sarışın, Uz. Dr. Ali Murat Yılmaz ve Op. Dr. Mehmet Sait Özsoy'a, yaptıkları kutlu çalış
madan dolayı, adlarını anarak bir teşekkürle birlikte kayıt düşmek istedim. Nerede ve nasıl olursa 
olsun, ülkemizi başarıyla temsil edenlere bir teşekkür borcumuz var. 

Öncelikle, Sudan'da Dış Yardım Bakanı ve Sağlık Bakanıyla görüştük, ardından El Geniena'ya 
gidip, El Geniena Hastanesinde sağlık hizmeti sunduk. Bölgede iç çatışmalar sonucu oluşmuş olan 
kampları ziyaret ederek aziz milletimizin gönderdiği yardımları dağıttık. 
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Bir anı anlatmalıyım. Hasta muayenemiz esnasında o kadar yoğun bir başvuru oldu ki, hastane 
önü miting meydanı gibi insanla doldu. Düzeni sağlamak için asker çağırmak zorunda kaldık. Bu 
durum karşısında hastane başhekimi Dr. Abdüllatif Bey "sizden önce burada birçok gönüllü kuruluş 
hizmet verdi. Fransızların Sınır Tanımayan Doktorlan da dahil olmak üzere; izdiham oluşturacak 
bir kalabalık olmadı. Kalabalığın nedeni sizin Türkiye'den geliyor olmanızdır" dedi. 

Sudan ziyaretimizin ardından Türk-Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu olarak 29 Nisan-
4 Mayıs tarihleri arasında Küba'ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizde, Küba Halkın Gücü 
Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Türk-Küba Dostluk Grubu Başkanı, hükümetten Ticaret 
Bakanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı, Komünist Parti Başkan Yardımcısı ve üyeleri, Küba Halklar
la Dostluk Enstitüsü Müdürüyle görüşmeler yaptık. En önemlisi, bir devlet organizasyonu olması 
dolayısıyla 1 Mayıs gösterilerini izledik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Küba'da 1 Mayıs işin ruhuna uygun kutlanmakta. Belir
li bir ideolojik çerçevede dahi olsa, dünyanın gündemindeki sorunların açık bir forum gibi konuşul
ması ve tartışılması anlamlıydı. Jose Marti meydanında, devlet organizasyonuyla toplanmış 1 300 
000 insan tek bir sloganı öne çıkarmaktaydı. Bu slogan: "Esta Humanidad Teine ansias de Justicia." 
"Bu insanlık adalet istiyor." 

Bu söz Küba Devlet Başkanı Fidel Castro Ruz'a ait ve onun ifadesiyle kitlelerde bir karşılık 
bulmaktaydı. Şüphesiz, bu söz, kuzey-güney ekseninde güney ülkelerinin talebinin de bir yankısıy-
dı. Bunu anlamak için yeryüzündeki gelişmelere bakmak yeterlidir. 

Ve adalet talebine hiçbir ülke ve birey bigâne kalamaz. Yeryüzünde kral sarayları üzerine "bir 
anlık adalet dağıtımı 70 yıllık ibadetten hayırlıdır" sözünü yazan ve bu sözü kendine rehber edin
miş bir milletin mensubu olarak ben bigâne kalamam. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Afrika ve Latin Amerika'da (Afro-Amerikan ekseninde) 
önemli siyasî ve entelektüel gelişmeler olmakta. Afrika Birliği, Arap Ligi ve Amerika Ülkeler Bir
liği toplantılar düzenlemekte. Biz siyasetçiler bu gelişmeleri yakın takip etmeliyiz ve bu bölgeler
deki siyasetçilerle ilişki kurmalıyız. Hükümetimiz 2005 yılını Afrika yılı ilan etti. Sayın Baş
bakanımız Etopya ve Güney Afrika'yı ziyaret etti. Muhalefet Partimizin Genel Başkanı Sayın Deniz 
Baykal iki gün önce İsrail'de toplanan Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldı. Son derece 
başarılı ziyaretlerdi; kendilerini tebrik ediyorum. 

TİKA, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortaasya'nın yanı sıra Afrika'da başarılı çalışmalarda bulun
maktadır. 

Küba Halkının Gücü Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Jaime Crombet "Türkiye bizim için çok 
önemli. Avrupa Konseyi üyesi ve AB üyeliği için müzakere sürecindesiniz. Türk ve İslam dünyası 
üzerinde önemli etkinliğiniz var. İslam Konferansı Genel Sekreterliği sizde. Doğu-batı, kuzey-
güneyin merkezinde yer alıyorsunuz. Avrupa Birliği içinde güneyin sesi olmalısınız ve bizim hak
larımızı ve bizim gibi ülkelerin haklarını, üyesi olduğunuz ittifaklar içerisinde savunabilmelisiniz" 
diyor. 

Dünyada araştırılan, tartışılan ve konuşulan konular Parlamentomuzda da araştırılmalı, tartışıl
malı ve konuşulmalıdır, her şey özgürce ifade edilmelidir. Bu çatı aziz milletimizin bize vekâletini 
vererek kendini özgürce ifade edebildiği tek yerdir. Ayrıca, her yerde, her düşünce ve inanç kendini 
özgürce ifade edebilmelidir. Düşünce ve inancı ifade özgürlüğünün önünde hiçbir yasak ol
mamalıdır. Bu, anayasal bir teminattır; lakin, hiçbir düşünce ve inanç, bir başka düşünce ve inanç 
üzerinde baskı ve şiddet uygulamamalıdır. Devletin görevi hâkimlik değil hakemlik olmalıdır. 
Yasamanın da görevi, birey hak ve özgürlüklerini artırmak olmalıdır. Buna böyle inanıyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Akbankın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen "Medeniyet
ler Çatışması" teziyle 1990'dan beri dünyayı yönlendiren Amerikalı ünlü siyasetbilimcisi Samuel P. 
Huntington'un konferansında, Avrupa kapısında aşağılanan Türkiye artık bu hevesten vazgeçmeli 
ve dünyadaki yerini yeniden düşünmeli. Türkiye'nin AB üyeliğini unutmasını, zaten bunun bir 
hayal olduğunu, İslam dünyasının ihtiyacı olduğu liderliğe oynamasını öneriyor, "Atatürk sağ ol
saydı iradesi bu doğrultuda olurdu" diyor. Bunu konuşabilmeliyiz, taıtışabilmeliyiz. Uygulama ay
rı, konuşmak ve tartışmak ayrı bir şeydir. Siyasetin usul ve esaslarını yeniden taıtışabilmeliyiz. Mer
kez sağ ve sol kavramlarını, muhafazakarlığı, liberalliği ve sosyal demokrasiyi taıtışabilmeliyiz. 
Türkiye'de bir siyaset anomalisi var. Merkez sağda yer almış olan ve kendisini muhafazakâr demok
rat olarak nitelendiren bir siyasî parti var, AK Parti var. AK Parti, Avrupa Birliği için Türkiye'de 
değişim talep etmekte ve reformları yapmakta, ülkemizin önünde çözülmez gibi görünen sorunları 
çözmek için bir irade ortaya koymaktadır. Ülkemizde siyasette sosyal demokrat konumsa, statükoyu 
muhafaza etmek üzere kurulu. Oysa, siyaset sosyolojisinde, muhafazakârlık böyle bir rolü üstlen
mekte. Ama, burada, AK Partinin muhafazakârlığı, bu milleti millet yapan değerleri üstlenmektir. 

Bu ülkede -Prof. Dr. Mete Tuncay'ın ifadesiyle söylemek gerekirse- herkes "sol, dine karşıdır, 
onu ortadan kaldırmayı amaçlar" diye düşünüyor. Sol parti denince akla CHP geliyor. Bunun, mut
laka giderilmesi gerekir. CHP'nin de bu milletin kutsallarını paylaştığını herkes bilmelidir. 

Merkez sağın alternatifleri, genelde merkez sağda aranmıştır. Sağın alternatifi sol olmalıdır. 
Dünyada, bu böyledir. Türkiye'de siyaset anomalisinin düzeltilmesi için, AK Partiyi merkez sola, 
CHP'yi de merkez sağa çekmemiz gerekmektedir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gündüz. 
Gündemdışı ikinci söz isteği, Türkiye tarımının temel sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili söz 

isteyen, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Vedat Melik'a aittir. 
Buyurun Sayın Melik. 
Süreniz 5 dakikadır. 
2.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Türkiye tarımının temel sorunlarına ve bu 

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

MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, mayıs ayının son günlerine geldiğimiz bugünlerde, 22 nci Dönem Par
lamentosu, üçüncü hasat dönemini yaşamaktadır; ama, tarlada izi olmadığı için, harmanda da yüzü 
yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan bugüne kadar, herhalde hiçbir dönemde, 
tarım bu kadar konuşulmamış ve tarım sektörüyle ilgili bu kadar çok sayıda yasa çıkarılmamıştır; 
ama, buna karşılık, tarım sektörü ve bu işle uğraşan insanların durumu da, o derece kötüye git
memiştir. 

Şu anda, ülkemizin birçok yerinde hububat hasadı başlamıştır. Urfa İlinin birçok bölgesinde ar
pa biçimi bitmek üzeredir ve yakında, buğdaylara girilecektir; ancak, arpa, piyasada 200 000 ilâ 
230 000 lira arasında satılabilmektedir. Bu sabah, Urfa'da satılan 9 kilo arpayla 1 litre mazot 
alınabilmektedir; geçen yıl ise 4 kilo arpayla 1 litre mazot alınabilmekteydi. Yine, geçen sene, 
hepinizin bildiği gibi, 320 000 lira olan üre gübresi, bu sene 580 000 liradır. Geçen yıl 1 dekarın 
biçim fiyatı 3 000 000 lirayken -ben bunu Urfa İli için söylüyorum elbette ki- bu yıl, yüzde 33 ar
tarak, 4 000 000 liraya yükselmiştir. Aynı durum, Çukurova için de söz konusudur; ancak, bunun 
tek nedeni, Toprak Mahsulleri Ofisinin alım yapmamasıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi alım yap
madığı ve tabanfıyatı belirlemediği için, arpa ve Çukurova'da buğday yok pahasına satılmaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, hükümet, bu yıl, buğday için tabanfıyat açıklamama kararındadır, arpadan 
ise hiç bahsetmemektedir. Sayın Başbakan, buğdayın piyasa fiyatının bu yıl 350 000 lira olarak tah
min edilebileceğini söylemekte ve bu fiyata ilave olarak 30 000 lira prim ödeneceğini belirtmektedir. 
Halbuki, buğdayın çiftçiye kilo başına maliyetinin 400 000 lira olduğu, zaten, bütün uzmanlar tarafın
dan da belirtilmektedir. Ayrıca, bu yıl, Toprak Mahsulleri Ofisi depolarına dökülecek ürün karşılığın
da alınacak ürün senediyle, bankalardan kredi alınabileceği de belirtilmektedir. Peki, piyasa fiyatı nasıl 
oluşacaktır?.. Hangi banka, hangi çiftçiye ürün senedi karşılığında para verecektir? 

Ülkemizdeki gerçekleri hepimiz bilmekteyiz değerli arkadaşlar. Eğer Ofis tabanfiyat açık
lamazsa, Ofis alıma başlamazsa, o ürün yerlerde sürünecek, yok pahasına çiftçinin elinden çıkacak
tır. Bu durum, geçen yıl da yaşanmıştır. Hükümet, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Çukurova böl
gesinde -2004 yılından bahsediyorum- hububat hasadı hemen hemen bittikten sonra, 25 Haziran 
2004 günü buğday fiyatlarını açıklamış ve Ofis de alımlara bu tarihten sonra başlamıştır; yani, 
güneydoğu ve Çukurova çiftçisinin elinde mal bittikten sonra alımlar başlamış, dolayısıyla, bugün 
güneydoğu ve Çukurova'da yaşanan olaylar geçen yıl da yaşanmıştır. Bu tarihten sonradır ki, 
piyasada buğday fiyatları Ofis fiyatları altına düşmemiş, Ofis de fazla mal almaktan kurtulmuştur; 
ama, Toprak Mahsulleri Ofisinin geçen yıl sezonun ortasında alımı durdurmasından sonra piyasa 
fiyatları tekrar aşağıya düşmüştür. Tekrar ediyorum; şu anda güneydoğuda ve Çukurova'da hasat 
devam etmektedir, ama, Toprak Mahsulleri Ofisleri açık değildir. 

Değerli arkadaşlar, hükümet yetkilileri, sık sık, dünya piyasalarından bahisle, ülkemizde buğday 
fiyatlarının çok pahalı olduğunu, bu nedenle buğday ürünleri ihracında da başka ülkelerle rekabet 
edemediğimizi, Toprak Mahsulleri Ofisinin ve Ziraat Bankasının görev zararlarının tek nedeninin de 
çiftçiyi destekleyen tarımsal politikalar olduğunu söylemektedirler. Amerikan çiftçisi ton başına 100 
dolar kazanırken bizim çiftçimizin 260 dolar kazandığını söylemektedirler. O halde ya bizim çift
çilerimiz -madem 260 dolar kazanıyorlar, Amerikan çiftçisinden fazla kazanıyorlar- gerçekleri söy
lememektedirler ya da kazandıkları paralan saklıyorlar veya traktör ve tarlalarını keyif için satıyorlar! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Melik, lütfen tamamlayın efendim. 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, gerçekler, hepinizin bildiği gibi, 

hiç de öyle değildir. Amerika'daki 100 dolarlık fiyat, buğdayın Chicago borsasındaki fiyatıdır. Bunu 
söyleyenler, borsaya gelinceye kadar buğday çiftçisinin aldığı desteklerden hiç bahsetmemektedir-
ler. Eğer, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde buğday üreticisi bizim çift
çimizden daha az kazanıyorsa, neden bu ülkelerde tarımla uğraşan insanlar ile diğer iş kollarında 
çalışanların yaşam seviyeleri arasında çok önemli bir farklılık yoktur?.. Çünkü, gelişmiş ülkelerdeki 
mantık, Sayın Başbakanımızın dediği gibi, toplumun bir kesiminden haksızca alınıp diğer bir 
kesimine farklı gerekçelerle verme mantığı değildir. 

Değerli milletvekilleri, bizler, ülkenin genel durumunu ve başta tarım sektörü olmak üzere, 
sorunların çok kısa bir sürede çözümlenemeyeceğini ve bütün bu olumsuzlukların da bir günde or
taya çıkmadığını çok iyi biliyoruz. Bizim karşı çıktığımız, önce, sorunlara bakış açısı ve algılama 
mantığıdır. Hükümet, mazot fiyatını düşürmediği, Avrupa Birliği ülkeleri ile Amerika Birleşik Dev
letlerinin kendi çiftçisine verdiği her türlü desteği sağlamadığı sürece, hububatta her yıl tabanfiyatı 
belirlemesi, Toprak Mahsulleri Ofisleriyle destekleme alımları yapması gerekir. Güneydoğu ve 
Çukurova hububat üreticileri Toprak Mahsulleri Ofislerinin derhal alıma geçmesini beklemektedir. 
Ayrıca, bütün Türk çiftçisi de, Sayın Başbakanın en son 14 Mayısta Şanlıurfa'da Harran Üniver
sitesinde de belirttiği gibi, mazot fiyatlarında ciddî anlamda, ne kadar ve ne zaman indirim 
yapılacağını merakla beklemektedir. 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Melik. 
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Hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Sami Güçlü söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; Urfa Milletvekilimiz Sayın Vedat Melik'in buğday politikamız ağırlıklı gündemdışı 
konuşmasına ben de hükümetimizin bu konuda uygulayacağı politikaları açıklayarak cevap vermek 
istiyorum; bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. 

Evvela, konunun girişinde söylediği ifadelere ben de katılıyorum. Bunun iki sebebi var; bir, 
tarım sektörüne önem veriyoruz, onların sorunlarını çözme konusunda bir gayretin içerisindeyiz; 
aynı zamanda, dünyadaki gelişmeler de tanmı gündeme taşımaktadır bu iki sebeple birlikte ve 
dolayısıyla, Meclisimizde de, tanmı büyük ölçüde düzenleyecek, tanzim edecek, geleceğe taşıyacak 
yasal çalışmalar devam ediyor. Bunlann içerisinde, birkaç gün önce grup başkanvekilleriyle 
görüşerek mutabık kaldığımız bir husus da, tanm ürünleri sigorta yasasının, inşallah, Meclis tem
muzda tatile girmeden önce çıkanlarak, Türk çiftçisine, 2005 yılında, bu önemli kanunla Mec
lisimizin bir hizmet sunmuş olmasıdır. Bunu gerçekleştirirsek, diğer temel sorunlar yanında, bu da, 
inşallah, çok önemli bir hizmet olacak. AK Parti Grup Başkanvekilinin ifadesi, önümüzdeki hafta 
gündeme geleceğidir. Ben, grup başkanvekillerine, buradan, tekrar, saygılanmı sunuyorum. 

Efendim, gündemimiz tahıl. Dolayısıyla, tahılla ilgili konuda bir durum tespiti yapmak is
tiyorum. Bu konudaki çalışmalarımıza her zaman davet ettiğimiz, Tanm Komisyonumuzun üyesi, 
onun dışında, Bakanlığımızda yaptığımız çalışmalara da genellikle katılan ve çalışmalanmızı takip 
eden, eleştirilerini aldığımız ve kıymet verdiğimiz saygıdeğer milletvekilimiz, buğdayla ilgili, tahıl
la ilgili konularda değerlendirmelerini yaptı. İlkönce genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

Arkadaşlanm, son iki yılda, yani, 2003-2004 yıllannda, tahılla ilgili uyguladığımız fiyat 
politikası, diğer ürünlerin aleyhine, buğday ve tahıl lehine paritede bir değişme ortaya koymuştur 
ve bunun sonucu olarak, gerek Trakya'da gerekse Ege Bölgesinde- o bölgemizin milletvekilleri de 
defalarca bunu dile getirmişlerdir- ayçiçeği ve pamuk ekim alanlannda bir azalmanın olduğunu ve 
bunun yerini de buğdayın aldığını söylemektedirler. 

Yalnız, bu gelişmenin yanında diğeri de şudur: Biz, 2003 yılında yüzde 41,5 oranında bir fiyat 
artışı verdik; enflasyonu çıkardığımızda, reel olarak, tahıla yüzde 15 artış demektir bu. Bu, çok 
önemli bir artıştır; ancak, 2003 yılında, hatırlayın, Türkiye'deki arz-talep dengesi buğday fiyatlannı 
çok daha yukarıda teşekkül ettirdi ve bize üreticimiz buğdayını getirmedi ve biz almadık, 1 000 000 
ton ancak tahıl geldi. 2004 yılını hatırlayın, yüzde 15 oranında bir fiyat artışı verdik, başfiyat 370 
000 lira oldu. Bu defa da 2 000 000'a kadar buğday aldığımız halde ortalama fiyatlar aşağı düştü. 
Şunu demek istiyorum: Piyasa mekanizması içerisinde eğer biz, bir tabanfıyat politikası uygulayıp, 
bu fiyatın altına düşmeyeceğini kesin olarak açıklarsak, o zaman gelecek olan buğday miktannın 6-
7 milyon ton olabileceğini düşünmeliyiz. Piyasa mekanizması içerisinde kamunun böyle bir rolü 
giderek azalmaktadır; dolayısıyla, piyasayı düzenleyici bir rol oynamalıyız. Böyle yapınca da, 
piyasa mekanizmasına uygun olarak politikalar geliştirmeliyiz; fakat, şunu hiç ihmal etmeden yap
malıyız, bütün bunları geliştirirken: Birincisi, evvela, Türkiye'de kırsal ve şehir gelir dağılımı 
bakımından üçte 1 oranından daha düşük gelire sahip olan kırsal kesimin durumunu göz önünde tut
malıyız; yani, tanmsal üretimin sürdürülebilirliğini kastediyorum. İkincisi, Türkiye'de 25 000 000'a 
kadar yaklaştığını söylediğimiz çok yüksek bir dargelirli kesimi vardır; bu kesimin en temel gıdası 
olan ekmek fiyatlarını da dikkate almalıyız. Üçüncüsü, tanm ürünlerinin fiyat paritesini boz
mamalıyız, çok aleyhe geliştirmemeliyiz; çünkü, biz buğday üretimini daha çok artırma konusunda 
bir şey taşımıyoruz, yani, ihracat imkânımız çok sınırlı olduğu için maliyetlerimiz açısından. Yani, 
buğday üretiminin yerine, biz, ihtiyaç duyduğumuz yağlı tohumlann üretimini artırmalıyız. Dör
düncüsü de, kamuoyunu tatmin etmeliyiz biz bu konuda. 
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Şimdi, dört tane ahenkleştirilmesi gereken unsur var. Buna göre yaptığımızda, 2005 yılında 
yapmamız gereken; geçmişteki gibi enflasyonun üzerinde bir fiyat vererek yaptığımız takdirde, biz, 
piyasa fiyatının yine 320'lerde, 330'larda teşekkül edeceğini ve dolayısıyla çiftçimizin bundan mağ
dur olacağını düşündük. 

Şimdi, burada, sizlere çok net olarak açıklayacağım husus şudur: Efendim, biz, bu yıl, Tür
kiye'de tarım kesiminin yüzde 50'sini oluşturan tahıl üreticilerinin içerisinde yine 60'ını oluşturan 
61 dekar ve aşağısındaki bir araziye sahip olan, küçük çiftçi diye nitelediğimiz insanların durum
larını asgarî olarak bir seviyede korumayı hedefliyoruz. Politikamızın esası küçük çiftçiyi 
korumaya yöneliktir ve dolayısıyla burada verdiğimiz, piyasada oluşacak fiyatın üzerinde 30 000 
lira primi, bütün ülkede, ister kamuya, yani Toprak Mahsulleri Ofisine, isterse özel sektöre, yani 
fabrikaya, tüccara veya başka bir birime ürününü satsın, 30 000 lira prim vereceğimizi açıkladık. 

Bunun 10 tonunu Toprak Mahsulleri Ofisine getirene peşin olarak ödeyeceğiz. Ancak, bir sınırlama 
getirdik, Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçi başına maksimum 30 ton buğday alacak. Geri kalan 20 ton için ise 
bir ay vadeli bir ödeme yapacağız. Dolayısıyla, biz ilkönce 10-15 tonluk bir üretime sahip olan, toplam 
tahıl üreticisinin yüzde 50'sinin ihtiyacını istediği gün ve istediği saatte karşılayacağız. Bu, şimdi genel 
olarak baktığımızda, Türkiye'de küçük çiftçinin, yani, mahsulünü hasat ettiği anda satmak durumunda 
kalan, mecbur olan, insanların bir sıkıntı çekmeyeceğini gösteriyor. Bu çok önemli bir gelişme. 

Bunun ötesinde, 30 tondan fazla ürün sahibi olandan Toprak Mahsulleri Ofisi ürün almayacak; 
ama, bu insanlar piyasada ürünlerini sattıklarında prim alabilecekler. Dolayısıyla, orada da 
amacımız şudur: Büyük çiftçimiz de depolama imkânını düşünsün, dikkate alsın, zamanlamasını 
planlasın, fiyat düşükse satmasın. Yani, arzı çok dar bir zamanda çok yükseltirsek, büyütürsek, 
fiyatların aşağıya düşeceği kaçınılmazdır. İktisadî hayatın bir kuralıdır bu. Dolayısıyla, büyük çift
çimize de şunu söylüyoruz: Menfaatini dikkate al, koru, bu alıcılar karşısında gerekirse örgütlen ve ik
tisadî faydanı artır. Biz de size şu konuda yardımcı olabiliriz: Toprak Mahsulleri Ofisinin depolarını 
ücretsiz olarak ve piyasadaki cari fiyat seviyesinde alım garantisi veriyoruz; ancak, bunu bize yatır
dığınız zaman bir ürün senedi vereceğiz, bununla da götürüp bankalardan kredi alabileceksiniz. 

Şimdi, burada kastettiğimiz iki nokta var: Bir, büyük üretici malını bugün satmıyor, depolama 
imkânı yok; gelsin bizim depolarımızdan faydalansın. îki, bu işin ticaretini yapan insanın krediye 
ihtiyacı var, bir limiti var. Bu dolduktan sonra, tekrar, mal alım için piyasaya giremiyor; ama, Top
rak Mahsulleri Ofisine ürününü getirdi, ürün senedi aldı ve bunu yüzde 18-20 oranında bankada bir 
faizle kırdırdığı zaman, tekrar piyasaya alıcı olarak girebilecek; depolama sorunu yok, yine bize 
getirebilecek. Hatta, vadeli ve yüksek fiyatla aldığı zaman, düşünün, bize getirmesi ve bunu 
muhafaza etmesi çok kolay ve dolayısıyla, ekkredi imkânlarına kavuşacak. Kastettiğimiz şu, arzu 
ettiğimiz şu: Piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırıp talebi artırmak. 

Onun dışında, bizim, Toprak Mahsulleri Ofisine gelecek miktarın kontrolü bakımından da çiftçi 
kayıt sistemimiz var. Zaten, biz, çiftçilerin ne kadar bir arazi büyüklüğüne sahip olduğunu ve her bir böl
genin ortalama veriminin ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, buna uygun olarak da hareket edeceğiz. 

Şimdi, burada, amacımız şudur: 2004 yılında, ortalama olarak 325 000 lira civarında oluşan -or
talama fiyattan bahsediyorum, buğdaydan bahsediyorum- fiyatı, 370 000 lira civarında bir ortalama 
fiyata yükselttiğimiz anda, aldığımız bütün sinyal, çiftçilerimizin bundan memnun olacağı şeklindedir. 

Maliyetlere gelince; maliyetler konusunda, elbette, baktığımız yerden çok farklılık vardır. Buğday 
maliyetleriyle ilgili olarak bizim yaptığımız hesap, normal kâr dahil, çiftçinin emeği dahil, makinenin 
amortismanı dahil, tarlanın makul bir kira bedeli dahil olmak üzere yaptığımız hesapta, 300 000 liradır 
maliyeti, bütün bunlar dahil; yani, iktisadî anlamda söylersek, normal kâr dahil, çiftçinin kendi emeğini, 
hesabını da katmak üzere bulduğumuz fıyatbudur; ama, arkadaşlarım, hepimiz biliyoruz ki, bugün, kır
sal kesimde, emeğin, amortismanın, tarlanın kirasının dahil edilerek yapıldığı bir hesap çok da gerçek
çi değildir. Dolayısıyla, fiilî harcama miktarı bunun çok altındadır; ama, iktisadî olarak da doğru olanın 
ötekisi olduğunu düşünüyorum, biliyorum. Dolayısıyla, 370 000 lira ortalama bir fiyata ulaştığımız tak
dirde, bu konuda, çiftçimizin 2005 yılında bu sonuçtan memnun olacağını düşünüyorum. 
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Burada, bütün kritik nokta şudur: Uygulama nasıl olacak? Çok net söylüyorum, küçük çift
çimizin, 2005 yılında, tahılını değerlendirme konusunda bir sorunla karşılaşmaması için elimizden 
gelen her gayreti göstereceğiz. Küçük çiftçinin, yani 10 ton buğdayı olan tüm çiftçilerin buğdayını 
alacağız ve bedelini peşin ödeyeceğiz; geri kalan kısmı için, 20 ton için de bir aylık bir vade 
yapacağız. Bu, bu kesimin büyük ölçüde himaye edildiğini gösteriyor. Dolayısıyla, bir müddet son
ra, bir prim ödemesini de gerçekleştireceğiz. 

Alımlara gelince; Toprak Mahsulleri Ofisi, geçen yıllarda, üçte 1 oranında küçüldü, daha uzak 
yerlere ürünlerini satmak zorunda kaldılar; ama, biz 2,5 milyon ton tahıl aldık 2004'te. Bu yıl, bu 
politikamızın daha etkili olabilmesi için, alımla ilgili çalışmalarımız şu anda sürüyor. Üretimin 
yoğun olduğu yerlerde, bu yıl, Toprak Mahsulleri Ofisine gelebilecek olan bölgelerde, alım yel
pazesini genişleteceğiz, vaktinde gireceğiz. Çukurova ve Güneydoğu Anadoluda hasadın devam et
tiğini, özellikle, bu bölgelerde şu anda meydana gelen gelişmeyi takip ettiğimizi, üreticimizin çok 
aleyhine bir durumun olmadığını ifade ediyorum. Geçen sene, Toprak Mahsulleri Ofisinin 22-25 
Haziranda alıcı olarak girmesi konusunda, genellikle olumsuz bir sonuç ortaya çıktığını ve bunun 
mahzurlu olduğunu söylüyor birkısım arkadaşlarımız, zaman zaman da çiftçilerimiz. 

Arkadaşlar, çok net söylüyorum: 2004 yılı 25 Haziranında piyasaya girdiğimiz gün, ikinci sınıf ek
meklik buğdaya vereceğimiz fiyat ile piyasa fiyatı çakışmıştı. 25 Haziranda, Çukurova'ya bakın, güney
doğuya bakın, 352 000 liraya düştü. 352 000 liraya düştüğü gün, biz girdik. Bunun anlamı şu: Bir haf
ta önce, piyasa fiyatları 360 000 lira idi, onbeş gün önce, 370 000 lira idi. Biz, 370 000 lira olduğu gün, 
352 000 lirayla piyasaya girdiğimiz anda, ani bir düşme olacak diye düşündük ve girmedik piyasaya ve 
girmediğimiz için de, o dönemde isabetli oldu; ama, bir kanaat hâsıl oldu, geç girdi ve fiyatlar düştü; 
ama, fiyatlar, biz girdikten sonra da düşmeye devam etti; yani, biz alıma girdiğimiz halde düştü. 
Dolayısıyla, aslında burada yanlış olan bir şey yoktu; ama, toplam arz artınca, İç Anadoludaki hasat 
başlayınca piyasaya gelen ürün miktarı arttı, kalitenin iyi olduğu ortaya çıkınca ve toplam üretim mik
tarının da yüzde 11 oranında fazla olacağı anlaşılınca, bu defa, sanayici ve tüccar kesimi istediği an, is
tediği nitelikte buğdayı bulma ümidi karşısında alımını yavaşlattı ve bu hale geldi. 

2005 sezonuna, Toprak Mahsulleri Ofisi minimum stokla giriyor, bütün stoklarımız boş, sadece 
güvenlik stoklarımız var. Dolayısıyla, küçük çiftçi dediğimiz kesimin getireceği ürünleri almak 
zorundayız ve daha yaygın bir alım yapacağız. Sayın Milletvekilimizin, Vedat Melik'in dikkat çek
tiği kaygılar, bizim de kaygılanmızdır ve onları giderme konusunda çalışacağız. Çukurova ve 
Güneydoğu Anadolu için söylüyorum, çok kısa bir süre içerisinde, orada, gerekirse emanet usulü 
alıma birkaç gün içinde geçeceğiz. Dolayısıyla, çiftçilerimizin 2005 sezonunda daha rahat, daha 
sakin ve kendi lehlerine bir gelişmeyi ortaya koyma konusundaki gayretlerimizin inşallah olumlu 
sonuçlar vereceğini düşünüyorum. 

Bu vesileyle, başta çiftçilerimize saygılarımı sunuyorum ve sizlere aktarmaya çalıştığım bu bil
giler hususunda gösterdiğiniz anlayış ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Gündemdışı üçüncü söz, İstanbul'un fethinin 552 nci yılı münasebetiyle, İstanbul Milletvekili 

Sayın Alaattin Büyükkaya'ya ait. 
Buyurun Sayın Büyükkaya. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- İstanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya'nın, İstanbul'un fethinin 552 nci yıldönümüne iliş

kin gündemdışı konuşması 
ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; İstanbul'un 

fethinin 552 nci yılı münasebetiyle gündemdışı söz almış bulunuyorum; konuşmama başlamadan 
önce, Yüce Heyetinizi en kalbî sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Milleti, bilinen dörtbin yıllık tarihi boyunca birçok 
zaferler ve basanlar kazanmıştır. Elbette ki, bunlar içerisinde en önemli olanlarından biri de İstan
bul'un fethidir. Zira, bütün dünyanın kabul ettiği gibi, İstanbul'un fethi, Türk ve dünya tarihini 
değiştiren, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan olaydır; dolayısıyla, İstanbul'un fethi, sadece askerî 
zafer olarak düşünülmemelidir. Önemli olan, o dönemde bu zaferi hazırlayan sebeplerin iyi bilin
mesidir. 

Bu fetih, bana göre, beş temel esasa dayanmaktadır: 
Devletin yönetim anlayışı, 
İnsana olan saygı, sevgi ve adalet duygusu, 
Manevî motivasyon, 
Bilgi ve teknolojik üstünlük, 
Türk topraklarının birleştirilmesi arzusu. 
Önce, isterseniz, devletin yönetim anlayışına bir bakalım. 21 yaşında genç bir hakan. Beş 

yabancı dil biliyor. Hukuk, fen, dinî konularda eğitim görmüş, bilgelere ve bilgiye saygılı bir lider. 
Fetih Suresi okunurken dünyaya gelen, hocası Molla Gürani tarafından sık sık Fetih Suresi 
okutulan, günlük oyunlarında bile İstanbul'un fethine kilitlenmiş, bu fethe inanan, onun için manen 
hazırlanmış ve yeterli müspet ilimlerle donatılmış bir yüce sultan. Bu sultanın ülkesinde Yaradanın 
yarattıklarına saygı esasına dayanan, insan haklarının, adaletin, mülkiyet hukukunun bulunduğu, bu 
özellikleriyle diğer ülkeleri sarsan mükemmel bir yönetim sistemi. İşte, bu sebepledir ki "Türk 
sangı görmek, Latin serpuşu görmekten evladır" sözü her yerde söylenmekte, insan haklan ve 
adalet duygusuyla tüm toplumlara örnek olmaktadır. 

Diğer taraftan, toplum da bu fethe manen hazırdır. Sultan Mehmet'in, Fetih Suresi okunurken 
doğması gibi, o dönemde Müslüman Türkler de İstanbul'u almak için yanıp tutuşmaktadır; zira, 
Hazreti Peygamber, İstanbul'u fethedecek komutan için müjdeler vermektedir. Nitekim, şehrin alın
ması için sahabeler de dahil olmak üzere, İstanbul'u fethetmek üzere 28 sefer yapılmış; ancak, ilahi 
bir hikmetle, Fetih Suresinin 29 ayetten oluştuğu gibi, İstanbul'un fethi de 29 Mayıs 1453 tarihin
de, 29 uncu teşebbüste Müslüman bir Türk evladına, Türk hakanına nasip olmuştur. 

Son olarak, fethi hazırlayan önemli sebeplerden biri de, Anadolu ve Rumeli'deki topraklara 
sahip devletimizin İstanbul'un fethiyle birleştirilmesi ve imparatorluğun bir bütün halinde tesisi ar
zusu olmuştur. İstanbul'un fethiyle, Osmanlı Hanedanının yönetiminde büyük bir Türk imparator
luğu kurulmuştur. 

Ayrıca, bütün bu sebepler kadar, bilgi ve teknolojide çağın en ileri devleti olunması, devleti 
yöneten Fatih'in müspet ilimlere verdiği önem de bu başannın hazırlayıcısıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte, bu gerekçelerle, artık, İstanbul'un fethi, sadece as
kerî bir zafer olarak kutlanmamalıdır. Dünya kültürüne, medeniyetine, insan haklarına getirdiği 
yeniliklerle, hukukun üstünlüğü ve adalet üzerine hükmetmek anlayışımızın kutlandığı bir gün 
olarak değerlendirip, kutlamalıyız. Bu fethin insan haklarına getirdiklerini tartışmalıyız, Türk Mil
letinin dünya siyasetine, kültürüne hediye ettiği hoşgörü ve insanlık dersini anlatmalıyız; zira, fet
hin asıl anlamı budur, bu olmalıdır. Böyle olmasaydı, Osmanlı dağılırken, 632 yıllık beraberlikten 
sonra, 30'dan fazla millet kendi dilini, kültürünü, inancını yaşıyor olabilir miydi? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun; tamamlayın sözlerinizi. 
ALAATTİN BUYUKKAYA (Devamla)- Bütün dünyaya sormamız gereken soru budur. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapmış olduğum bu değerlendirmelerden sonra, şimdi 
sizleri farklı bir İstanbul için düşünmeye davet ediyorum. İstanbul, özellikle 1960'tan sonra baş
layan göç dalgasıyla plansız, programsız kaçak yapılann ve keşmekeşin hâkim olduğu kimliksiz bir 
şehir haline gelmiştir. Yapılann yüzde 60'ından fazlası kaçak olup, mülkiyet en önemli problemdir. 
Altyapı, yol, su, elektrik, eğitim gibi yüzlerce sorunla karşı karşıyadır. Fethettiğimiz İstanbul böyle 
mi olmalıdır?! Barbaros Hayrettin Paşa'nın tabiriyle cihanın başşehri İstanbul'a bu tablo yakışıyor 
mu?! Elbette ki, hayır. 

Her şeye rağmen, İstanbul, yine de, Türk Milletine vefasını eksik etmemektedir. Nitekim, Tür
kiye'deki vergi gelirlerinin yüzde 44'ü, ticaret kapasitesinin yüzde 45'i, sanayi tesislerinin yüzde 
38'i, Türkiye'deki işyeri sayısının yüzde 36'sı, çalışanlann yüzde 34'ü, nüfusumuzun yüzde 20'si bu 
şehre aittir. Buna karşılık, devletin kaynaklanndan yararlanma yönünde ise, verdiklerinden çok 
daha az almakta ve yararlanmaktadır. 

Bu Yüce Meclisten, siz değerli milletvekillerine, yetkililerimize, yöneticilerimize, mimar-
lanmıza, sanatkârlanmıza, edebiyatçılanmıza, ilim adamlanna, kısaca, tüm entelektüellerimize ses
lenmek istiyorum: Gelin, dünyadaki benzer şehirlerde olduğu gibi, İstanbul'u, İstanbul yapacak özel 
bir kanunla yönetelim. İstanbul'un cadde ve sokaklanm, parklannı, mabetlerini, binalannı bizim 
kimliğimize, bizi biz yapan değerlerimize göre tanzim edelim. Ecdadımızın yaptığı gibi, hangi 
döneme ait olursa olsun tarihî mirası koruyalım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 552 yıldır bizim olan, bir taşına Acem mülkünün feda 
edildiği güzel İstanbul'a, cihanın başşehrine, bizim mührümüzle, artık, sahip çıkalım, koruyalım. Bu 
vesileyle, bir kez daha, fethi gerçekleştiren ecdadımız başta olmak üzere, İstanbul'a bugüne kadar 
hizmet edenleri minnet ve şükranla anıyorum, Allah onlardan razı olsun. 

Sözlerimi tamamlarken, İstanbul'un fethini kutlar, Yüce Heyetinizi de saygıyla selamlanm. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Büyükkaya. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşlan vardır. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylannıza sunacağım. 

V.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
L- Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu 

önerisi 
Danışma Kurulu 

No.: 153 Tarih: 26.5.2005 
Genel Kurulun 27.5.2005 Cuma günkü birleşiminin saat 11.00'de başlamasının; Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin 28.5.2005 Cumartesi günü çalışmamasının ve 31.5.2005 Salı günü Genel Kurulun 
saat 14.00'te toplanmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Nevzat Pakdil 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Faruk Çelik Ali Topuz 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Kâtip Üyenin oturarak sunumunu yapmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

/.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Danış 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 - 1 inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

2 nci sırada yer alan, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporunun görüşmelerine kal
dığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bur

sa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz 
ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 193 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/435) 
(S. Sayısı: 894 ve 894'e 1 inci ek) 

BAŞKAN - 3 üncü sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara 
Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İs
tanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 193 milletvekilinin; Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin ikinci görüş
mesine, birinci görüşmenin bitiminden itibaren 48 saat geçmediğinden, başlayamıyoruz. 

Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

4.- Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 milletvekilinin, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 901) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 901 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde söz istekleri vardır. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan; buyurun. 
Süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin değerli üyeleri, değerli arkadaşlarım; 901 sıra sayılı kanun teklifinin tümü üzerinde, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle selam
lıyorum. 

(x) 901 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, bundan yaklaşık sekiz ay kadar önce, bir kod yaptık Meclis olarak. Kod 
diyorum, bir yasa; ama, bir bütünlüklü yasa olduğu için bunu kod olarak adlandırıyoruz. Türk Ceza 
Yasası yaptık. Şimdi, bir eğilim, bir rüzgâr başladı. Denildi ki: "Avrupa Birliğine girebilmemiz için 
bu yasanın çıkması şart. Böyle bir yasa çıkartmalıyız, Türk Ceza Kanununu toptan değiştirmeliyiz." 
Şimdi, gerçek bu değil. Gerçek şuydu, bunu önce açıklamakta yarar var: Halen yürürlükte bulunan 
ve 1 Haziran itibariyle yürürlüğü sona erecek olan 765 sayılı Türk Ceza Yasasının 30-40 kadar mad
desinde Avrupa Birliği müktesebatıyla çelişen hususlar vardı, doğrusu buydu. Bizden de istenilen 
bu çelişkilerin giderilmesiydi, yeni bir kod değildi. Benim, o zamanki düşüncem de bu çerçevedey
di, şimdi de ifade etmeye çalışacağım. 

O 30-40 maddelik restorasyon yapılabilinirdi, 17 Aralığa yetiştirilebilinirdi; yani, rahat bir 
biçimde yetiştirilebilinirdi, bu yapılmadı. Ne yapıldı; Türk Ceza Yasası çok eskidi, 60'ın üzerinde 
değişiklik gördü, yenisini yapalım denildi. 

Bu fikir yanlış mı; temelde yanlış değil, doğru, değerli arkadaşlarım. Hakikaten, 765 sayılı 
Yasa 60'ın üzerinde değişiklik görmüştür, aşınmalar meydana gelmiştir, uygulamada sıkıntılar doğ
maya başlamıştır, çelişik hükümler de içermeye başlamıştır; bütün bu eleştiriler doğru, yanlış değil. 
Bütün bu eleştiriler doğru, yeni bir ceza yasasının da yapılması lazımdı, 78 senedir yürürlükteydi; 
ama, şimdi, bir şeyi yapmaya niyet ederken bir hedef belirlemeliyiz; Türk Ceza Yasası yapacağız, 
bu yasa, Türk toplumu için, Türkiye'yi daha iyi bir özgürlük ortamına, daha çağdaş bir ortama 
taşıması için yapılmalı ve zaman sıkıntısı taşımamalıydı. Bunun için diyorum 17 Aralık baskısıyla 
yapılmasa daha da doğru olurdu. 17 Aralıkta, mevcut yasada 30-40 maddeyi restore ederek, o ih
tiyacı savabilirdik; yani, bizim yeni yasa yapmamızın AB tarafından bizden istenebilmesi bir şarta 
bağlıdır, Türkiye AB'ye aday ülke olarak alınacak ve 10 yıllık bir süre verilecek. Böyle bir şey yok
ken, kendi kendimize, yapmışken bunu yapalım dedik; ama, süre yetersiz bir süreydi. Bu baskı al
tında, bir acelecilikle, bir ivecenlikle ceza yasası hazırlandı. Bunun içinde, biz de, büyük bir iyi 
niyetle yer aldık ve elimizden gelen gayreti de gösterdik; fakat, ceza yasası yapılma sürecinde, biz, 
bir yandan da dünyada bu işler nasıl oluyor, öğreti bu alanda ne diyor onu öğrenmeye, onu gözden 
geçirmeye başladık. Şimdi, dünyadaki örnekleri bizdekiyle bağdaşmıyor; Almanya'da yirmi yılda 
yapılmış, Fransa'da onsekiz yılda yapılmış, İspanya'da yirmiyedi yılda yapılmış, İtalyanlar, hâlâ, 
kırk yıla yakındır uğraşıyorlar; böyle bir çalışmayla yapılıyor. Biz, bunu altı ay yirmi günlük çalış
ma sonucu meydana getirdik değerli arkadaşlarım. Bu sürece riayet etmememin getirdiği bütün 
olumsuzlukları da Ceza Yasası üzerinde taşıdı. Kimsenin art niyetidir demiyorum, kötü niyetidir 
demiyorum. 

Şimdi, ceza yasasının diğer yasalardan bir farkı var; bu, bir temel kod, insanın ve toplumun tüm 
hayatını kucaklıyor. Bir maddeyle milyonlarca ilişkiyi düzenliyorsunuz, bir maddeyle. Bir madde 
milyonlarca ilişkiyi düzenliyor ve insan özgürlüklerini hedef alan düzenleme yapıyor. Onun için, bu 
yasanın yapılmasında diğer yasalardan farklı bir yol izliyor dünya, farklı bir yol izlenmesi gerekiyor. 

Bunu, bu işi çok iyi bilen Hocamız rahmetli Faruk Erem şöyle söylüyor; izin verirseniz ondan 
aktarmak istiyorum: "Ceza kanunlan uzun ve şuurlu bir teknik çalışmayla hazırlanmalıdır. Ceza 
kanunu kadar kişi hürriyetiyle yakından hiçbir kanun alakadar değildir. Neticeleri kişi hürriyetine 
müessir kanunların başında ceza kanunlan gelir. Bu sebeple, ceza kanunlarının hazırlanmasında 
hukuk tekniğinin en üstün icaplanna sadakat göstermek lazımdır. Hukuk tekniği bir bakıma kişi 
hürriyetlerinin teminatıdır." Şimdi, burada, kişi hürriyetlerinin teminatını siyasîlerin tercihine bırak
mıyor, hukuk tekniğine bırakıyor. 

Değerli arkadaşlarım, daha da ileri gidilerek "ceza kanunu milletvekillerinin hayat tecrübesine 
ve tercihlerine bırakılamaz da" denilen yerler var; çünkü, bu, belli bir şuurlu, bilinçli teknik içerisin
de gerçekleştirilmezse, ihtimal ki, teknik olarak aksak bir şey, sıkıntılı bir şey ortaya çıkar; bu da 
ileriki yıllarda büyük problemler yaratır. 
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Yine aynı Faruk Hoca şöyle devam ediyor: "Ceza kanunları çabuk değişmemelidir. Çabuk 
değişen kanunlar, kusurlu, iyi hazırlanmamış kanunlardır. Kanunların sık değişmesi, hukuk 
kaidesinin vatandaş vicdanında yerleşmesine, manevî otorite kurmasına engel olur." 

Şimdi, hep konuşuyoruz kendi aramızda: "Ya, ne yapalım, hata yaptıysak, dönüverir, düzeltiriz; 
yani, bu Allah yapısı değil ya." Doğru, değil; ama, şimdi, sık değişirse ceza kanunu, hukuk kaideleri 
vatandaş vicdanına oturamıyor, öyle de bir sıkıntı yaratıyor; yani, ceza kanununun bir amacı da, 
suçun önlenmesi gibi bir fonksiyonu da olduğu düşünülürse, bunun da ehemmiyeti vardır. 

Kaldı ki, bir felsefe, bir öğreti çerçevesinde hazırlanan kanun, rasgele değişikliklerle bütün
lüğünü de kaybediyor. Bunun için, değişiklik konusu çok sıkça eleştiri konusu edildiğinde "ne 
yapalım öyle olduysa, şimdi de böyle yaparız" denilerek geçiştirme olanağı yok, değerli arkadaş
larım. 

Ceza Kanununa, yine merhum Hoca "menfi anayasadır" diyor. Yani, anayasa, özgürlüklerin 
sınırını çizer, ceza kanunu da yasakları belirler. Bu anlamda, öyle de bir fonksiyonu vardır. 

"Genel kanun niteliğinde olduğu için, hukuk düzeninin esasını ve sürekliliğini sağlayan bir 
kanundur. Bu çeşit kanunlar, ekseriya, uzun bir öğreti çalışmasının verilerinden faydalanılarak 
hazırlanır; bu bakımdan, daha mükemmeldirler teknik anlamda" diyor Faruk Hoca. 

Değerli arkadaşlarım, bu ölçüleri getirdiğimizde, 5237 sayılı Yasa, ne yazık ki, bu ölçüler 
içerisinde değildir; bunu kabul etmek durumundayız; yani, bir yanlışı sahiplenerek "hayır, böyle 
değildir" demek durumunda değiliz; ama, artık, yapılacak şeyler var şu aşamada. İki ay ertelendi 
yürürlüğü; eksiklikleri görüldü ve birtakım eksiklikleri giderilerek, 1 Haziran itibariyle yürürlüğe 
girecek. Yürürlüğe girmeden değişiklikler gündeme geldi. Yapılamayan değişiklikler de var; burada 
onları da paylaşacağım sizinle, zamanımın elverdiği ölçüde. 

Şimdi, bu yasa yürürlüğe gireceği zaman görüldü ki, değerli arkadaşlarım, toplumun her 
kesimi; basını, hekimleri, kadın örgütleri, hukuk çevreleri, fakülteler, barolar, yargıçlar, savcılar, 
herkes feveran ediyor, bir şeyler söylüyor. Kuşkusuz, bunun hepsi doğru değildir değerli arkadaş
larım. Doğrudur deme imkânına sahip değiliz, hepsi doğrudur demiyorum; bir bölümü haklı da 
değildir belki, haksızdır da; ama, bir şey var, menfi anayasa dediğimiz, o nitelikleri sağlayan yasa, 
17 Aralık takvimi nedeniyle yeterince toplumda tartışılamamış, benimsetilememiş ve o veriler elde 
edilememiş, bilimin, öğretinin verilerinden istifade edilememiş. Bu ortaya çıkıyor. 

Burada şunu demek, doğru yaptığımız anlamına gelmez: "Bin yere biz tasarıyı gönderdik, ne 
yapalım, cevap verselerdi." Bunu demek, arkadaşlar, bu eleştirilerin önünü almak değildir. Kaldı ki, 
bin yere tasarıyı gönderdikten sonra iyi ki cevap vermediler, iyi ki cevap vermediler... Haziran 
başında bin yere tasarı gönderildi, yirmi gün sonra, biz, tasarıyı görüşmeye başladık. Diyelim ki, bin 
yerden 3'er sayfa cevap gelse, 3 000 sayfa ederdi değerli arkadaşlar; bizim, onu, yirmi günlük bir 
süre içerisinde okuyabilme şansımız yoktu; dokuz günde de bunu görüşerek bitirdik komisyonda. 

Ne oldu? Neydi acelemiz? Söyledim ben baştan beri; yasa 17 Aralığa endekslenince hata oldu, 
endekslenmemeliydi. Doğru yol izlenemedi, bilimin, öğretinin verilerinden yeterince yarar
lanılmadı, yasa toplumun geniş kesimlerinde açılamadı, bugün sıkıntılar devam ediyor. Bundan 
sonra, bir tarafını yaparken, bir tarafını bozma olanağınız da daha kuvvetli ihtimaldir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, ceza yasası yapmanın evrensel ölçüleri vardır. Bunlara da yeteri 
kadar riayet olunabildiği kanısında değilim. Şimdi, ben o kurulun üyesiyim; ama, ben açıkyürek-
lilikle, tüm dünyaya ilan ettim ve buraya yazdım. Biz, altkomisyon olarak ceza kanunu yapma 
yeterliliğinde değiliz, bilimsel yeterliliğinde değiliz. Böyle bir şeye hakkımız yok. Dünyada da 
bunun örneği yok. Yani, bu ayrı bir iştir, ayrı bir şeydir; bu, öğretinin işidir birinci derecede ve Tür
kiye'nin kolektif aklının kullanılması gerekir diye, bunu laf olsun diye değil, Ceza Kanununun esas 
konuşması sırasında, tümü üzerindeki konuşmada da, yine, bu kürsüden ifade ettim. 
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Şimdi, bu ilkelerin hepsini bizim görmemiz, uygulayabilmemiz, milletvekillerinden -özel bir 
ihtisası yoksa- ortalama bir hukukçu milletvekilinden beklenebilecek bir şey değildir. Yerine getir
mesi de düşünülebilecek bir şey değildir. Nitekim, böyle de oldu. Komisyona danışmanlık yapan 
hocalar -kimse de kusura bakmasın, kimseyi incitmek istemem- öğretide tartışılmayan görüşlere 
sahip; yani, öğretinin en şeyi durumunda değiller. Kaldı ki, öğretide tartışılmayan da yoktur, herkes 
tartışılıyor, en üstünden en şeyine... Böyle olunca da, birtakım sıkıntılar oldu. Bakın, yasa yap
manın, evrensel ilkeleri neler ceza yasası açısından: Kanunilik ilkesi; yani, açıklık ilkesi. 

Değerli arkadaşlarım, "kanunsuz suç ve ceza olamaz kuralı, devletin ve yargıcın karşısında, 
fertlerin kamu haklarının teminatıdır" diyor büyük üstat merhum Faruk Erem. Cezaların alt ve üst 
sının arasındaki makasın fazlaca açık olmasının, belki cezaların şahsîleştirilmesi açısından yarar 
sağlar gibi bir faydası varsa da, bu denge tam tutturulamamıştır. Kanunilik ilkesi açısından da sıkın
tı yaşattığı noktalar vardır, 2 yıl ile 15 yıl arasında ceza makası açık olan şeyler vardır. Bunun açık
lanması her zaman kolay değildir. 

Şimdi, zarar ilkesi... Değerli arkadaşlarım, her aklına gelen her aklına geldiği biçimde, ben şu 
işi ceza kanununa suç olarak koyacağım, işte bunu bu şekilde düzenleyeceğim diyemez. Öyle bir 
düzenleme, öyle bir kural koyma, "ben yaptım oldu" olmaz. Ceza kanununda buna "zarar ilkesi" 
deniliyor. Ceza kanunu, aslında, emir ve nehiyler vazetmez. Evvelce diğer hukuk kollan tarafından 
vazedilmiş emirlere, kendine has ve daha şiddetli müeyyideler koyar. Yani, ceza kanununda suç 
olarak benimsenen, belirlenen şeyler başka hukuk kollan tarafından emir ve nehiy olarak getirilmiş 
şeylerdir; ceza kanunu bunlan müeyyidelendirir. Bu ölçü de tutturulamamıştır birçok bakımdan. 

Bir başka, kusur ilkesi... Değerli arkadaşlanm, suç, toplum halinde yaşamanın esas şartlannın 
ihlalidir. Kusurlu olması gerekir suç işleyenin. Bizde, bilinen şekliyle kast, taksir, ana kalıplar 
içerisinde. Burada da her zaman bunun tam tutturulabildiğini söyleme olanağı yoktur. 

Gerekli ve orantılı ceza ilkesi. Evet, değerli arkadaşlanm, bu konuda da Ceza Kanununda 
önemli gedikliklerin olduğunu, önemli yanlışlıklann olduğunu kabul etmek durumundayız, suçlar 
skalasının doğru düzenlenmediğini kabul etmek durumundayız. Bunlann birçok örneği vardır. Size 
bir örnek vereyim: Yaralama, mesela, basınla ilgili bir suçtan daha az cezaya çarptırılıyor. Şimdi, 
insanın yaralanmasının... Müstehcenlik, devletin güvenliğinden daha fazla bir cezaya çarptınlıyor. 
Bu şekilde bir dengesizliğin suçlar skalasında olduğu ortada. 

Şimdi, bu, yürürlüğe girecek kaçınılmaz olarak; ama, restorasyon ihtiyacı da var. 
Kriminolojinin ve penolojinin verilerine dayanılmadığı. Dayanıldı derlerse doğru değildir arkadaş
lar. Yani, felsefesi de "ben yaptım oldu" felsefesidir. Doğrusunu söyleyeyim; belli bir şeyde, bir fel
sefe bütünlüğünde olmadı. 

Biz hep şunu düşündük, söylediğimiz şey şuydu: İnsanı koruyalım. Niye insanı koruyalım?.. 
Şimdi, 765'te bir hata vardı. 765'teki hata şu: Zanardelli tasansına, daha sonra, Rocco'nun getirdiği 
değişiklikler eklendiği için, mala karşı suçlann cezası, insana karşı suçlardan daha ağırdı. Biz bunu 
yapmayalım, insana karşı suçlar daha ağır olsun denildi; ama, bu bir felsefe bütünlüğü değil. Bunu 
kabul etmek gerekir, iyi niyetle de söylemek gerekir; yani, bir şeyin hataları neyse onu göstermek, 
onları belirtmek gerekir. 

Şimdi, yasa teklifi, teknik bakımdan sorunlu, cezalar orantısız, kadınlara bakışta hâlâ sorun var, 
hekimlere bakışta sorun var, basına bakışta sorun var, yolsuzlukla mücadelede yeterlilikleri yok. Bu 
noktada Yargıtaym birtakım teknik istekleri oldu ve kimi siyasî tercihler de buna katılarak, bir tek
lif gelmiştir. Yani, böyle bir koda teklifle değişiklik yapılması da ayn bir tartışma konusudur teknik 
manada, doğruluğu çok tartışılır; ama, bu teklifte yer almayan şeyler vardır önemli olan, yer alan
lardan daha çok yer almayanlar var, yer alması gerekenler var. Mesela, nelerdir? 

Zamanım yetmiyor; bilemiyorum, şahsım adına olan süreyi ilave edebilecek mi Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sizden önce konuşmacı olduğu için, veremiyorum; süreniz bitmek üzere. 
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ORHAN ERASLAN (Devamla) - Peki, sürem içerisinde... 
Nazara alınmayanlar var değerli arkadaşlarım; basın özgürlüğüyle ilgili nazara alınmayan 

düzenlemeler olması gerekir, çocuklarla ilgili var, hekimlerle ilgili var. Birçok noktada, değerli ar
kadaşlarım, bu tür sıkıntıları taşıyan bir değişiklik teklifiyle gelinmiş bulunuyor. Bunları yapsak 
bile, Ceza Kanunu, istediğimiz ölçüler içerisinde olmayacaktır. 

Benim herhalde sürem bitti. Şahsım adına söz aldığım kısımda, yapılması gerekenlerle ilgili 
sözleri ifade etmek istiyorum. Sizleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
AK Parti Grubu adına, Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ -şahsı adına da söz isteği var, 

birleştiriyorum- buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
PARTÎ GRUBU ADINA BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türk Ceza Kanunundaki Bazı Maddelerin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi üzerinde, AK Parti 
Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Ceza Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
altkomisyon ve Adalet Komisyonunda görüşülürken, iyi hatırlıyorum, yapılan değişiklikler 
kamuoyunda büyük bir olumlu havayla karşılandı ve övgüler yağdırıldı. Kanunun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesinin akabinde de yine aynı övücü sözler söylendi. An
cak, daha sonra, eleştiriler yapılmaya başlandı. Değişik kişiler, kesimler, sivil toplum örgütleri 
tarafından bazı eleştiriler yöneltildi. Vaktinde söylenmeyen şeylerin, bir zaman sonra dozajı daha da 
artırılarak söylendiğini, geçmişte söylenmesi gerekenlerin daha sonra söylendiğini gördük. Söy
lenenlere baktığımız zaman -ben bu teklif vesilesiyle bazılarına huzurların'? ia değinmek istiyorum-
bu kanunla ilgili yapılan en büyük eleştirilerden birisi, bu işin acelevî **etirilr"iği yönündedir. İşte, 
başka ülkelerde, Batı ülkelerinde uzunca bir süre bunlar görüşüldf ^ ,n sonra kanunlaşırken, bizde 
sürecin kısa olduğu hep söylendi, hep duruldu. Buna biz de cevaplar verdik; ama, belli ki anlaşıl
mamış. Bir kere daha altını çizmekte fayda olduğu kanaatindeyim. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, yürürlüğe girmesinden bugüne 
kadar geçen zaman içerisinde 65 defa değişikliğe uğramıştır. Bakıyoruz, bu süreç içerisinde, Ceza 
Kanununun tamamını değiştirmek düşüncesiyle siyasî partiler, iktidarlar ve Adalet Bakanlığının 
büyük bir gayret içerisinde olduğunu, değişik bilim komisyonları kurduğunu görüyoruz ve bu bilim 
komisyonlarının yaptığı çalışmalar çerçevesinde, 1940 yılında birinci, 1958 yılında ikinci bir tasan, 
1987 yılında üçüncü bir tasarı, 1989 yılında dördüncü bir tasarı, 1997 yılında beşinci, 2001 yılında 
altıncı, neticede, en son kanunlaşan 2003 yılı Türk Ceza Kanunu Tasansı... 

Ben bunları şunun için zikrettim değerli arkadaşlar: Ceza kanunları dünyanın bütün ülkelerin
de yasalaşma sürecine girerken uzun olan sürenin, bilim komisyonlarının, yani, yasama organının 
dışında yapılan çalışmalardan oluştuğunu görüyoruz. Şimdi, Avrupa'dan, Batı'dan, değişik yerler
den örnekler verilirken, şu kadar zamanda, bu kadar zamanda görüşüldüğü ifade ediliyor; ama, bu 
zamanın ne kadarı yasama organının çatısı altında geçmiş, ne kadarı da bilim komisyonları 
marifetiyle dışarıda gerçekleştirilmiş, buna bakıldığı zaman., dünyanın her yerinde bu zaman 
sürecinin büyük bir kısmının -nerede- yasama organı dışında, bilim komisyonları tarafından gerçek
leştirildiğini görüyoruz. Türkiye'nin bu sürecine baktığınız zaman, 64 yıllık bir çalışmanın 
ürünüdür. Hemen hemen, 1985 yılından itibaren başlanan çalışmalar baz alınarak, 1987 tasarısı da 
dikkate alınarak işte, onbeş yirmi yıllık bir çalışma deniyor; ama, kayıtlarda var, 1958 Ceza Kanunu 
Tasarısı ve daha önceki 1940 Ceza Kanunu Tasarısı da var. Bunlara baktığınız zaman, sürecin uzun 
olduğunu görüyoruz. 
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Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisine şevkinden sonra geçen aşamaya baktığımız 
zaman da, bu süreç, belki biraz daha uzun olsa faydalı olabilirdi, ona katılıyorum; ama, eleştiriler
de söylendiği kadar da kısa olmadığını görüyoruz. 2003 yılının mayıs ayında Türkiye Büyük Mil
let Meclisine gelen tasan yaklaşık onyedi ay Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde kalmış 
ve bu onyedi aylık sürecin sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek 
yasalaşmıştır. 

Genel Kurulun bizatihi kendisinin görüşme sürecinin kısalığı doğrudur, ona katılıyorum. Bel
ki, burada süreç biraz daha uzun olsa, daha faydalı, yararlı olabilirdi; ancak, buradaki sürecin 
kısalığı da, iktidarıyla muhalefetiyle bunun backroundunda, mutfağında yapılan çalışmalarda mey
dana getirilen konsensüsün bir doğal sonucudur buradaki süredeki kısalık. Eğer orada uzlaşma ol
masaydı, maddeler üzerinde büyük kavgalar olmuş olsaydı, tabiî, bunun Genel Kurula yansıması ve 
Genel Kuruldan da bunun uzunca bir tartışmanın sonucunda çıkması icap ederdi; oradaki konsen
süsün, oradaki anlaşmanın Genel Kurula yansımasının bir sonucudur. 

Burada, toplumun kesimlerinin görüşü olanların, kanaati olanların kanaatlerinin yeterince alın
madığı eleştirisine ben katılmıyorum. Hakikaten bu tasan 64 yıllık bir çalışmanın eseriyken, o çalış
malarda değişik dönemdeki siyasal iktidarlann, bilim komisyonlannın, bu komisyonlarda da 
dönemin ceza hukuku alanında otorite sayılan akademisyenlerinin, Yargıtayımızın değerli 
üyelerinin ve diğer katkı verenlerin emekleriyle yoğrulmuş, yoğrulmuş, bugünlere kadar gelmiş ve 
ondan sonra da, bunun somut hale dönüşmesi bu dönemde temin edilmiştir. 

Meclisimize geldikten sonra -Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Toptan da burada açıkladı-
hükümet tasarısı geldikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 400 tane değişik kişiye veya 
kuruluşa gönderiliyor, 34 tane cevap var. Altkomisyonun raporu geldikten sonra 1 000 değişik kişi 
veya kuruluşa gönderiliyor, bunlardan 50 tanesinde cevap var ve diğerlerinde de buna dair yönlen
dirilmiş bir cevap yok. 

Fakat, kıyamet ne zaman kopuyor; kıyamet, yasa ortaya çıktıktan sonra kopuyor. Peki, neden?.. 
Yahu, şu Ceza Kanununda ne var, 1 Nisanda yürürlüğe girecek, şunu bir açıp da okuyalım deme 
gereği duydular bu işlerle yakından alakalı olanlar; o zamana kadar vazifelerini yapmadılar, üzer
lerine düşenleri yapmadılar, yarın mahkeme huzurunda bu bize lazım, hocayız, talebelerimizin 
huzurunda bu bize lazım, yazanz, yazdığımız yazıda bu bize lazım; yahu, bu yasa basın için ne 
getiriyor, tabipler için ne getiriyor, falanlar için ne getiriyor, bizim için ne getiriyor, ne götürüyor 
diye bir bakalım dediler, baktılar, orada birtakım fiillerin suç olarak düzenlendiğini ve cezaî yap
tırıma bağlandığını gördüler, kıyamet koptu: "Bunlar yeni çıktı, neredeydi?!" Halbuki, eskisinde de 
çoğu var. Neden; onu bilmediği için, sanki, o maddeler yokmuş da, ilk defa konuyormuş gibi bir 
vehme kapıldılar ve feveranı bastılar. Aman Allah'ım, kıyametler koptu! Şurada şu var, burada bu 
var, şurada şöyle, burada böyle... Anlatıyorsunuz kendisine; kardeşim, bakın, Ceza Kanununda da 
aynı madde var, özelliği de şu, yeni madde ile bunu yan yana koyduğunuz zaman arasındaki fark da 
şu deyince "haa, öyle mi" diyorlar. Bunun çok somut bir örneği, sarraflarla ilgili, Türkiye'de yaşan
dı. Biliyorsunuz, Türk Ceza Kanununun 165 inci maddesindeki "çalıntı malı alan" ifadesi geçerken 
"bilerek alan" ifadesi geçmedi diye kıyamet kopmuştu. Neden; eski 512'de bilerek almak suçtu, 
orada bu kelime geçmedi. Biz ne yapacağız; adlî sicil kaydı mı soracağız, gelen bir altının akıbetini 
bir dedektif tutup araştırma mı yapacağız, hepimiz cezaevlerinin kapısında mı duracağız?! Yok öy
le bir şey! Eskiden de çalıntı malı çalıntı olduğunu bilerek almak suçtu, şimdi de suç. Peki, ne var, 
aradaki fark ne; bilerek kelimesi yok. Niye yok; Türk Ceza Kanununun genel hükümleri var, orada 
kastın tanımı var. Suçun oluşması için kasıt şart. Kasıt da, bir suçun kanunî tanımındaki unsurlann 
bilerek ve istenerek işlenmesidir. Burada var, buraya koymaya gerek yok; ama, Ceza Kanununun 
genel hükümleri ile özel hükümlerini birlikte okuyarak değerlendirmeyenler, sadece kendileri 
açısından lokal olarak kendilerini ilgilendiren maddelere bakıp, o maddeyi de genel hükümlerden 
bağımsız değerlendirdiği zaman, ortaya farklı bir tablo çıkıyor. 
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Değerli arkadaşlar, ben, Adalet Bakanımızın, bu kürsüden, Değerli Meclisimize ve sizin şah
sınızda bu konuyla alakadar olan herkese, 1 Nisan uygulama tarihinin ertelendiği toplantıda şu söz
leri söylediğini iyi hatırlıyorum: "Bugüne kadar söylemediği olanlar varsa, eteğinde, beyninde, kal
binde, bilgisi, görgüsü olan varsa, erteliyoruz, buyursunlar, getirsinler, kanaatlerini söylesinler..." 
Ben biliyordum ki, bu iki aylık sürede de kimse kanaatini, getirip, doğru dürüst söylemeyecektir ve 
hakikaten de öyle oldu; basınımızın değerli temsilcileri, Türk Tabipler Birliği gibi bir iki tane duyar
lı kesim hariç, bu konuda söylenmesi gerekenleri getirip söyleyen de, maalesef, çıkmadı; bundan 
sonra da çıkacağı kanaatinde değilim. 

Öte yandan, bu konularla ilgili konuşan pekçok kişi kanaatlerini söylerken... Esasında, bu 
kanunun yapılış sürecinde söylenmesi lazımdı. Biz onlara danıştık, kanaatlerini sorduk, o zaman 
söylemediler. Bundan sonra eleştirmek de lazım, şu yanlış oldu demek de lazım; ama, bunun uy
gulamasında buraların şöyle anlaşılması lazım, böyle anlaşılması lazım diye de o manada değerlen
dirmelerde bulunmakta fayda vardı. Görevini dün yapmayanlar, bugün orada burada söylemeleri 
prim yaptığı için, bir bakıyorsunuz, gazete gazete, televizyon televizyon dolanıyorlar. Ben, onlann 
vazifelerini yapmak için emek vermelerini beklerdim, gazete kupürleriyle konuşmalarını değil. 

Öte yandan, değerli arkadaşlar, eleştirilerin arkasında ne yatıyor? Bir tanesinde şu yatıyor: Mil
letin ezberi bozuldu. Nasıl ezberi bozuldu? Maddeler değişti. Siz, eskiden, bir maddeyi söy
lediğinizde, ne yapıyordu, hemen o maddenin ne suçu düzenlediğini biliyordu; şimdi değişti. Sis
tematik değişti, suçun cezaî yaptınmlarıyla ilgili birtakım düzenlemeler değişti, birtakım şeyler 
farklılaştı. Birdenbire, bu kadar otorite olan kişinin ne oldu, yeniden öğrencilik yapıp çalışmak gibi 
bir mecburiyeti doğdu. Bu doğmasın mı, doğsun; iyi değil mi, iyi; herkesin kendini geliştirmesi 
lazım mı, lazım. 

Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra, Türk Ceza Kanunu -İtalya'dan tercüme 
suretiyle- ülkemizde yasalaştıktan sonra -o dönemde, bugünkü gibi modern hukuk fakülteleri yok, 
böylesine bir Yargıtay örgütlenmesi, bir Anayasa Mahkemesi örgütlenmesinden modern hukuk an
lamında ortaya konulmuş içtihatlar falan da yok, doğru dürüst bilen de yok, doğru dürüst medrese 
tahsili almış insanlar da yok; tercüme edildi, bu yasa girdi -o günün hukukçuları, bunu uyguladılar, 
büyük bir başarıyla da uyguladılar. 

Ben, bugün de, yeni Türk Ceza Yasasının 1 Hazirandan sonra, Türk hukukçuları tarafından, 
büyük bir başarıyla uygulanacağına, 26'da seleflerinin yaptığından daha iyi yorumlarla bunun daha 
güzel bir noktaya götürüleceğine inanıyorum. Zaten, Adalet Bakanlığımızın verdiği eğitimlerde, bu 
noktadaki uygulayıcıların takdirlerini, beyanlarını onlar da iletmişlerdir. Ben, uygulamayla daha 
güzel olacağına inanıyorum. 

Öte yandan, bir başka konu -değerli arkadaşım da burada söyledi- yeni Türk Ceza Yasasının 
takdir hakkıyla ilgili değerlendirmelerdir arkadaşlar. Yeni Türk Ceza Yasası, takdir hakkını keyfîleş-
tirmemiştir, genişletmemiştir; suçun cezayla olan orantısında, orantılılık ilkesini çiğnememiştir; 
orantıyı getirmiştir, keyfî takdir hakkını ortadan kaldırmıştır; makasları da, suçun niteliğine göre, 
dengeli bir hale getirmiştir. Bunu, biz söylüyoruz değişik yerlerde; ama, maalesef, bunu kimseye de 
anlatamadık. 

Ben, konunun daha iyi anlaşılması açısından, müsaade ederseniz, birkaç örnek vermek is
tiyorum. O da şu: Türk Ceza Kanununun, şu anda yürürlükte olan 765 sayılı Kanundaki bazı 
cezaları söylüyorum ve bununla yeniyi mukayese etmenizi sizlere öneriyorum ve bir mukayesesini 
de kendim yapacağım. 

Yabancı devletin Türkiye'ye harp açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancıy
la anlaşan kişiyle ilgili cezayı düzenliyor 127 nci maddenin birinci fıkrası; ne diyor: On seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapis. Yukarısı nerede; yok. Hâkim yukarıyı nerede tespit ederse, ora. 

- 6 2 3 -



T.B.M.M. B: 103 26 . 5 . 2005 O: 1 

Peki, daha ne var; 129 uncu maddenin birinci fıkrası... Ne diyor; On seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis... İkinci fıkrasında, beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis... 132 nci maddenin birinci 
fıkrasında, sekiz seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis... 135 inci maddenin birinci fıkrasında, onbeş 
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis... Yukarı çıkıyorum; 149 uncu maddenin birinci fıkrasında, yir
mi seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis... Biraz tanıdığınız maddelere gelmek istiyorum; 158 inci 
madde, nedir; Reisicumhura karşı muvacehesinde hakaret ve sövme fiillerinin işlenmesi halinde, üç 
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis... Biraz daha tanıdık bir maddeye geliyorum, 168 inci madde; 
birtakım maddelerdeki cürümleri işlemek için silahlı cemiyet veya çete teşkil etmek veya buralarda 
yöneticilik, komutanlık yapmak, onbeş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis... Cezalardan da, iki 
seneden onbeş seneye kadar makaslar var, beş seneden onbeş seneye kadar makaslar var. 

Peki, ben soruyorum değerli arkadaşlar. Eski Türk Ceza Kanunu, yukarı sınırı yok, hâkimin 
vicdanına, hâkimin takdirine bırakılmış. Cumhurbaşkanının yüzüne siz hakaret ve sövmede bulun
dunuz, alt sınırını koymuş, bunun altına inemezsin ha; ama, yukarı serbest; on yıl, onbeş yıl, altı yıl, 
yedi yıl... Böylesi bir serbest takdir hakkı verilmiş; onun için de, makas da adaletsiz tutulmuş ve uy
gulamada bakıyorsunuz, Türk hâkimleri alt sınırdan cezayı tercih etmeye başlamışlar. Neden; 
makas adil olmadığı için. Neden; takdir hakkı doğru yapılmadığı için. 

Peki, biz ne yaptık değerli arkadaşlar, hiçbir suçun cezasının üst sınırını belirlemeden geç
medik. Bütün suçlann cezasının alt sınırını belirleme noktasında takdire bıraktık. Neden; suçun 
niteliği basit olabilir, hâkimin daha az ceza verebilme imkânını da elde etsin diye bıraktık. Peki, 
daha ne yaptık; hâkim bu cezanın alt ve üst sınırları arasında temel cezayı belirlerken uyması 
gereken kuralları de belirledik. Yeni Türk Ceza Yasasının 61 inci maddesini okuyorum, birinci fık
rasını: "Hâkim, somut olayda; suçun işleniş biçimini, suçun işlenmesinde kullanılan araçları, suçun 
işlendiği zaman ve yeri, suçun konusunun önem ve değerini, meydana gelen zarar veya tehlikenin 
ağırlığını, failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını, failin güttüğü amaç ve saikı gözönün-
de bulundurarak, işlenen suçun kanunî tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırlan arasında 
temel cezayı belirler." Nerede burada keyfîlik?! Hâkime hangi esaslara riayetle temel cezayı belir
leyeceği, nasıl belirleyeceği tespit edilmiş, kayda bağlanmış, cezanın üst sının, alt sının da konul
muş; ama, eskisinde ise üst sınır yok. Ben hepsini almadım buraya, vaktinizi almayayım diye hep
sini tek tek zikretmedim. Ceza Kanununun maddelerinin pek çoğunda, özellikle devlete karşı iş
lenen suçların ve bir kısmı da fikir suçlarının bazılannda, az da olsa, cezanın üst sınırını tamamen 
açık tutmuş. Biz ne yaptık; sınır koyduk. Kötü mü yaptık; iyi yaptık. Ne yaptık; takdiri birtakım 
kurallara bağladık. Kötü mü yaptık; iyi yaptık. Ne yaptık; cezayı suçla orantılı hale getirdik, oran-
tılılık ilkesinin gereğini öne çıkardık. Kötü mü oldu; iyi oldu. 

Peki, değerli arkadaşlar, en son, Ceza Kanunu değişiklik teklifi Adalet Komisyonunda görüşülür
ken bir baromuzun değerli başkanı orada dedi ki: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir ceza kanunu 
yapamaz." Tutanaklarda var ifadesi. Bu anlamda ifade kullandı. Ne yapalım? "Bu Ceza Kanunu uy
gulanamaz!.." Peki, daha ne olur? "Efendim, sıkıntı olur!.." Ne yapmak lazım? Arkasından onu da 
söyledi: "İspanya Ceza Kanununu tercüme edelim, bunun yürürlüğünü erteleyelim, ondan sonra onu 
uygulayalım..." Böyle bir kanaat, hem de bir baronun başkanı tarafından seslendirilebiliyor. Ne 
zaman; 21 inci Yüzyılın başında. Kendisini ceza kanunu yapma ehliyetinden yoksun gören bir anlayış, 
bana, kurtuluş mücadelesi yıllannda Atatürk'ün verdiği kurtuluş ve özgürlük mücadelesi sırasında 
manda zihniyetinde olanlann anlayışını hatırlattı. Biz bu işi yapamayız, biz bu işi beceremeyiz, 
birilerinin gölgesinde, birilerinin güdümünde olayım anlayışı, kabul edilebilecek, izah edilebilecek bir 
anlayış değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hukukçulan, hukuk fakültelerindeki akademisyen
leri, Yargıtaydaki uygulayıcılan, siyasetin içerisinde bulunan aktörleri, sivil toplum örgütleri ve bu 
konuya kafa yoranlan, Türk Ceza Kanunu yapabilecek ehliyet ve liyakate sahiptir ve Avrupa'daki 
muadillerinden de, ben, bilgi ve birikim bakımından, çok çok daha ileri olduğunu düşünüyorum. Türk 
Milletine, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Türk hukukçularına karşı yapılmış olan bu saygısızlığı 
da, müsaadenizle, huzurlannızda kınadığımı, lanetlediğimi ifade etmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlar, bir diğer husus, Türk Ceza Kanununun özgürlüklerle ilgili boyutuyla 
alakalı. Zaman zaman bu konularda konuşmalar yapılıyor; özellikle, son günlerde gündeme 
getirilen yerler var; ama, dikkat ederseniz, gündeme getirilen maddeleri... Kaç tane Türk Ceza 
Kanunu maddesi var; 346 tane. Bunlann kaçı gündeme getiriliyor, kaçı üzerinde fikir beyan 
ediliyor; baktığınız zaman, bunlann sayısı, öyle fazlaca da değil. Bir kesim iki üç madde üzerinde 
yoğunlaşıyor, bir başka kesim de başka maddeler üzerinde yoğunlaşıyor; ama, değerli arkadaşlanm, 
burada hakşinas olmak lazım, hakkı teslim etmek lazım. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununa göre özgürlükler açısından ileri bir noktadadır, geri bir noktada değildir ve 
Ceza Yasasının daha başlangıcı, amaç maddesini düzenleyen 1 inci maddesi özgürlüklerle başlıyor. 
Orhan Bey söyledi burada, eskiden devleti koruyan, kollayan, mala insandan daha çok önem veren, 
önemseyen bir mantık, mantalite Türk Ceza Yasasında hâkimken, şimdi, yeni mantıkta insan öne 
alınmış, ondan sonra mal ve devlet onun arkası sıra konulmuş. Bu, Ceza Kanunundaki mantalite 
değişikliğinin, insana bakışın, ona verilen değerin somut bir göstergesidir; ama, bu konularda fark
lı farklı eleştiriler yapıldı ve bazılan da AK Partiyi eleştirmek sadedinde söylerken bazı ifadeler kul
landılar, "özgürlükleri kısıtlayan yasalar genellikle sağ iktidarlar zamanında konulmuştur, böyle bir 
sonuç ortaya çıkmıştır, neden bunlar oluyor" diye söylenince, ben merak ettim, acaba bu düşünce 
özgürlüğüyle, ifade özgürlüğüyle alakadar Türk Ceza Kanununda yer alan maddeler ne zaman 
konulmuş diye. Ben, size sadece kanunların tarih ve sayılarını söylemek istiyorum, takdiri de yük
sek vicdanlarınıza bırakıyorum: 

11.6.1936, 3038 sayılı Kanun; 29.6.1938, 3531 sayılı Kanun; 20.9.1946, 4956 sayılı Kanun; 
9.7.1953, 6123 sayılı Kanun; 20.11.1961, 121 sayılı Kanun; 6.7.1960, 15 sayılı Kanun; 5.1.1961, 
235 sayılı Kanun; 28.9.1971, 1490 sayılı Kanun; 21.1.1983, 2787 sayılı Kanun. 

Şimdi, bunlann içerisinde kaç tane sağ iktidar var, kaç tane ararejim var, kaç tane normal rejim 
var, siz onları kendiniz şey yapın; ama, bir konuyu eleştirirken, bazı şeyleri söylerken, insafı elden 
bırakmamak lazım. Bizim yapmamız gereken bir şey var. Nedir o; bu ara dönemlerde konan maddeleri 
Türk Ceza Kanunundan mümkünse çıkarmak; ama, mümkün olmuyorsa da, bunlan daha somut hale 
getirmek, bireyin temel hak ve özgürlüklerini açacak bir biçimde değerlendirmeye tabi tutmaktır. 

İşte biz, Türk Ceza Kanununun değerlendirilmesi, altkomisyon, üstkomisyon çalışmaları 
sırasında her iki parti birlikte yaptığımız şey şu idi: İfade özgürlüğüyle alakadar, düşünce özgür
lüğüyle alakadar, bunlan yayma özgürlüğüyle alakadar maddelerde hangileri var ise, bunlan bir bir 
ele aldık ve her birisini daha somut hale nasıl getiririz... İşte eski 312 nci madde, canının yanmadığı 
insan kalmadı. 312 nci maddenin şimdiki eşdeğeri 216 ncı madde. 

Ben tekrar tekrar dikkatlerinize arz etmek istiyorum, eski 312'de halkı birbirine karşı tahrik 
vardı; yenisinde, halkın sosyal sınıf, din, ırk, mezhep vesaire farklı özelliklere sahip bir kesimini 
diğer kesim aleyhine kışkırtmak, tahrik etmek hadisesi var; yani, "kesim" ile "halkı birbirine" 
ifadesi birbirinin aynısı mı; değil. Biz ne yaptık; kapsamı daralttık. 

Eskisinde ne vardı; kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde bir ifade vardı. Kamu düzeni 
kavramının genişliğini, darlığını ben sizin takdirinize bırakıyorum; ama, onun devamında "tehlikeli 
olabilecek" ifadesi, ihtimali cezalandınyor. Tehlike yok ortada; ama, ben zannedersem ki, böyle bir 
tehlike doğabilir; ben ihtimali var sayıp, ihtimali cezalandırıyorum... Öte yandan, "kin veya düş
manlığa tahrik" vardı; "kin ve düşmanlık" oldu. Peki ne oldu; iyi oldu. 

Eskiden sadece birine tahrik, düşmanlık oluştururken; yeni düzenlemede, ikisinin birlikte ol
ması suçu oluşturur hale geldi. 

Peki daha ne oldu; "kamu düzeni" kavramının yerine "kamu güvenliği" geldi ve görüşmeler 
sırasında Yargıtayımızın bir temsilcisi "bu kamu güvenliği maddesi daha dardır, kamu düzeni geniş
tir; bunu neden koyma gereği duydunuz" diye ifadelerde bulundu. Kamu düzenine göre, orayı da 
biraz daha somutlaştırıp, daralttık. 
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Peki daha ne yaptık; arkasından bir şey daha koyduk, Genel Kurulda iki parti beraber "kamu 
güvenliği için açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkması halinde" ifadesini koyduk. Şimdi, açık ve 
yakın tehlikenin varlığı yetmiyor, açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkması lazım; onun da biraz daha 
somutlaşmasının aranması gerektiğini biz ortaya koyduk, onu biraz daha somutlaştırdık. 

Daha ne yaptık; bakın, bu teklifle de bir düzeltme yaptık, 218 inci madde. Bu 216 ncı maddedeki 
suçun işlenmesi, basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, suçun belli oranda artırılacağını ön
görüyordu. Onu da değiştirdik; haberleşme ve ifade özgürlüğü, eleştiri kapsamında yapılan şeylerin 
suç oluşturmayacağına -dikkat buyurun, ceza oluşturmayacağına, suç oluşturmayacağına dair; yanlış 
ifade etmeyeyim, zannedersem suç oluşturmayacağına- dair orada da bir ifade koyduk. Eskisinde ne 
vardı; eskisinde de, buradaki suçun basın yayın yoluyla işlenmesi halinde 311 inci maddeye göre 
cezanın artırılması öngörülüyordu. Biz burada da ne yaptık değerli arkadaşlar; bir iyileştirme yaptık. 

Şimdi, Ceza Kanununun özgürlüklerle ilgili kısmını, bütün maddeleri tek tek ele alıp, bundan 
önceki Ceza Kanununda yer alan maddelerle yan yana koyup, oradaki değişmeler ile buradaki 
değişmelerin kapsamı ve somutlaşma şekillerini birlikte değerlendirdiğimiz takdirde ortaya şu 
çıkıyor: 5237 sayılı Ceza Kanunu, bazı maddeleri ceza kanunu dışına atarken, ceza kanunu dışına 
çıkarılamayan birkısım maddelerde suçun unsurlarını artırarak, suçun oluşmasını zorlaştırmış ve 
suçun kapsamını daraltmış ve cezayı artırıcı birtakım nedenleri de ortadan kaldırmak suretiyle öz
gürlüklerin önünü açma noktasında önemli bir mesafe kaydetmiştir. 

Ancak, burada bir hususu da yüksek huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Siz ne kadar ceza 
kanunlarını özgürlükçü yazarsanız yazın, tehlike suçlan dediğimiz suçlarla ilgili değerlendirmeleri de 
yapmak, karar vermek, gene de yargının işine düşmektedir. Zira, 216 ncı maddenin görüşmeleri sırasın
da değerli bir Yargıtay üyemiz "siz buraya ne yazarsanız yazın, bu maddenin uygulamasında kanun yüz
de 5, uygulama yüzde 95'tir; ben, arzu ediyorum ki, siz kanunu yüzde 50 seviyesine çekin" dedi ve uy
gulamanın yüzde 95 olduğunu söyledi. Ben, buradan, şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye'nin değişen 
konseptine, yapısına uygun bir şekilde, düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün önünü, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, çıkardığı yasalarla açarken, Yargıtay da bu noktada üzerine düşeni yaptığı tak
dirde, ben inanıyorum ki, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan insanlar, bu noktada, kendilerini daha faz
la demokratik, daha fazla hür bir ortamda hissedeceklerdir; bunun kazancı da hepimize olacaktır. 

Totaliter ve otoriter rejimlerde kullanılan temel ifade bu noktada şu; Faruk Erem Hocamın 
dediğiyle, Orhan Bey de oraya atıf yaptı, ben de yapayım; der ki: "İnsanlar hür olmaya mecbur 
edilemez." Totaliter ve otoriter rejimlerin mantığı bu; ama, demokratik rejimlerde mantık şu: însan, 
hür olmaya mecburdur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, mikrofonu açıyorum; ama, lütfen, konuşmanızı tamamlayın. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Tamam, bitiriyorum efendim. 
Öyleyse, demokratik ülkelerde temel espri şu: Demokratik hukuk devleti, insanlarının kendilerini 

hür hissedebilmeleri için, hukukî ve demokratik anlamdaki bütün yasal değişikliklerini yapmakla 
mükelleftir. Bunları ne kadar değiştirir, ne kadar rahat bir ortam temin ederse, insanlar kendilerini daha 
hür hissedecekler, düşüncelerini daha rahat ifade edebileceklerdir. Bunu yapmak, Meclis olarak bizim 
görevimiz; ama, öte yandan, Meclisin yaptığı bu göreve muadil bir biçimde, bunun önünü açmak da, 
diğer bir yandan, uygulayıcılarımızın görevidir. Ben inanıyorum ki, uygulayıcılarımız, yeni yasanın, 
bu özgürlükçü, insana maldan daha fazla önem veren, devletin önüne alan anlayışını ve 1 inci mad
denin ve devamındaki bu maddelerin, genel hükümlerde yer alan 2 nci, 3 üncü, 4 üncü madde kap
samında özel hükümlerin yorumlanması çerçevesinde, bu maddelerin her birini, biraz daha özgürlük
çü, biraz daha ifade hürriyetinin önünü açıcı bir biçimde yorumladıklan takdirde, Türkiye'nin, Ceza 
Kanunuyla kendini daha hür hissedebileceği ortamlara geçeceğini inanıyorum. 

Ben, bu vesileyle, sözlerime son verirken, en son, kanun teklifiyle ilgili bir iki cümle söyleyip 
ayrılmak istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bozdağ, tamamlayın lütfen. 

- 6 2 6 -



T.B.M.M. B: 103 26 . 5 . 2005 O: 1 

BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Bu kanun teklifi, esasında, Orhan Beyin dediği gibi, 17 Aralığa da yetişebilirdi; ancak, o 

dönemin sürecini gözünüzün önüne getirin ve o dönemde de, bu aksaklıklar yeteri kadar konuşul-
mamıştı. Adalet Bakanlığımız, benim bildiğim kadarıyla, bu yasanın yasalaşmasından sonra, Tür
kiye'deki hâkim ve savcılarımızı bir plan doğrultusunda eğitimden geçirdi ve oradaki uy
gulayıcıların önerileri, akademisyenlerin önerileri, başka kesimlerin önerileri de dikkate alınarak, 
burada, genel itibariyle teknik birtakım düzenlemeler yapılmıştır, uygulamada ortaya çıkabilecek 
muhtemel eksiklikleri gidermeye dönük düzenlemeler yapılmıştır. 

Teklifin, yerinde ve Ceza Kanunumuzun daha iyi uygulanıp anlaşılmasını temin amacına 
dönük olduğunu belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bozdağ. 
Şahsı adına, Malatya Milletvekili Sayın Süleyman Sanbaş; buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; bugün, burada, 

toplumumuzun sosyal hayatında, yaşama özgürlüğü alanında çok temel bir kanun olan Türk Ceza 
Kanunu üzerinde yapılması gereken değişikliklerin kanun teklifini tartışıyoruz. 

Ben, kamuoyunda bu yasanın yeteri kadar tartışılmadan aceleye getirildiği fikrine katılanlardan 
değilim. Zira, bu tasan, bildiğiniz gibi, 1984'ten beri, rahmetli hocamız Sulhi Dönmezer'in, kurulan bir 
komisyonda, Adalet Bakanlığımızın bürokratlarıyla beraber uzun süredir tartıştıkları ve hakikaten, 
1926'dan beri yürürlükte olan eski Türk Ceza Yasamızın 65 defa değişikliğe uğramak suretiyle, mad
deler arasındaki kopukluk ve toplumda, artık, 2005 yılındaki sosyal yaşantıya, çağdaş yaşantıya cevap 
veremez durumda olduğu kanaatiyle, böyle bir yasanın, temel bir ceza yasası yapılması fikrinin demok
ratik bir fikir olduğuna inanıyorum. Bu noktada, hizmeti geçen, başta Sayın Adalet Bakanım olmak 
üzere, Adalet Bakanlığı bürokratlarına ve komisyonumuzun değerli üyelerine de teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, mesele, Ceza Kanunumuzun sistematiği değil; mesele, 1 Haziranda yürür
lüğe girecek kanunumuz üzerinde, toplumun değişik kesimlerinde ortaya çıkan itirazların, sosyal 
barış içerisinde, tevazu içerisinde, hoşgörü içerisinde yeniden ele alınıp, bu yasa yürürlüğe gir
meden, aksaklık meydana getirecek durumların gözden geçirilmesidir. 

Sayın Bakanım Anavatan Partisi kökeninden gelir, Sayın Turgut Özal'ın rahlesinde ders gör
müştür; o, mütevazılığın, hoşgörünün ne olduğunu gayet iyi bilir. Toplumun değişik kesimlerinden 
gelen itirazlara en iyi cevap verecek noktada yapılması gereken değişikliklerin de yapılacağı fik
rinin, inşallah, ileride, uygulamada çıkacak aksaklıkları da dikkate alarak, çok daha geniş kapsam
lı, özgürlük alanlarını genişleten değişiklikler yapılacağına da inanıyorum. 

Ben, verilen teklifin yeterli olmadığı kanaatiyle söz aldım. Zira, basın özgürlüğüyle ilgili bir
çok maddede, özellikle de Türk Ceza Kanununun genel hükümlerini düzenleyen 5 inci maddede bir 
aksaklık olduğu fikrindeyim; çünkü, 5187 sayılı Basın Yasamızda, basın mensuplarının para 
cezalarının hapse çevrilmeyeceği hükmü olduğu halde, Türk Ceza Kanununun 5 inci maddesindeki 
genel ilkede "bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlarda aksine 
hüküm bulunmadıkça, o kanundaki suçlar hakkında da uygulanır" şeklinde bir ifadeyle, özel 
hükümdeki "para cezası hapse çevrilemez" hükmünün ilga edildiği, genel hükmün o kavramı or
tadan kaldırdığı kanaatindeyim; bunun, kesinlikle -Basın Yasasıyla ilgili bölümün- yeniden düzen
lenmesi gerektiğini düşünmekteyim. Keza, Türk Ceza Kanununun 132 nci maddesinde kişiler 
arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yoluyla açıklanması halinde cezanın artırılarak 
uygulanacağına dair hükmün, 130 uncu maddedeki diğer kişilerin rızası olmadan kayda alanların 
cezalandırılmasına ilişkin hükmün; keza, 134 üncü maddedeki özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri if
şa edenlerin cezalandınlması, bunun basın ve yayın yoluyla yapılması durumunda cezanın artınlmasına 
dair hükmün ve buna benzer, Türk basınının basın özgürlüğü alanında ifade etmesini daraltan ve basın 
yoluyla işlenmesi durumunda cezayı artına hükümlerin çok çağdaş olmadığı kanaatini taşıyorum. 
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Yeni tasarının 30 uncu maddesiyle getirilen etkili pişmanlık durumu da, aynı yöntemle yayın
lanması şartına bağlanmıştır; ki, bu, Anadolu basınını çok sıkıntıya sokacak bir durum. Zira, 
Anadolu'da basın, maddî koşullan çok dar bir ortamda bu özgürlüğünü kullanabilmektedir. Çıkan 
gazetenin bir sene sonra sahibinin değiştiği, çıkan gazetenin bir sene sonra iflas ettiği durumlar var
dır. Eğer, yayın yoluyla bu pişmanlığı kullanma şartını koyduğumuz takdirde, bir yıl sonra kapanan 
bir gazetenin muhabirinin, tekrar yayınlama imkânı, olanağı olmadığı için bu pişmanlığı nasıl 
gidereceği belirlenmemiştir. Bu konuda da bir önergemiz var. Eğer, basın mensubumuz hâkim 
huzuruna gider, pişman olduğunu açıkça beyan eder ise, basın mensubumuzun bu beyanının yeter
li görülmesi gerekir. Ayrıca, yayınlanma imkânı olmayan durumlarda bu pişmanlıktan yararlanma 
imkânının önünün kapatılmasın da doğru olmadığını düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, çağdaş cezalandırma, bildiğiniz gibi, toplumun sosyal hayatına uyum sağ
layamayan kişilerin tekrar uyum sağlama noktasında uslandınlması mantığından hareketledir. 
Cezaların üst niteliklerinin, alt niteliklerinin belirtilmiş olması, hakikaten, hâkimin takdir alanının 
daraltılmış olması, önemli bir yeniliktir; fakat, birkaç maddede var. Özellikle, iftira maddesindeki 
"olgu isnadı" kavramı çok geniş bir kavramdır. Türk Halkı "olgu isnadı" kavramının çok boyutlu... 
Örnek vereyim; mesela "çirkinsiniz" demek bile, bir olgu isnadıdır ve hakaret suçunu oluşturur ki, 
böyle geniş bir kavramın yargıcın elinde yorumlanmasının ve özellikle, Yargıtayımızda unsurları 
itibariyle içtihat haline gelmesi uzunca zaman alacağını ve birçok basın mensubunun bu geniş kav
ram kapsamında hapis tehdidiyle karşı karşıya kalacağını düşünüyorum. 

Türk Ceza Kanunundaki ifadelerin çok net olması, unsurların çok belirgin olması gerekir. Mut
laka, yaptığımız yasa ilahî bir yasa değil. Yaptığımız yasa, insanların yaptığı bir yasadır, Meclisin 
yaptığı bir yasadır ve uygulamada aksaklıklar olduğu takdirde, mutlaka, yeniden düzenlemeler, uy
gulamada çıkacak aksaklıkları dikkate alan yeniden düzenlemeler yapılması gerekir. Ancak, 
hakikaten itiraf etmeliyiz ki, 2005 yılında Türkiye Cumhuriyetinin yeni bir ceza yasasına ihtiyacı var 
idi. Bu ihtiyaç bir nebze karşılanmıştır; ancak, eksik olan taraflarının da, Sayın Bakanımın tevazuy-
la, hoşgörüyle, hiçbir siyasî argüman olmadan, bürokratlarıyla oturarak, uygulamada çıkacak aksak
lıkları da dikkate alarak, yeniden şekillendirip, bu Meclisin önüne getireceğine inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu yasaya emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz Sayın Sanbaş. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
ORHAN ERASLAN (Niğde)- Sayın Başkan, şahsım adına söz isteğim vardı. 
BAŞKAN- Sayın Eraslan, şimdi, şahıslan adına üç söz vardı. Birincisi Bekir Bozdağ, ikincisi 

Süleyman Sanbaş, üçüncüsü zatı âliniz; o bakımdan veremedim. Çünkü, iki kişi söz alabiliyor ve 
size de konuşmanız sırasında, sizden önce söz istekleri olduğunu arz etmiştim. Maddelerde 
konuşuruz. Yani, İçtüzüğe göre iki kişiye verebiliyorum. 

Sayın Bakanın da, maddelerine geçilmesinden önce bir açıklama isteği var. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Aslında, bu neviden çokmaddeli yasalarla ilgili olarak geriye dönüp tutanaklara baktığınızda -

bu dönem dahil, geçmiş dönemler de dahil- her zaman söylenen genel bir şey vardır: İşte, yeteri 
kadar tartışılmadı. Yeteri kadar tartışmak... 

Aslında, Türkiye'nin bazı konulan vardır ki, seksen yıldır tartışıyoruz, yetmiş yıldır tar
tışıyoruz, elli yıldır tartışıyoruz, bir sonuca varamıyoruz. Mesele, işi çok uzun tartışmak değil, 
mümkün olan süre içerisinde bunu tartışıp bir sonuca bağlamaktır. 
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Bugün, ister üzerinde çalıştığımız Ceza Kanunu isterseniz başkaca kanunlarla ilgili olarak çok 
uzun zaman bu ülkede görev yapmış olan insanlar -ister ilim adamı olarak ister uygulayıcılar olarak-
gelmişler çalışmışlar, ortaya koymuşlar birçok eser, birçok fikir, birçok tasan. Yeni bir düzenleme 
yapılırken, bunlardan azamî ölçüde istifade edilir; ama, bu tartışmaların zamanlaması önemlidir. 
Yasa yapılmazdan evvel, bizim sitemimiz, zamanında niye göndermediniz, niye yapmadınız; 
zamanında gönderseydiniz bunlar olmayacaktı; mademki göndermediniz, biz, bundan sonra geri 
adım atmayız tarzındaki bir inatlaşma içerisinde değil, tam tersine, olabildiğince herkesin taleplerini 
iyi niyetle karşılayarak bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Hatta, zaman zaman, bu, bazı çevreler
ce "ya, bu hükümet bir adım atıyor, sonra geri çekiliyor" tarzında, özellik olması gereken, güzellik 
olması gereken bir husus, hükümetin ya da bu partinin bir zaafı gibi de takdim edilmeye başlandı. 

Şimdi, bir taraftan deniliyor ki, herkesin katkısına açık olacaksınız, herkesin fikrini dinleyecek
siniz, ona uygun bir uzlaşmayla bu işleri düzenleyeceksiniz; buyurun, işte, şu zaman dilimi içerisin
de bunlan tartışalım denildiğinde, gerekli katkı sağlanmayacak; yasa çıktıktan sonra, itirazlar yük
seliyor; tabiatıyla, bir serzenişimizi ifade ediyoruz. Bunlan, yine de, iyi niyetle yapılmış tenkitler 
olarak değerlendirip düzeltme yapmaya çalıştığımızda da, bu defa, demin söylediğim gerekçe or
taya konulmaya çalışılıyor. 

Şimdi, Türk toplumu, çok değişen bir toplum. Bazı ülkelerde, bir tek gündem bir ay tartışılır. 
Bizde ise, gündem, öğleden evvel farklı, öğleden sonra farklıdır. Gündemi böylesine hızlı değişen 
bir ülkede, yasalarda bugün öngörmediğimiz hususların -bazı eksiklikler, aksaklıklar- önümüzdeki 
günlerde ortaya çıkmış olması karşısında, bunları -eğer hukuk alanıyla ilgiliyse- içtihatlarla düzel
terek bu ihtiyacı karşılayacaksınız; eğer ihtiyaçlar bunu karşılamıyorsa, o zaman da, bunu, yasa 
değişiklikleriyle yapmaya çalışacaksınız. 

Belki bu dönemin getirdiği özelliklerle, alışılagelmiş usullerin dışında, biz bir şey yapmaya 
çalıştık. 1 Nisanda yürürlüğe girecek yasalarla ilgili olarak, bütün yargı mensuplanyla çok geniş, çok 
kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Bunun içerisinde, Yargıtaydan üye arkadaşlanmız bulunmuş, 
bilim adamlan bulunmuş ve tabiatıyla, bu yasayı uygulayacak olanlar da, bir fikrî hazırlık içerisinde 
olduğu için, acaba şöyle olursa daha mı iyi olur tarzındaki fikirlerini dile getirmişlerdir. Yasa da 1 
Hazirana kadar tehir edilence, bu boşluktan istifadeyle, arkadaşlarımızla da konuşarak, bu neviden 
değişiklikler gündeme getirilmiştir, olabildiğince, uygulamadaki aksaklıkları, eksiklikleri dikkate al
mak adına. Bu, uzlaşmacı bir anlayışın tabiî sonucudur ve dolayısıyla, belki, bu, bizim iktidarımızın 
da takdirle karşılanması gereken bir özelliği olması icap eder diye düşünüyoruz. 

Tabiatıyla, Türkiye'de, çok sayıda mevzuat olduğu için, çok sayıda yasası olduğu için, bazı 
konularda çelişkiler olabilir. Aslında, bize göre, bunlann önemli bir kısmını, geniş bir hukukî 
yorumla karşılamak mümkün; ancak, ne olur ne olmaz, bir hak kaybı olmasın diye de, geçici mad
deler getirdik -Sayın Sarıbaş buradan aynldı- mesela, Basın Kanunuyla ilgili olarak, orada getirilen 
düzenlemelerin bir kaybına sebebiyet vermeme adına ve başkaca kanunlarda, eğer, bu Ceza 
Kanunuyla ilgili çelişen noktalar varsa, bunların bir ayıklanması gerekiyor. Bununla ilgili olarak, 
zaten, Bakanlıkta sürdürülen bir çalışma var. En az 200 yasa, Ceza Kanunuyla şu veya bu şekilde 
ilgilidir. Bunları da zaman içerisinde belli bir noktaya getirmek adına, zaten, bir süre evvel çıkar
dığımız bir yasa var, bu yasayla, farklılık arz eden hususlar 31 Aralık 2006 tarihine kadar, o yasalar 
uygulanması suretiyle giderilecektir, böylece de, bir hak kaybına sebebiyet verilmeyecektir. Onun 
için, bir bunu burada ifade etmek istiyorum. 

İkincisi, tabiatıyla, biz, Ceza Kanununda bu düzenlemeleri yaparken, olabildiğince Türkiye'ye 
mahsus düzenleme yapmadık, Batı hukukunda benzer düzenlemeler varsa, Batı ülkelerinde, onlara 
paralel düzenlemeler getirmeye çalıştık; ama, konu öylesine takdim edildi ki kamuoyuna, sanki bu 
düzenlemeler Almanya'da yok, Fransa'da yok, İspanya'da yok, İtalya'da yok; bunların hepsi bizde 
var. Eyvah, filanca kesim için cezaevleri hazırlandı, falancalar... Böyle bir panik havası içerisinde 
konu takdim edilmeye başlandı. 
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Bu neviden değerlendirmelerin hukukî bir yanı yok esas itibariyle, daha çok propagandaya 
yönelik ve bir de talep müesseseleri olması hasebiyle... Ben, geçmiş hükümetlerde sendikacılık da 
yaptım. Mesela, yüzde 500 zam istenirdi. Biz onlarla oturup, konuştuğumuzda "yahu, işte enflas
yon bu kadar, hayat pahalılığı bu kadar, devletin imkânları bu kadar, yüzde 500 zam olur mu" 
dediğimizde "biz talep müessesesiyiz, biz isteriz..." 

Şimdi, bu getirdiğimiz değişikliklerle de, esas itibariyle, kendi aramızda yaptığımız değerlen
dirmelerde önemli iyileştirmeler yapılmıştır, önemli ölçüde talepler de karşılanmıştır. Daha fazlası 
olmaz mı? Daha fazlası da, netice itibariyle, ceza siyasetidir. Bazı ülkeler bazı suçlara para cezası 
verir, bazı ülkeler hapis cezası verir, bazı ülkeler bu ikisini bir arada verir. Her ülkenin şartlan ken
dine göre olacağı için, bunlar arasında bir tercih yapar. Türkiye'de böyle bir tercih yapmıştır; ama, 
bunları yaparken de, bu yasayı yapanların temennisi, keşke, insanlar, konuşurken, söylerken, yazar
ken, herhangi bir meslek ve sanatı icra ederken, mümkün olsa da hiç suç işlemese; çünkü, hukuk 
adamları bakımından en tercih edilen husus kimsenin adliyeye işi düşmemesidir, kimsenin bu 
kanunlarla bir tezada düşmemesidir. Bunu hep temenni ederiz; ama, buna karşılık, bir yanlışlık olur
sa, buna karşı kamu düzenini sağlamak da Ceza Kanununun görevi olduğu için, hak ve özgürlük
leri sağlamak da bu kanunların temel amacı olduğu için bunları da belli bir dengede tutmak mec
buriyetindedir; ama, şöyle bir anlayışı da hep beraber görüyoruz: Eğer, birilerinin dediğini yapar
sanız mesele yok, yapmayıp da siz farklı bir şey söylediğinizde kıyamet kopuyor. 

Sizin özgürlüğünüz var da, muhatabınızın yok mu?! Sizin her şeyi yapma özgürlüğünüz var da, 
mukabilinde, birilerinin bunu niye yapıyorsunuz deme özgürlüğü yok mu?! Yani, bu ülkede 
birilerinin özgürlüğünün olup olmadığının mihenk taşı falancanın onayına mı bağlı?! 

Eğer, bu anlamda bir onay gerekecekse, bütün Batı ülkelerinde ihtilaf ile madde arasındaki 
hususu ortaya çıkaracak olan yargıdır, yargı sistemidir. Doğrudur yanlıştır, o, kendi içerisinde bu 
yargılamaları yapar, kanun yollarından, derecattan geçmek suretiyle de hukukî bir sonuca bağlar; 
dolayısıyla, biz, ihtilaflanmızı daha çok, hukuk çerçevesinde tartışmak yerine, onunla irtibatlı bir 
değerlendirme yapmak yerine "eğer benim söylediğim uygunsa mesele yok, değilse farklı" anlayışı 
içerisindedir. Halbuki, biz, bu kanunda, mümkün olduğu kadar eskisinden geriye gitmemeye çalış
tık; ama, şunu, yeri gelmişken burada ifade edeyim; sözlerimi de bitirmek istiyorum: Şimdi, Tür
kiye, uzunca bir süreden beri, belki siyasetin de büyük ölçüde sorumluluğu sebebiyle, bir kuralsız
lıklar toplumu haline geldi, hiçbir şeyin kuralı yok. 

Arsamıza inşaat yaparız, en evvel belediyeyi dışlar, binayı çıkmaya çalışmz, sonra, belediye 
memurları gelip inşaatın kaçak olduğu anlaşılınca, bunun adamını nereden buluruz, nasıl buluruz da 
bu kaçak inşaatı kitabına uydururuz!.. 

Fabrika kurarız, devletin kanununu, nizamını yok sayanz! 
Falanca bir ticarî faaliyeti yapmaya çalışınz, sonra, her defasında da seçimler vesilesiyle, 

siyasetçinin zor anından istifadeyle, bunu nasıl yapanz da bir kitabına uydururuz!.. 
Şimdi, değerli arkadaşlanm, içinden geçtiğimiz süreçte, bu kadar kuralsızlığa uygun bir top

lumda kurala dayalı bir sistemi gerçekleştirmekte, buna uygun düzenleme yapmakta zorluk var. 
Gerçekten, biz, bunun zorluğunu bu dönemde çok açık olarak gördük; İktidar olarak gördük, Par
lamento olarak gördük. Herkes kendisini yasaya uydurarak mücadelesini vermek yerine, yasayı 
kendine uydurma ve fiilî durum meydana getirme çabası içerisinde, gayreti içerisinde. Bunlann her 
birini bir toplumsal talep olarak kabul edebiliriz, bunlan anlayışla karşılanz ve mümkün olanın da 
en doğrusunu yapmaya gayret ederiz; ama, şunu da bilelim ki, artık, içinden geçtiğimiz süreç 
mahalle futbolu oynamaya benzemiyor. İçinden geçtiğimiz süreçte kalenin ebadı da belli, sahanın 
ebadı da belli, oyunculann sayısı da belli, yasaklan da belli, serbestlikleri de belli. Şimdi, buna uy
gun bu futbolu oynayabilirsek bundan zevk alınz, değilse, bu keyfîlikler, bu kuralsızlıklar, Tür
kiye'de, birkısım kırgınlıklara, birkısım gerginliklere, birkısım yanlış anlaşılmalara, hatta ve hatta, 
kamplaşmalara ve kutuplaşmalara sebebiyet veriyor. 
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Onun için, geriye doğru bir çizgi çekip, ne olduysa olmuştur, bunların hepsini anlayışla kar

şılayıp, belli bir noktaya getirmenin çabası ve gayreti içerisinde, iyi niyetle bu düzenlemeleri yap
maya çalışıyoruz. Burada değerli arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, bu yasayı hazırlayanların hiç
birisinin kötü bir niyeti yok. Ne yapıldıysa iyi niyetle, bu ülkede işler yolunda gitsin, huzur ve banş 
sağlansın, insanlar bu ülkede güven içerisinde, emniyet içerisinde özgürlüklerini yaşasın anlayışın
dan hareketle bu düzenlemeler yapılmıştır. Eksiklikler olabilir, yanlışlıklar olabilir; ama, kimse, 
bunu, bir başkası için bir itham konusu, bir isnat konusu, hatta ve hatta bir iftira konusu haline getir
meye çalışırsa, o, insanî değerlerle de bağdaşmaz. Bunu burada ifade etmek istiyorum. 

Bu değişikliklerin, bu anlamda, arkadaşlarımızın gündeme getirdiği düzenlemeler olduğu 
kanaatindeyim. Bunlar yapılır, icap ediyorsa yenileri yapılır. Bu değişiklikler ortaya çıktıkça, 
hepimizin görevi, efendim, biz bunu daha yeni yaptık, bir sene oldu deyip inatlaşmak yerine, günün 
şartlarına, toplumsal taleplere uygun olarak bu değişiklikleri yapmamızın Türkiye'nin daha ileriye 
gidebilmesi açısından önemli bir sorun çözme yöntemi olduğunu düşünüyorum; ama, artık, eski 
alışkanlıklarımızdan da vazgeçmenin zamanının geldiğini de bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

delerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.09 
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IKİNCÎ OTURUM 
Açılma Saati: 14.04 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

901 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 milletvekilinin, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 901) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Teklifin 1 inci maddesini okutuyorum: 

TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci 

fıkrası madde methinden çıkarılmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Niğde Milletvekili Sayın 

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

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 901 sıra sayılı yasa teklifinin 1 inci maddesi üzerinde Grubum ve 
şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan yasa teklifinin tümü üzerinde hem Grubum adına 
hem de şahsım adına söz istemiştim; ilk konuşmacı ben olmama karşın, Grubum adına yaptığım 
konuşmadan sonra şahsım adına konuşacaktım; ama, diğer grup sözcüsünün konuşmasından son
raya ertelendi dediği için Sayın Meclis Başkanvekilimiz, yerime geçtim. Daha sonra da, şahsı adına 
söz isteyen başkalan var denilerek, ne yazık ki, konuşmamızın bütünlüğünü tamamlayabilme 
olanağımız bulunmamıştır. 

Burada İktidar Partisi Grubu adına konuşan sayın sözcüye hem şahsı adına hem de grubu adına 
konuşma olanağı verilmiştir. Oysa, Sayın Meclis Başkanvekilimizin böyle bir tercihte, tercihini 
muhalefet sözcüsüne kullanmasının şık düşeceğini, daha demokratik anlayışa daha uygun 
düşeceğini düşünüyorduk; çünkü, şunun şurasında bu Mecliste grubu bulunan 1 tane muhalefet par
tisi var, Anamuhalefet Partisi var. İktidar adına, Sayın Bakanın, istediği zaman istediğini söyleme 
hakkı var. Böyle bir kritik noktada tercihini İktidar Partisinden yana kullanması Sayın Meclis Baş-
kanvekilinin -eleştiri olarak, lütfen, gücenmeden almalarını diliyorum- güzel olmamıştır, şık ol
mamıştır diyorum. 

BAŞKAN - Sayın Eraslan, araya girebilir miyim. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Zamanı durdurun da girin Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Size o süreyi vereceğim. 
Şimdi, o andaki talep elimde. Grup adına birinci konuşmacı Cumhuriyet Halk Partisinin, ikin

ci konuşmacı AK Partinin. Geçiyoruz şahısları adına... Ben bunu anlatmak istedim size. Şahısları 
adına söz isteklerinde birinci konuşma talebi Bekir Bozdağ'ın, ikinci konuşma talebi Süleyman 
Sarıbaş'ın, üçüncü konuşma talebi Orhan Eraslan'ın. 
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Şimdi, burada, İçtüzüğe göre, aslında, tatbikatta bu ayrı ayrı veriliyor; ama, biz, işin pratiği ve 
konuşma insicamının bozulmaması bakımından, eğer, grubu adına söz isteyen konuşmacı, şahısları 
adına söz isteyenlerin birinci sırasında ise, hemen onu birbiriyle bağlıyoruz. Sizinki, üçüncü sırada 
olduğu için bağlama imkânı olmadı; ama, dikkat ederseniz, son söz milletvekilimizin olduğu için, 
61 inci maddeye göre yine söz vereceğimi ifade etmiştim. Bu bakımdan, ben, İçtüzüğe uydum, 
bugüne kadarki yönetimimde de böyle bir yanlışlık yapmamaya çalıştığımı siz çok iyi takdir eder
siniz. Lütfen, burada bu meseleyi bu şekilde anlayalım. Herhangi bir yanlışlık değil, İçtüzüğe uy
dum. Teşekkür ederim. 

Buyurun, Sayın Eraslan. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Ben teşekkür ederim efendim. Benim Grubum ve şahsım 

adına söz isteklerim aynı anda olmuştu. Neyse, demek ki, bir karışıklık olmuş. Artniyetli ol
madığınıza inanmak isterim, inanırım. Umanm uygulamalar da bunu gösterir. 

Bu açıdan, değerli arkadaşlanm, sabahki konuşmam yarı yerde kesilmişti. 30 dakika 
konuşacağımı düşünerek, bir konuşma hazırlığı yapmıştım; böyle olunca yan yerde kesildi. 
İkibuçuk saat sonra o konuşmama kaldığım yerden devam etmeme izin verilmesini Sayın Başkan
lık Divanından diliyorum. Tabiî, bu konuşmanın bütünlüğü için bazı şeyleri toparlamak gerekiyor. 

Değerli arkadaşlanm, şimdi, bir Ceza Yasası yapıldı; bu Ceza Yasası önemli bir yasa, bir temef 
kod. Buraya övgülerle, reklamlarla, propagandalarla başlangıçta gelindi; bu, doğru değil, ben o 
zaman da söyledim. Hatırlatmak için, hafızalan tazelemek için söylüyorum: Ceza Yasası, Godot 
değildir, her sorunu çözecek değildir, bu şekilde yaklaşamazsınız meseleye denildi. Şimdi, bu nok
tayı, sanki... "Zamanında eleştiriler söylenmedi." Efendim, böyle bir şey olamaz. "Zamanında eleş
tiriye cevap verilmedi." Zamanı ne değerli arkadaşlar? Şimdi, 765 sayılı Türk Ceza Yasasını yet-
mişsekiz yıl sonra eleştiriyoruz. Bunun zamanı dolmuş mu oluyor ya da zamanı devam mı ediyor? 
Bu yasa uygulandığı sürece ya da uygulanma iddiasını taşıdığı sürece elbette eleştirilecek. Doğru 
olanı budur. Haa, şunu da söyleyeyim: Bu işin allamesi de olsa, hiç kimse, bir temel kod olan Ceza 
Yasasındaki aksamalan bilebilme şansına sahip değildir değerli arkadaşlar. Bazı aksaklıklar yirmi 
yıl sonra uygulanarak görülür. Yani, biz, affedersiniz, iki yıl sonra bir aksaklık oldu, bu olmamış 
dediğimiz zaman "yahu yaparken söyleseydin, ne münasebet, ne hakkın var " mı denilecek? Böyle 
bir şey yok. Bu haklı bir yaklaşım değil değerli arkadaşlar. Bu, doğru değil. Bunu kafamıza koyalım 
evvela. 

Şimdi, kısa sürede oldu dediğimizin... Zaten sorun burada. Bu kadar kısa sürede -iyi niyetli ol 
istediğin kadar- göremeyebilirsin hataları. Bütün mesele bu. 

"Başka ülkelerde bilim komisyonlannda tartışılıyor..." Elbette bilim komisyonlarında tar
tışılacak. Kastedilen o. Parlamentonun aslında Ceza Yasasına katabileceği çok fazla bir şey ol
mamalı. Elbette bilim komisyonlarında tartışılmalı. Yani, bunda bir tereddüt yok. Aksi söylenmiş 
gibi bir şeyler söylenmesin. İkide bir "uzlaşma, uzlaşma" deniliyor. Uzlaşmanın mantığını söy
leyelim. Biz burada bu sözleri söyledik ve uzlaşmayla ilgili ben şöyle bir açıklama yapmıştım: "Ül
ke en az zarar görsün diye katkıda bulunduk. Protesto etmedik, reddetmedik, yöntemi hatalı ol
duğunu bilmemize rağmen" dediğimizde, İktidar Partisi adına konuşan arkadaşlarımız "bu Meclis
te kimse ülkeye zarar vermez" gibi bir demagojik yaklaşımda bulundu, ben ona cevap verdim. O 
konuşmam, tesadüf, burada elimdeymiş. Söylediğim şey şu: Bu Mecliste kimse ülkeye zarar verme 
niyetini taşır demiyorum. Ülkenin gündemine gelmiş bir ceza kanunu tasarısında kodifikasyon yön
teminin hatalı olduğunu bilmemize rağmen bu çalışmanın hiç değilse ülkeye en az zarar verir şekil
de sağlanması için çaba sarf edilmesi gerekmiştir diye o konuyu açıklamıştım. Yani, uzlaşma denil
diğinde, biz, fikrî birlik içerisinde değil... Yani, çok kullanmak istemiyorum, getirilen bir şey var; 
ama, bu, bilimsel verilere, bilimsel donelere uygun değil, birtakım hataları taşıyor içinde. Buna bir 
şey yapmak durumundasınız. Hiç olmazsa zararlı yönlerini törpüleme adına bu yapılmıştır. 
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Yine, bir ekleme yapmak istediğim şey de şu: Maksadı aşan sözler sarf ediliyor ya da aşın söz
ler sarf ediliyor. Bir baro başkanımız şöyle bir düşence ileri sürdü: "Türkiye'de bu yapı içerisinde 
bir ceza kanunu yapamıyoruz" dedi. Yani, İspanya falan demedi aslında, ülke adı vermedi "en 
modern ceza kanunlarından birini tercüme etsek olmaz mı" dedi. Bu onun düşüncesi, ben buna 
katılmıyorum, ben aksi kanaatteyim; ama, bu düşünceyi ifade eden arkadaşımızın, bir baro baş
kanımızın -bunu ifade eden bilim adamları da var ayrıca- burada, Meclis kürsüsünde İktidar Partisi 
sözcüsü tarafından "kınıyorum, lanetliyorum" gibi ağır bir lafla... Ne demek lanetlemek; ne hakla, 
kimi lanetliyorsun, niye lanetliyorsun? Mandacılığı savunmakla suçlamak ne kadar abes bir şeydir. 

Arkadaşlar, herkes kendine gelsin. Şu anda elimizdeki 765 sayılı Yasa, affedersiniz, İtalyan 
Ceza Yasasından tercüme. Yani, bunu tercüme edenleri lanetliyor muyuz; hayır. Şu anda 5237 sayılı 
Yasa olarak yürürlüğe sokmaya çalıştığımız yasanın kim diyor yüzde yüz yerli imalat olduğunu, 
kim diyor? Bunun içinde Fransız Ceza Kanunundan tercüme maddeler var -ben biliyorum, ben- Al
man Ceza Kanunundan tercüme maddeler var, Rus Ceza Kanunundan tercüme maddeler var, İspan
ya'dan var, şuradan var buradan var. Ruhu yok dediğimin sebebi de o, bir disipline bağlı değil 
dediğimin sebebi de o. Yani, böyle bir şey yok, bu doğru değil. 

Arkadaşlar, bu, fikir özgürlüğüne kıymet verilmedir. Ben o düşünceye katılmıyorum. 
Bakın, Türk doktrini; yani, Türk bilimi ve Türk uygulaması yeni bir ceza kodu yapabilir düşün

cesindeyim. Bunu belirtiyorum; ama, lanetleme yanlış bir düşünce. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, gelelim kaldığımız yerden devam etmeye. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, şimdi, şahsınız adına olanı ve ilave süreyi veriyorum. 
Buyurun efendim. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Şimdi, bu tasanda, Yargıtayımızın bu yasaya karşı çok eleş

tirileri oldu, önemli eleştirileri oldu, büyük boyutta eleştirileri oldu. Bunlardan bir bölümü alındı, 
getirildi; bir bölümü alınıp getirilmedi. Bazı siyasî tercihle getirilenleri var, bunlar da var. 

Getirilmeyen ne? Değerli arkadaşlanm, getirilmeyen, çok önemli olanlardan bir tanesi basın 
özgürlüğüyle ilgili olanı. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, herkes, kendince basın özgürlüğünü yorumluyor, buna da saygı 
duyuyorum; ama, basın özgürlüğünde, benim kanaatime göre, 5237 sayılı Yasada iki önemli sınır
lama var: Birisi, 132, 133, 134 üncü maddeler kapsamındadır. Bu, haber kaynağının yasaklan-
masıdır, basının haber kaynağının yasaklanmasıdır, yok edilmesidir, haber kaynağının kaldınl-
masıdır. Bir diğeri de, gerçek olmayan habere ceza verilmesi anlamına gelebilecek olan iftira mad
desi ve onun etkin pişmanlığıdır. 

Şimdi, bunları, izin verirseniz irdeleyelim. Değerli arkadaşlanm, 132, 133 ve 134 üncü mad
deler, mutlak surette Ceza Kanununda olmalıdır, olmamalıdır diye bir şey yok. Önceki düzen
lememizde de, bu, 195, 196, 197 nci maddeler olarak önceki kanunumuzda da var. Fakat, burada, 
önceki kanundan farklı ifadeler kullanıldığı için sınırlamalar meydana gelmiş. Hiç kimseye, biz 
demiyoruz ki, efendim, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etsin basın, basın gizli din
lesin onları, telefon şeylerine girsin yahut mektuplannı açsın yahut özel hayatının gizliliğini yok et
sin... Böyle bir şey yok, söylenen bu değil. Demagojik bir biçimde "Anayasanın 20 nci maddesin
de bu var, kimseye vermemişiz..." Hayır, bu değil kastedilen, hayır. Elbette, haberleşme gizli olacak, 
elbette özel hayat gizli olacak; bunda bir tereddüt mü var, aksini söyleyen mi var?! Ama, maddenin 
kuruluşunda hatalar var değerli arkadaşlanm, hatalar var; bu hataları düzeltmek elimizde, bu 
hataları düzeltmek elimizde. Nitekim, altkomisyonda, yeni bir madde ekleyelim bu noktalarda, yeni 
düzenlemeler yapalım dedik; Basın Konseyi Başkanı Sayın Oktay Ekşi'nin önerileri vardı; ken
disinin de bulunduğu bir şeyde, biz o öneriden kaynaklanarak, onun önerdiği biçimde değil; çünkü, 
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onun önerdiği biçim bizim hoşumuza gitmedi; yani "kamu yaran kavramı olursa bunlar uygulan
maz" denilmesini doğru bulmadık; ama, dedik ki, 132 nci maddenin 3 ve 4 üncü fıkrası kalksın, 3 ve 
4 üncü fıkraları ceza müeyyidesini kapsamasın; 133 üncü maddenin 2 nci fıkrası kalksın; 134 üncü 
maddenin de 2 nci fıkrasının son cümlesi olan "basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde (...) artırılır"ı 
kalksın. Bu konuda, bir ölçüde de mutabık kaldık aslında İktidar Partisinden arkadaşımızın birisiyle; 
yani, altkomisyonda yeni madde ekleyemediğimiz için, komisyona bunu öneri olarak getirelim 
dedik; herkesin huzurunda olan bir olay; daha sonra, ne yazık ki, komisyonda bunlardan rücu edildi. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, basın özgürlüğü deyince hiç kimse şöyle bir şey anlamasın: 
Gazetecinin herkese yazma, çizme, hakaret etme özgürlüğü değil kastettiğimiz; basın özgürlüğü, yurt
taşın bilgi edinme özgürlüğüdür, haber alma özgürlüğüdür. Şimdi, kaynağa yasak konulması anlamına 
gelebilen düzenlemede bu engelleri aşmamız gerekir. Yani, size bir örnek vereyim: Ben, Sayın Bakana 
bir mektup yazarak bir hususu sordum, diyelim ki adliye binasıyla ilgili, yazılı soru önergesi 
demiyorum, o da cevap verdi; 132 nci madde var olduğu sürece, Sayın Bakanın izni olmadan, ben bu 
cevabı memleketimdeki yerel basına açıklayamayacağım; suç olacak... Bu, doğru değil; burada, hata 
var, maksadı aşan şeyler var; bunları düzeltelim. Bunları düzeltelim; yani, maksadı aşan şeyler var. 
Değerli arkadaşlarım, burada, basının haber kaynağı tüketiliyor, haber kaynağı yok ediliyor. 

Bir diğer nokta da değerli arkadaşlarım, iftirayla ilgili düzenleme. Bu düzenlemede de değerli ar
kadaşlarım, maksat aşılmıştır. Şimdi, kimsenin kimseye, elbette, iftira etme özgürlüğü yoktur; ama, if
tira, farklı bir suç. Şimdi, bizim kamuoyunda anladığımız anlamda, kişiye yapılan suç değil; iftira, ad
liyeye karşı, bir suç uydurarak, birisinin hakkında dava açtırmak, birini mahkûm ettirmektir. Önceki 
Ceza Kanunumuzdaki düzenleniş biçimi de, iftiranın, adliyeye karşı cürüm olmasıdır; yenisinde de ad
liyeye karşıdır. Şimdi, günlük kullanımımızdaki kullandığımız iftira ile Ceza Kanunundaki iftira bir
birinden farklı şeylerdir; bunu kanştırarak... Yani, biraz sonra söyleyeceğim, diğer maddede -zamanım 
tükeniyor- söz alacağım; bunu, anlatmak mecburiyetindeyim; konuyla kanştınlmaması gerekir. 

Şimdilik, devam etmek dileğiyle, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Eraslan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"(3) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz 

rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere 

aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra numaralan buna göre teselsül ettirilmiştir. 
"(2) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altındaki Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci 

Bölümlerde yer alanlar hariç; birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı Türkiye'de yargılama 
yapılması, Adalet Bakanının talebine bağlıdır." 

BAŞKAN - 3 üncü madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Niğde Mil
letvekili Sayın Orhan Eraslan; buyurun. 

Sürenizi birleştiriyorum. 
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CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konuşmamı tamamlamaya çalışacağım mümkün olduğu 

kadar. 
Basın özgürlüğünde kalmıştık, iftira maddesi... Değerli arkadaşlarım, iftira, kamu efkârında 

kullanıldığı şekilde düşünülmemelidir. Elbette iftira çok ağır bir şeydir; ama, iftira hususi kasıtla iş
lenir, özel kasıtla işlenir, birisini mahkûm ettirmek için işlenir. Buna iftira denir teknik anlamda, 
ceza hukukunda. O, günlük kullanımındakinden farklıdır. 

Bunun için, temel olarak, gerek Yargıtayın bu suçlara bakan dairesinin görüşü gerekse öğ
retideki ağırlıklı görüş, basın yoluyla iftira suçunun olamayacağı doğrultusundadır. Basın yoluyla 
yapılan iftira hakaret niteliğini taşır; çünkü, iftirada bir özel kasıt vardır. O kasıt, o kişiyi mahkûm 
ettirmektir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, gazeteci basın yoluyla haberi yazdı. Bu haberden dolayı cum
huriyet savcısı ihbar sayabilir bunu, dava açabilir, yargılama sonucu beraat edebilir. O zaman, 
basına, iftira ettiği yargısına varılarak geri dönülmesi lazım. Bu, vahim bir şeydir. Arkadaşlar, bu, 
gerçek olmayan haberin cezalandırılması anlamına gelir. Bunu, öteden beri, eskiden beri siyasî ik
tidarlar arzu ederler nedense. Bunun elli yıllık da bir öyküsü vardır; ama, basında şöyle bir şey var
dır: Haber günlük akar. Değerli arkadaşlar, haberin tam doğru olup olmadığını teyit edebilme 
olanağınız yoktur. Üstünkörü, yaklaşık bir incelemeyle doğru gibi gözüküyorsa haber yazarsınız. 
Kimi zaman yanlış da çıkabilir. Bunu soruşturma zamanına, olanağına sahip değilsiniz. Soruştur
duğunuz anda o haber, haber olmaktan çıkar. 

Değerli arkadaşlar, önceki yasada da var iftira maddesi, 285'te. Açalım bakalım 285'i "basın 
yoluyla" diye bir laf yok; yeni katılmış buraya. Bu da, basın özgürlüğü açısından önemli bir sınır
lamadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu sınırlamaları kaldırmamız gerekiyor. Kaldırmazsak; birincisi, 
gerçek olmayan haber tehdidiyle bütün basını tazyik altına, baskı altın alırız, özgürlükleri sınırlarız. 
İkincisi, haber kaynağını yok etme nedeniyle özgürlükleri sınırlarız. Bu iki noktayı düzeltmemiz 
gerekiyor. 

Ayrıca, 140 inci maddedeki düzenlemede, 60 inci maddeyle birleştirdiğinizde, bu koşullara uy
mayan tüm gazete, yayın kuruluşları, televizyonlara, hepsine devletin el koyabilme olanağını 
veriyorsunuz; ki, çok vahim bir durum doğuruyor. Bunu bilmemiz gerekir. 

Basın özgürlüğünü esaslı sınırlayan iki temel nokta vardır, ben diğerlerine çok katılmıyorum. 
Şimdi, ikide bir önümüze getirilir; efendim, 305 inci madde, ifade özgürlüğünü çok sınırlıyor, şöy
le oluyor, böyle oluyor... Değerli arkadaşlar, ben, ilk günden bugüne kadar 305 inci maddeyi ısrar
lı bir biçimde savundum, halen de savunmayı sürdürüyorum. 305 inci maddenin, yani "temel millî 
yararlar" maddesinin fikir özgürlüğüyle, ifade özgürlüğüyle uzak yakın bir ilgisi yoktur. Şimdi, 305 
inci maddenin iki unsuru var; birisi, bir yabancı kişi ya da kuruluştan para alacaksınız yahut maddî 
menfaat sağlayacaksınız. Diğeri, ülkenin bağımsızlığı, ulusal bütünlüğü, millî güvenliği ve 
Anayasadaki temel nitelikleri aleyhine çaba sarf edeceksiniz. Affedersiniz, yabancı bir ülkeden para 
alarak ya da yabancı bir kuruluştan para alarak fikir nasıl oluyor? Nasıl fikir olabiliyor böyle bir 
şey? Nasıl olabiliyor, bu, fikir? Yani, fikir, insanların beyni kamyon da parayla yüklenen bir şey 
değil ki. Fikir, insanlann günlük yaşantısında edindiği kültürünün, şunun bunun ışığıyla dışarıdan 
algıladıklarının beyninde oluşturduğu bir şeydir. Parayla alınmaz satılmaz fikir, arkadaşlar. Fikir, 
parayla alınmaz satılmaz. Yani, yabancı verecek parayı, sen fikir icat edeceksin! Hem de hangi 
konuda; ülkenin bağımsızlığı, ulusal bütünlüğü, millî güvenliği ve Anayasadaki temel nitelikleri 
aleyhine. Ve buna, biz, devlet olarak, sessiz kalacağız, seyirci kalacağız. 
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Arkadaşlar, nerede o; biz de o ülkede yapalım. Var mı öyle bir şey? Dünyanın her ülkesinde 
benzer maddeler vardır. Bu maddenin aynısı; hatta, daha geniş kapsamlısı Fransız Ceza Kanunun
da vardır. Birtakım insanlar, basın özgürlüğü, fikir, ifade özgürlüğü deyince, bunu ileri sürüyorlar. 
Hayır, bu doğru değil, bu tuzağa düşmeyin. Bu konuda uyanık olmak gerekir iktidarıyla 
muhalefetiyle. Burada, 305 inci maddeyi kendi haline bırakarak, bu maddenin işleyemez hale 
getirilmesine gönlümüz razı değildir. 

Üstelik, bir başka şeyi söylemek istiyorum size. Bu madde, yeni vazedilmiş bir madde değil 
değerli arkadaşlarım. 765 sayılı Ceza Kanununun 127 nci maddesinde de var böyle bir şey. Üstelik, 
orada, temel millî yararlar tarif edilmemiş, millî menfaatlar denilmiş; yani, asıl, nereye çekersen, 
orada çek. Burada, hiç olmazsa sayılmış, şunları şunları millî menfaat sayıyorum, millî yarar 
sayıyorum diye. 

Şimdi, herkese, önüne geldiği şekilde, bu ülkenin bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne, ulusal 
bütünlüğüne karşı faaliyet gösterebilme hakkını tanımak mı oluyor demokrat olmak?! Böyle bir şey 
yok değerli arkadaşlar! 

Bu açıdan, Sayın Adalet Bakanı, son günlerde gelişen olaylarla ilgili, benim kanımca da doğ
ru bir laf etmiştir; ama, ne yazık ki, İktidar Partisi, Bakanına sahip çıkmamıştır. Buradan, biz, o nok
tada ettiği söze sahip çıkıyoruz, arkasında duruyoruz, o noktada desteğimiz vardır. Yanlış ettiği söz
ler de vardır Sayın Bakanın başka olaylarla ilgili; ama, o olayla ilgili ettiği sözler doğrudur. Size de 
öneriyoruz; Bakanınıza, doğru söz ettiği noktadan dolayı sahip çıkın arkadaşlar. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Biz, Bakanımızın her sözüne sahip çıkarız Orhan Bey. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Mesele yok, mesele yok. Duyamadık da, duyulsun diye söy

lüyoruz; duyamadık sahip çıktığınızı. 
Yanlış yaptığı şeyler oldu Sayın Bakanın, ben çok eleştirdim kendisini, sert de eleştirdim; o 

başka. Adalet Bakanı olarak söylememesi gereken şeyler de oldu; o da başka. Ama, son gelişen 
olaylarda, o 305'le ilgili nokta doğru bir noktadır arkadaşlar. Bu ülkenin, ulusal güvenliğe, millî 
bütünlüğe, beraberliğe, toprak bütünlüğüne, her şeye ihtiyacı var; yani, bunlar, öyle yabana 
atılıverecek, önüne gelene "buyurun, biz kendimiz bilemeyecek durumdayız, yapın" diyebilecek bir 
şey değil. Bu, basın özgürlüğü de değildir. Basınla ilgili sınırlamalar vardır; ama, asla bu 305 değil
dir, asla değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 1 Haziran milat değildir. "Vay be, 1 Haziran geçti, bu artık olmaz" değil
dir. Bunların altını çiziyorum, belirtiyorum. Bunları, ileride, yeniden... İleride dediğim, çok ileride 
değil. Artık bu belli, 1 Haziranda yürürlüğe girecek. Girmezse, maddî hukuka ilişkin olduğu için hak 
doğuracak; bunun bilincindeyim. Onun için, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu eksikliklere rağmen 
teklifi engellemiyoruz. Niye engellemiyoruz; çünkü, 1 Haziranda bunun yürürlüğe girmesi lazım; 
maddî hukuka ilişkin. Maddî hukuka ilişkin olunca, hak doğuruyor. Giremezse, sıkıntı yaşar Türkiye. 
Girecek, eksiğiyle girecek. Hatalarını bilmemize rağmen engelleme yapmayış nedenimiz bu. 

Yani, bu noktada, bundan sonraki çok kısa bir sürede, basın özgürlüğüyle ilgili ayrı bir paket 
hazırlamamız gerekecek arkadaşlar. Biz varız buna, biz varız. Hiç kimse bizi bahane etmesin, CHP 
razı gelmedi diye bahane etmesin; basın özgürlüğüne varız. 305 inci madde dışında, buyurun, 
konuşalım. 305 inci maddeyi basın özgürlüğü saymıyoruz; hem, 305 inci maddede son yapılan 
değişikliği de doğru bulmuyorum, onu da söyleyeyim, yabancı katılmasını. Yabancının yaptığına 
casusluk denir, vatandaşın yaptığına hıyanet denir. Casusluk ile hıyanet aynı şey değil. Bir yaban
cıya, bizim millî yararlarımıza bağlı kal diyemezsin; ama, vatandaşına diyeceksin. Bu ülkenin 
havasını teneffüs eden, suyunu içen, ekmeğini yiyen, yani, konforunu yaşayan insana, bu ülkeye 
bağlı kal deme hakkına, yurttaş olarak hepimiz sahibiz. Yabancınınki bu değil; yabancınınki casus
luk kapsamındadır, eksiklik varsa oraya ilave edilir; ama, yurttaşınki hıyanet kapsamındadır. Yani, 
orayı bir yana bırakırsak, 305'i, basın özgürlüğüyle ilgili her düzenlemeye Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak biz varız. Olmalıdır; açık taahhüdümüzdür, olmalıdır, buyurun. Hiç kimse bahane etmesin; bir. 
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İkincisi, değerli arkadaşlarım, yasanın, sadece ondan ibaret olsa özrü, sıkıntı olmaz. Hekimler 
geldi bize. İktidar Partisi Grubunun temsilcileriyle görüşmüşler, ondan sonra bizlerle de görüştüler, 
sorunlarını anlattılar. Yazmışlar, çizmişler. Tabiî, hukukçu değil bunlar, hekim; ama, ben aldım, bak
tım; Türk Tabipler Birliğinin, çeşitli tabip odalarının, Türk Cerrahi Derneğinin, adlî tabiplerin hep
si ayakta. Sıkıntıları var; bunları dinlemek lazım arkadaşlar. Yoktur bir şey, siz bilmezsiniz demek, 
en çok ben bilirim demek, çok haklı değil. Nitekim, iki üç maddedeki taleplerini, ilk incelememe 
göre çok haklı da buldum. Yani, gözümüzden kaçabilme olasılığı var. Diyorlar ki, defansif hekim
lik gelişecek; tababet mesleği bir risk mesleğidir diyorlar. Biz, mucizeler yaratabiliriz sağlıkocak-
larında, ilkyardımlarda; ama, bu düzenlenişle elimizi hastaya vuramayız, vurursak sıkıntı yaşarız; 
bunu düzeltin, Amerika'daki gibi defansif hekimlik gelişmesin; bir üstümüze havale etmeyelim biz 
de diyorlar, zaman geçebilir diyorlar. 83 üncü maddeyle ilgili bir sıkıntıları var. Doğru, arkadaşlar; 
orada öyle de anlaşılabiliyor; öyle anlaşılmıyor diye söyleyemem. Bunu düzeltelim; bunda bir şey 
yok; yani, bunu düzeltelim. 

Şimdi, 278 ve 280 inci maddelerde "suçu ihbar eder" demişiz. O kadar katılıkla ve o kadar ağır 
cezayla söylemişiz ki, diyor ki hekim: "Ben, kanun ile hastanın arasında kalıyorum, ceza tehdidi ile 
hastanın arasında kalıyorum. Hekim olarak ulvî görevimi mi, hekimlik görevimi mi yapayım, 
hayata döndürmeyi mi yapayım, öbürünü mü yapayım?.. Bu, bana sıkıntı veren bir durum; beni bu 
durumdan kurtarmanız gerekir" diyor. Böyle, daha başka şeyleri de var. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bunlara çözüm bulmamız lazım. Bunlar, sorunlu maddeler. Sorunlu 
değil dersek, yarın, yargılanacak ve bu sebeplerle mahkûm olabilecek insanların arkasında durabil
me şansımız olmaz. Yani, bunlar yolsuzluk yapsın, bir şey yapsın değil, bunlar rahat çalışsın diye. 
Bakın, Atatürk demiş ki: "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz." Arkadaşlar, biz, Türk hekim
lerinin elini kolunu bağlarsak kendimizi kime emanet edeceğiz, kendimizi kime emanet edeceğiz?.. 
Burada ciddî sorunlar var. Bunu politika için söylemiyorum, ciddî sorunlar var. O zaman gördük 
mü; hayır görmedik, itiraf edeyim; bunda hiçbir şey yok. Daha göremediğimiz bir sürü şeyler ol
duğunu da her vesileyle söylüyorum arkadaşlar. Hayatın bu kadar geniş alanını düzenleyen yasada 
göremediğimiz şeyler olur. Bu, hep art niyetten değil. Göremezsiniz. Hayatın doğasının gereği bu. 
Sonra?.. Gördüğümüz zaman bunu düzeltmek lazım. İkinci noktada da bunu söylüyorum değerli ar
kadaşlarım; gelin, bunu düzeltelim; hekimlerimiz de rahat etsin, defansif hekimlik gelişmesin ül
kemizde. 

Bir üçüncü nokta, değerli arkadaşlarım, çocuklarla ilgili ceza artırıldı; biraz sonra huzurunuza 
gelecek; yani, o, çok doğru olmadı arkadaşlar. Evet, çocuk suçu yaygınlaşıyor; Çocuklar, suçta, ül
kemizde daha yaygın bir biçimde kullanılıyor. Bunda tereddüt yok; ama, sosyal devleti tahrip et
tiğimiz için, sosyal devlet tahrip edildiği için, çocukları koruyamadığımız için bunu ceza yoluyla 
engelleyebiliriz mantığından vazgeçmek gerekiyor. Çocuklar, cezalandırılmak yerine, korunmaya 
muhtaç durumdadır, korunmaya muhtaç durumdadır. En başta da suçta kullanılan çocuklar korun
maya muhtaç durumdadır. Gelin bunları düzeltelim değerli arkadaşlarım. Bunların hepsinin düzel
tilmeye ihtiyacı var ve istersek, bunları iyi niyetle yapabiliriz, yapmamızın önünde bir engel yok. 
Yani, 1 Haziran oldu, o iş bitti, şimdiye kadar neredeydiniz... Yok böyle bir şey, yok böyle bir şey. 
1 Haziran milat değil. Bunu da yaptık; en güzeli de değil; çok büyük eksiklikler olanı, yanlış olanı 
olduğunu biliyoruz; ama, ok yaydan fırladı, ok yaydan fırladı. Hiç olmazsa, verilen hasarı onarmak 
gibi bir görevle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Eraslan. 
3 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 4.- Türk Ceza Kanununun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"(4) İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.- Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların iş

lediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 
yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiil
le ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaş
tırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını 
gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yansı 
indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz." 

"(3) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan 
kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yir-
midört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis 
cezası oniki yıldan fazla olamaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Çorum Milletvekili Sayın 
Feridun Ayvazoğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ayvazoğlu, şahsınız adına da söz isteğiniz var; birleştiriyorum. 
CHP GRUBU ADINA FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; günlerdir gerek Adalet Komisyonunda gerekse altkomisyonlarda görüşerek bugünlere 
kadar getirip Yüce Meclisin huzurunda görüşmekte olduğumuz 901 sıra sayılı Türk Ceza Kanunun
daki değişiklik teklifinin 5 inci maddesiyle ilgili söz almış bulunuyorum; Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına ve şahsım adına, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Şimdi, öncelikle, bu maddeyle ilgili teknik bir bilgiyi, gerek Yüce Meclisin üyeleriyle gerekse 
bizleri izlemekte olan kamuoyuyla paylaşmanın yine bizlere düşen bir görev olduğunu belirtmek is
tiyorum. Değişiklik teklifine konu Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesi; yani, 1 Haziran 2005 
tarihinde yürürlüğe girecek olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesi, çocuklarla ilgili, 
daha doğrusu, 18 yaşından küçüklerle ilgili cezaî sorumluluğu hüküm altına almış bulunmaktadır. Bu, 
daha önce 1 Hazirana kadar yürürlükte olacak olan ve yetmişdokuz yıldır uygulanagelen 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 53 üncü, 54 üncü ve 55 inci maddelerinde hüküm altına alınan bir maddedir. 

Şimdi, bugüne kadar uygulanagelen 53, 54 ve 55 inci maddelerdeki cezalara bakıldığında, bu 
cezaların, üç maddenin, sadece bu kanunda tek bir madde adı altında teknik olarak huzurlarınıza 
getirilmesi ve kanunlaştırılmasının gerçekten isabetli olduğunu belirtmek istiyorum. 

Şimdi, konu çocuklar olunca, bütün toplumumuzun, özellikle analarımızın ve evlat sahibi olan
ların üzerinde titrediği bu tür konuların, çocuklarla ilgili suçların, cezaların daha da kapsamlı bir şekil
de, daha da toplumumuzu ilgilendirir bir şekilde ele alınmakta olduğundan dolayı memnuniyetimizi 
ifade etmek istiyorum. Biz, gerek bu kanun yapılırken gerekse kanundan sonraki değişiklik teklifinde 
komisyona gelerek bizlere bilgiler veren, bu konuda çalışmalar yapan, Çocuk Adalet Sistemi Yapılan
dırma Girişimi adı altındaki görevli arkadaşlarımıza gerekse Türkiye Baroları Çocuk Haklan Merkez 
ve Komisyonları adına gelen arkadaşlarımızın gösterdikleri ilgiden dolayı da teşekkürü borç biliyoruz. 

- 6 3 9 -



T.B.M.M. B:103 26 .5 .2005 0 : 2 

Şimdi, elbette, gelen teklifler, gelen öneriler, verilen bilgiler doğrultusunda, bizler, top
lumumuz ister ki, çocuklanmız hiçbir şekilde suça yönlendirilmesin, çocuklanmız hiçbir şekilde 
suçlularla birlikte, alet olarak, suçlu durumuna düşürülmesin, çocuklar suç işlemesin, çocuklar 
cezaevine konulmasın, ceza verilmesin, yargılanmasın; hepimizin arzusu, bütün toplumun isteği ve 
beklentisi, amacı, hedefi elbette budur. 

Şimdi, işin gerçek yönlerine bakıldığında ise, işin doğrusunun ve gerçeğinin bu noktalarda ol
madığını, olamadığını yaşantılardan görüyoruz. Elbette, çocuklarla ilgili ceza sisteminin dışında, bir 
de çocuklann, suç işlemeden önceki çocuklann korunmasına dönük olmak üzere, esaslı, bilimsel bir 
çalışma yapılmak suretiyle bir kanun sistematiği getirilmesi vardır. Bir ikincisi de, bunun dışında, 
suç işlemeye yönlenecek olan, yönlendirilmiş olan çocuklarla ilgili ceza sisteminin de ele alınarak, 
bunun temelinde ıslahın önplana alınmak suretiyle, çocuklann, suç işleyen çocuklann ıslahının bu 
şekilde ele alınmasında fayda olacaktır; ama, biz, bugüne kadar yapılan çalışmalarda, çocuklann 
suç işlemeden önceki korunmalanna ilişkin yasalann, yasal çalışmalann yeterince getirilmediğini, 
getirilemediğini gördük. 

Peki, burada, öyle veya böyle, az önce de belirttiğimiz gibi, toplumda yaşayan milyonlarca in
sanın içerisinde yaş gruplanna bakıldığında, elbette 18 yaşın altındakilere çocuk denildiğinin, çocuk 
denilmesi gerektiğinin, gerek Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Beyannamesinde gerekse 
Anayasamızda ve diğer kanunlanmızda çocuk adı altında tarif edildiği de bir gerçektir. Peki, bu 18 
yaş altında bulunan çocukların suç işlemeleri halinde verilebilecek cezalar, uygulanabilecek güven
lik tedbirleri ne olmalıdır, ne olması gerekir; elbette, böyle bir boşluğu gidermenin yolu, Türk Ceza 
Kanunu gibi, Anayasadan sonra en temel bir kanun olan Türk Ceza Kanununun yapılmasında böy
le bir hususun açıkta bırakılması da düşünülmezdi, düşünülemezdi. O doğrultuda olmak üzere, Türk 
Ceza Kanununun 53, 54 ve 55 inci maddesinde yer alan, çocuklarla ilgili ceza ve güvenlik tedbir
leri de, 5237 sayılı Yasanın 31 inci maddesinde, tek bir madde altında hüküm altına alınmış bulun
maktadır. 

Şimdi, bununla getirilen yenilikler şunlar, değerli arkadaşlanm: 
Madde 5 "fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış" şek

linde başlıyor. Şimdi, buradaki bir yeniliği, 765 sayılı Yasaya göre yeniliği hemen burada vur
gulamak istiyorum: Daha önce onbir yaşa kadar çocuklar tarafından işlenen eylem ve suçlarla ilgili 
herhangi bir soruşturma ve kovuşturma açılamıyor idi. Bu yaşın oniki yaşa çıkanlmış olması çocuk
lar yönünden lehe olan bir hükümdür, bunu altını çizmek istiyoruz. Yani, bize gelen öneriler, bize 
getirilen bilgiler ve önergeler doğrultusunda bunun lehe olan bir durum olduğunu da onlara biz söy
ledik, burada, bir de sizlerle bunu paylaşmak istiyoruz. 

Ancak, devamında, 5237 sayılı Yasa hazırlanırken getirilen indirimlerin daha fazla olmasına 
karşın, en son getirilen değişiklik teklifinde çocukların işlemiş olduğu suçlara verilecek cezalann 
indirimlerinin daha az olduğu, verilecek cezalann daha fazla olması nedeniyle eleştirilere tabi olun
du. Bunun gerçek payı vardır elbette. 

Şimdi, 5237 sayılı Yasada, şu anda teklif olarak "oniki yıldan onbeş yıla kadar" şeklinde 
getirilen miktar, "dokuz yıldan oniki yıl" idi. Devamında, "dokuz yıldan onbir yıl" şeklinde olan 
kanun metni değişiklik teklifi, "yedi yıldan dokuz yıl" idi ve bunların ceza indirilmesinde, cezaların 
üçte 2'si iken, şimdi "yarısı indirilir" diye daha fazla ceza verilmiş oluyor. 

Yine, ikinci fıkranın devamında "yedi yıldan fazla olamaz" şeklindeki teklif, kanunda "altı yıl
dan fazla olamaz" idi. Bu da, çocukların aleyhine verilebilecek bir ceza miktarı olarak madde hük
müne getirilmek isteniyor. 
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Yine, üçüncü fıkrada, aynı şekilde, onbeş yaş ile onsekiz yaş arasındaki çocuklara verilebilecek 
cezalan tek tek saydığında, ağırlaştırılmış müebbet hapiste, kanunda "ondört yıldan yirmidört yıla" 
iken, şimdi "onsekiz yıldan yirmidört yıla" getiriliyor; ondört-yirmi yıl iken, onsekiz-yirmidört yıla 
getiriliyor. 

Yine, kanunda dokuz yıl ile oniki yıl arasında ceza verilmesi gerekirken, teklifte bu miktar 
oniki yıl ile onbeş yıla çıkarılıyor. 

Yine, cezalarda, kanunda 1/2'si, yani, yansı indirilir iken, şimdi, teklifte "üçte l'i indirilir" şek
linde yer alıyor ve en son da "ondört yıldan fazla olamaz" şeklinde getirilen teklifte, kanunumuzda 
"sekiz yıl" olarak öngörülmüş idi, hüküm altına alınmış idi. Bu, tabiî, komisyonda görüşülürken, 
gelen eleştiriler doğrultusunda, en son "ondört yıldan fazla olamaz" ibaresi" "oniki yıldan fazla 
olamaz" şeklinde iki yıllık bir indirim söz konusu oldu. 

Şimdi, bu, olayın teknik açıklaması değerli arkadaşlanm. Elbette, bu miktarlann, yerine göre azal
tılması, yerine göre fazlalaştınlması, lehe olduğunda, çocuklar lehine olduğunda, birkısım sivil toplum 
örgütleri tarafından, çocuklann haklannı korumak adına uğraş veren, gerçekten sivil toplum emekçileri 
tarafından önerilen miktarlann, elbette, bizler tarafından da burada değerlendirilmesi gerekir. 

Önemli olan, burada, suç işleyen çocuklann, kim tarafından, kimler tarafından, hangi amaçlar
la kullanıldığını tespit etmek ve bunlan azmettirenlere ne şekilde ceza verebiliriz, bunlann yolunu 
bulabilmektir. İktidarlara düşen, hükümetlere düşen, siyasî iradeye düşen birinci derecedeki görev 
budur. Bundan sonra, çocuklar suç işledikten sonra yapılacak işlem ve eylemler, birincisi çocukların 
yargılanması, verilebilecek cezalar, uygulanabilecek güvenlik tedbirleri ve bunlann ıslahevleri veya 
infaz kurumlanndaki durumları ne olacaktır şeklindeki iyileştirmeye dönük "ıslah" adı altındaki bu 
tedbirlerin ne derece geçerli olup olamayacağıdır. Bu, ikinci plandadır. Elbette, her ikisinde de, 
bütün siyasî iktidarlara düşen görev olduğu gibi, hepimize düşen, Meclisin üyeleri olarak bizlere, 
Anamuhalefet Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisine düşen görev de budur. Bu konuda gereken 
uyanları, gerek siyasî iktidara, gerekse kamuoyuna iletmek suretiyle, bu konulardaki söylem
lerimizi paylaşabilmektir, gereken uyarılan yapabilmektir. Biz, bu görevi şimdiye kadar yaptık, 
bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 

Benden önceki konuşmacı arkadaşlarımızın genel olarak belirtmiş olduğu bu kanundaki sıkın-
tılan aynen bizler de yaşıyoruz ve bundan sonra da, inanıyoruz ki, bu tereddütlerimiz ve sıkın-
tılanmız yaşanacaktır. Bu sıkıntıların aşılabilmesi için, elbette, 1 Haziran 2005 tarihi milat ol
maması gerekir, bundan sonra da ihtiyaca göre, sosyal toplumun ihtiyaçlarına göre, elbette, bu 
yasaların değiştirilmesi gereken noktalan ve maddeleri varsa, değiştirilecektir, bundan kaçınılmaz; 
ancak, bu işlem ve eylemleri yaparken, ilgili kişilerin, ilgili kurumların, ilgili sivil toplum örgüt
lerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşlerinin de değerlendirilmesi suretiyle, bu yasaların hazır
lanmasında ve temel alınmasında büyük fayda sağlanacaktır. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde 
bütün sivil toplum örgütlerinin buna katkıda bulunduğunu söyleyebilmemiz mümkün değildir. 
Bunun da altını çiziyoruz; ancak, emek verip, bu işle gerçekten yakından ilgilenmek isteyen sivil 
toplum örgütleri, özellikle basın mensupları adına gelen temsilcilerimizin belirttikleri sıkıntıların da 
5237 sayılı Yasada, en son değişiklikle bir kısmını giderdiysek de, esas, basın özgürlüğüyle ilgili 
çoğu maddelerin hâlâ bu yasamızda devam etmesinden dolayı sıkıntı çektiğimizi, basın özgürlüğü 
adına sıkıntı çektiğimizi burada ifade etmek istiyorum. 

Yine belirtilen bir konu da şudur: Tabiplerimizin ve doktorlarımızın bizlere iletmiş olduğu 
sıkıntılar sayfalar dolusu. Her gün, ayrı ayn, tabip odalarından fakslar geliyor, bizlere, yazılı veya 
sözlü uyarılarda bulunuluyor. Bunların da, mutlaka ve mutlaka siyasî iktidar tarafından ele alınıp 
değerlendirilmesi ve yerine göre, tabipler, yarın bir gün görev yapma aşkıyla, gerçekten, doğusun
dan batısına kadar her yerde, en ücra köşelerde emek verip, insanları sağlığına kavuşturmak isteyen 
doktorlar eğer bu sıkıntıları çekeceklerse -ki, görünen maddeler ve az önce belirtilen sıkıntılar bunu 
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göstermektedir- bunların da giderilmesi siyasî iktidarın birinci derecede görevidir. Biz, bu konular
da, gerek basın özgürlüğü konusunda gerekse bütün sivil toplum örgütlerinin istekleri doğrultusun
daki makul seviyede gelebilecek önerilere, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, mutlaka ve mutlaka 
samimî bir şekilde yaklaşacağımızı ve bugüne kadar yaklaştığımızı ifade etmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın Sayın Ayvazoğlu. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Gerçekten, bir şeyin eleştirilmesi yapılırken, bu uğur

da, Cumhuriyet Halk Partisinin, şimdiye kadar, gerek komisyonlarda gerekse Meclis kürsülerinde, 
basın özgürlüğünden tutunuz, özgürlüklerin genişletilmesi hususundaki vermiş olduğu mücadeleyi, 
bazı basın mensuplarının, hakkın hakka teslim edilmesi şeklindeki yapması gereken görevi de yap
madığını ve bunu bilerek, Cumhuriyet Halk Partisinin adına hiç yakışmayacak şekilde suçlamalar
da bulunduğunu da, burada ifade etmeyi, Cumhuriyet Halk Partisi adına, kendimize görev biliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, elbette, bu yasalar konuşulacak, eleştirilecek, sonuçta, bu topluma kar
şı uygulanacak yasalardır ve temel yasaların başında da, Anayasadan sonra Türk Ceza Kanunu var
dır. Bir Borçlar Kanunu, İş Kanunu işçiyi, işvereni ilgilendirir, alacaklıyı, borçluyu ilgilendirir; ama, 
Türk Ceza Kanunu bütün toplumu ilgilendiren, toplumun bütün kesimlerini, yedisinden yetmişine 
kadar ilgilendiren bir yasadır. 

Bu doğrultuda olmak üzere, Türk Ceza Kanununun önemini burada bir kez daha vurgulamak 
hepimize düşen görevdir. Türk Ceza Kanununda yapılacak olan değişikliklerin daha titiz bir şekil
de, tekliften öte hükümet tasarıları şeklinde gelmesinin bizlere ve bu kanunun amacına daha faydalı 
olacağı kanısını taşıyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayvazoğlu. 
Sayın milletvekilleri, 5 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6.- Türk Ceza Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Mağduru belli bir 

kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır." cümlesi eklenmiş, üçüncü fıkrasında geçen 
"cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7.- Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere 

aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 
"(7) Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre belirlenen 

sonuç ceza, otuz yıldan fazla olamaz. 
(8) Adlî para cezası hesaplanırken, bu madde hükmüne göre cezanın belirlenmesi ve bireysel-

leştirilmesine yönelik artırma ve indirimler, gün üzerinden yapılır. Adlî para cezası, belirlenen 
sonuç gün ile kişinin bir gün karşılığı ödeyebileceği miktarın çarpılması suretiyle bulunur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 8.- Türk Ceza Kanununun 66 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"(5) Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hallerde, mahkemece bu husustaki 
talebin kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin zamanaşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9.- Türk Ceza Kanununun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde geçen 

"kolaylaştırmak" ibaresinden sonra gelmek üzere, "ya da yakalanmamak" ibaresi ile bu bentten son
ra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"(i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle," 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.01 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 15.13 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

* 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşiminin 

Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
901 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

4.- Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 milletvekilinin, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 901) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin 10 uncu maddesini okutuyorum: 
MADDE 10.- Türk Ceza Kanununun 84 üncü maddesinin başlığı "İntihara yönlendirme" şek

linde değiştirilmiş ve maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsı adına, Malatya 

Milletvekili Sayın Muharrem Kılıç; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kılıç, sürenizi birleştirdim. 
CHP GRUBU ADINA MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkanım, sayın milletvekil

leri; görüşmekte olduğumuz Türk Ceza Kanununda değişikliği öngören kanun teklifinin 10 uncu 
maddesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsım adına söz almış bulunmak
tayım; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu görüşmekte olduğumuz kanun, yeni çıkan bir kanun; yani, Ceza 
Kanununu, biz, 26.9.2004 tarihinde çıkarmıştık; henüz yürürlüğe de girmedi. Ancak, yürürlüğe gir
memiş bir kanun üzerinde, şu anda -teklif olarak- 36 maddelik bir değişiklik teklifi vardı; komis
yondaki eklemelerle de bu, 39 maddeye tekabül ediyor. 

Değerli arkadaşlar, demin, Bekir Arkadaşımız, geneli üzerinde yaptığı konuşmada "bu kanun çık
tığında, önce herkes bu kanunu övdü, göklere çıkardı; ancak, daha sonra da eleştiriler başladı" dedi. 

Değerli arkadaşlar, Türk Ceza Kanunu çıkarılırken, toplum yeteri kadar bilgilendirilmedi, top
lum ne olup bittiğini yeteri kadar anlayamadı; bir oldubittiye geldi. Gerçi, Sayın Bakanımız, bu 
hükümet tasarısını, Türk Ceza Kanunuyla ilgili hükümet tasarısını, sivil kitle örgütlerine, üniver
sitelere, ilgili herkese gönderdiğini söyledi; ancak, sanırım, bu hükümet tasarısını söylüyor; çünkü, 
hükümet tasarısı, altkomisyonda, artık, hükümet tasansı olmaktan çıkanldı, altkomisyondaki metin 
ile hükümet tasarısının fazla bir ilgisi de kalmadı. Tasarı 502 maddeydi, altkomisyonda 346 mad
deye indirildi. Asıl kanunlaşan tasan, altkomisyondan çıkan metindir. Altkomisyondan çıkan metin 
de belki gönderilmiştir yine üniversitelere, barolara, ilgili diğer sivil kitle örgütlerine; ancak, yaz 
döneminde bu gönderilen kuruluşlara tanınan süre en fazla yirmi gündür. Yirmi gün içinde, bu kadar 
kapsamlı bir tasarıyı, bu kuruluşlann, inceleyip, görüş bildirmesi mümkün mü? Kaldı ki, sıkıştırıl
mış AB takvimi içinde, altkomisyondan gelen metin, komisyonda sekiz günde tartışılarak bitirildi. 
Ne kadar sıhhatli tartışıldığını dikkatlerinize sunuyorum. 

İşte bu ortamda çıkan Türk Ceza Kanununu, toplumun yeteri kadar bilmesi, eleştirmesi müm
kün değildi; ancak, kanun çıktıktan sonra, insanlar ne oluyor, ne bitiyor diye merak etmeye baş
ladılar, ondan sonra, bu Ceza Kanunundaki aksaklıklar görülmeye başlayınca da, eleştiriler ortaya 
çıkmaya başladı. 
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Bir de, olayın başka bir boyutu vardı; medya grupları, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara 
geldiği dönemde kendilerinin reformcu bir parti olduğunu ileri sürdükleri için, biraz da medyayla 
ilişkilerini iyi kurdukları için medya büyük ölçüde olayın gerçek yönünü görmezden geldi, sadece 
Adalet ve Kalkınma Partisinin tüm yaptıklarını göklere çıkarmakla meşguldü. Medya bu çalışmaları 
büyük ölçüde izledi; ancak, bu izlemeler sırasında, ne yazık ki, basınla ilgili kısımları bile atladı. 
Medya, o izlemeler sırasında, acaba bu komisyondan veya altkomisyondan magazinlik bir haber 
bulabilir miyim açısından olaya yaklaştı. Gerçek anlamda, halkın sorunlarıyla, toplumun sorun
larıyla ilgili konularda yeteri kadar duyarlılık göstermedi. 

Ne zaman bunun farkına vardı; Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesine çok az zaman kala, 
nisan ayından önce, mart ayında filan, bununla ilgili eleştirileri başlattı. Gerçi, eleştirilerinde hak
sız da değildi. Bu eleştirilere büyük ölçüde katılıyoruz. Hükümet de bu eleştirileri dikkate almış 
olacak ki, Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesi ertelendi, 1 Hazirana ertelendi. Bu süreç 
içerisinde, bu eleştiriler dikkate alınacaktı, Türk Ceza Kanunu daha olumlu bir hale getirilecekti. 
Ancak, bu süreç içerisinde yapılan değişiklikler, gerçi karşımıza kanun teklifi olarak geldi; ancak, 
biz bunun kanun teklifi olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu bir hükümet çalışmasıdır, bu bir Adalet 
Bakanlığının mutfağında hazırlanan bir düzenlemedir. 

Basının çok ciddî eleştirileri vardı; ancak, bu gelinen süreçte, bu eleştirilerin bir kısmı kabul 
edilme yoluna gidilerek görüntü kurtarılmaya çalışıldı; bu getirilen basınla ilgili düzenlemeleri 
olumlu buluyoruz. Görüşmekte olduğumuz intiharla ilgili bu düzenlemeyi, yine hakaretle ilgili 
düzenlemeyi, adil yargılamayı etkilemeyle ilgili düzenlemeyi, Cumhurbaşkanına hakaretle ilgili 
düzenlemeleri önemsiyoruz, bunlar olumlu gelişmeler; ancak, Türk Ceza Kanununda, bunların 
dışında da basını ilgilendiren, basın özgürlüğünü kısıtlayan daha pek çok madde var. 

Değerli arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi, sanırım, giderek kendisine güvenini kaybet
meye başladı. Başlangıçtaki özgürlükçü anlayışından, başlangıçtaki reformcu anlayışından geriye 
gitmekte. Bunun en somut örneklerini, dün görüştüğümüz Ceza Usul Kanununda yaşadık. Bu 
güvensizlik içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi, bu geriye gidiş içerisinde basının kendisiyle il
gili eleştirilerini nasıl susturabileceğinin, basını nasıl dizginleyebileceğinin arayışı içerisine girdi. 

Nerede kaldı AKP'nin o özgürlükçü anlayışı?! Bir taraftan basını susturacaksınız, bir taraftan 
yürütme gücünü alabildiğine artıracaksınız, yargının yetkilerini kısıtlayacaksınız... Bu anlayışla, ül
kenin özgürlükçü bir yapıya kavuşması mümkün değil. 

Değerli arkadaşlar, Türk Ceza Kanunundaki olumsuz düzenlemeler sadece basınla ilgili de 
değil. Yine, basınla ilgili bir başka madde, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanunun 
geçici 1 inci maddesi. Değerli arkadaşlar, biz, yine, Adalet ve Kalkınma Partisinin hazırlayıp getir
diği bir Basın Kanununu görüştük. Bu Basın Kanununu da 2004'ün haziranında kabul ettik ve Sayın 
Beşir Atalay, Basın Kanununa övgüler düzen güzel bir konuşma yaptı. Ancak, ne yapıyoruz; Türk 
Ceza Kanununda getirdiğimiz düzenlemelerle Basın Kanunundaki bu olumlu düzenlemeleri de or
tadan kaldırıyoruz. Bu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 1 inci mad
desinde, "Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda yer alan adlî para cezasını ödemeyenler hap
sedilir" deniyor. Ancak, bununla ilgili Basın Kanununun 28 inci maddesi vardı. Basın Kanununun 
28 inci maddesinde, "bu Kanunda öngörülen suçlar için hükmedilen para cezaları hürriyeti bağ
layıcı cezaya çevrilemez" deniyordu. Yani, sizin devrinizde, sizin iktidarınızda bu kanun yürürlüğe 
girdikten sonra basın mensuplarını sık sık cezaevlerinde görmeye başlayacağız. Bu da Türkiye için 
hoş bir görüntü olmayacak. Kaldı ki, değerli arkadaşlar, artık, içe kapalı bir toplum değiliz. 
Anayasamızın 90 inci maddesini değiştirdik.. Artık uluslararası sözleşmeler, uluslararası hukuk, iç 
hukukumuzun bile önüne geçti. Yani, burada verdiğimiz cezalar, yarın ne olacak? Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinde tek tek karşımıza çıkacak. Bunlarla ilgili, Türkiye aleyhinde mahkûmiyet 
kararları verilecek. Bununla ilgili, Türkiye sık sık yüklü para cezaları ödemek zorunda kalacak. Bu 
nedenle, değerli arkadaşlar, bu kabil düzenlemelerden vazgeçmemiz gerekiyor. 
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Türk Ceza Kanununu AB süreci içinde AB için zorunlu diye iktidarıyla, muhalefetiyle hep 
beraber çıkarttık, biz de destek olduk; çünkü, AB sürecini engelleyen parti konumuna düşmek is
temedik. Ancak, bu mutabakatı sürdürmeliyiz. Nasıl sürdürmeliyiz; yine, ortak bir heyetle, bu Türk 
Ceza Kanununun yeniden ele alınıp antidemokratik, özgürlükçü olmayan hükümlerinin yeniden 
düzeltilmesi gerekir. Örneğin, bu sorunlu maddelerden bir kısmı; bu kanunun 225 inci maddesi, 
hayâsızca hareketler ve teşhircilik. Bu maddede "teşhircilik sadece cinsel organların teşhiri değil
dir" deniliyor. Vücudun diğer kısımlarının açıkta bırakılması teşhircilik sayılıyor. 

Geçen hafta sonu Antalya'daydık. Barolar Birliğinin toplantısı vardı. Peki, bu maddeyi orada 
güneşlenen insanlara uygulayabilecek miyiz? Uygulayamazsak, uygulanmayan bir madde ortaya 
çıkarmış oluyoruz; uygularsak, sorunlar yaşayacağız. Yine bunun yanında, müstehcenlik... Ne ol
duğu belli değil. 280 inci madde, sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemesi... Sağlık mesleği 
mensubu doktorlarımız, bu meslek erbabı, birisi geldiğinde, o vatandaşın yarasını mı tedavi edecek, 
yoksa hemen ihbarcılığa mı soyunacak? İhbar edeceğini bildirse, belki, yaralı hastaneyi terk edecek 
veya muayenehanesini terk edecek, sağlığından olacak. Bu nedenle bu kabil sıkıntıları ortadan kal
dırmamız gerekiyor. 

Yine, basınla ilgili düzenlemeler, dediğim gibi, göstermelik düzenlemeler. Üzerinde görüş
tüğümüz intiharla ilgili 84 üncü maddedeki düzenlemeyi olumlu buluyoruz; ancak, bunlar yeterli 
değil. Türk Ceza Kanununun 5 inci maddesindeki "özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça 
onlara da uygulanır" deniyor; yani, Basın Kanununda "para cezalan hapse çevrilmez" deniyor; an
cak, Türk Ceza Kanununun 5 inci maddesinde "bu kanun onlara da uygulanır" diyoruz. 

Yine, haberleşmenin gizliliği, kişiler arasındaki konuşmaların basına yansıması... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kılıç, konuşmanızı tamamlayın. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Tamamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, özel hayatın gizliliği çok önemli; ancak, basına bu şekilde çok katı kurallar 

koyarak haber yapmasını engellerseniz basının vereceği haberlerden bu kamuoyu yoksun kalır. Oy
sa, basın özgürlüğü sadece basında çalışanların özgürlüğü değil, basın özgürlüğü Türk Halkının öz
gürlüğüdür, Türk Halkının haber alma özgürlüğüdür. Olayı bu açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. 
Biz bu olaya AB süreciyle yaklaştık; ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi, AB sürecinde sadece işine 
gelen düzenlemeleri yapıyor, AB'nin birkısım dediklerini de hiç dikkate almıyor. Örneğin, 2004 AB 
ilerleme raporunda yargı bağımsızlığıyla ilgili biryığın eleştiriler var. Daha önce yaptığımız konuş
malarda, Sayın Adalet Bakanımızdan, öncelikle, Adalet Bakanlığıyla ilgili, yargı bağımsızlığı 
konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtmiştik; ancak, Sayın Bakanımız, 
Sayın Bakanlık, nedense, bu alanlara el atmak istemiyor. Bunu da şöyle düşünüyoruz; diyorlar ki: 
Biz -sanırım- sonuna kadar iktidarda kalacağız; yargıyı güçlendirmeyelim, olayı yürütmeyle 
götürelim. Yürütme nasılsa bizim elimizde; yargı da büyük ölçüde bizim maiyetimizde olursa... 

BAŞKAN - Sayın Kılıç... 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Az kaldı, son bir cümle... 
BAŞKAN - Sayın Kılıç, son cümlenizi rica ediyorum. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, yargı bağımsızlığı, yine, toplumun 

bağımsızlığıyla ilgili bir olay. Bu nedenle, yargının üzerindeki yürütmenin gölgesinin mutlaka or
tadan kaldırılması gerekiyor. Gerçi, bu, yeni olan bir olay değil, geçmişten beri bu şekilde uy
gulanıyor; ancak, mademki reformcuyuz diyorsunuz, mademki yenilikleri getireceğinizi söylüyor
sunuz, yargı bağımsızlığının mutlaka sağlanması gerektiğini belirtiyorum. 

Bu düşüncelerle, beni dinlediğiniz için, Yüce Heyeti saygıyla, Grubum ve şahsım adına selam
lıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kılıç. 
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AK Parti Grubu adına, Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ; buyurun. 
AK PARTİ GRUBU ADINA BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan teklifin 10 uncu maddesi üzerinde AK Parti Grubunun görüşlerini takdim 
etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, bundan önceki konuşmalarda bir değerli arkadaşımın ifadesine 
cevap vermek istiyorum. 

Ben, burada, teklifin tümü üzerinde konuşmamı yaparken, bir baro başkanının ifadesinden 
hareketle bir benzetmede bulunmuştum. Baro Başkanının ifadesi tutanaklarda var, Adalet Komis
yonu tutanaklarında aynen şöyle diyor: "Biz, baro olarak daha özenli bir düzenleme yapılması 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasanın, yeni Türk Ceza Yasasının, özellikle kısmî iyileştirmelerle 
düzeltilebilecek nitelikte olmadığını düşünüyoruz. Bu yasa yerine, çağdaş uygarlığı yaşayan ül
kelerdeki ceza yasalarından birinin aynen iktibas edilmesinin daha uygun bir yöntem olacağını 
Sayın Bakanıma, Sayın Komisyon Başkanıma, değerli komisyon üyelerine saygıyla arz ederim." 

Ben, bu düşüncenin ifade tarzından hareketle, Erzurum Kongresi öncesinde, o dönemde de 
değişik fikir sahibi olanların, bazı aydınların buna benzer birtakım düşünceleri vardı, onunla bu 
düşünce arasında bir benzetmede bulundum, bu konudaki kanaatimi açıkladım. Bana göre, bu zih
niyet ile o günkü mandacı zihniyet arasında bir fark yoktur. 

Diğer husus, basın özgürlüğüyle alakadar olarak Türk Ceza Kanunu yapılırken, önemli değişik
likler, önemli düzenlemeler yapılmıştır. Ceza Kanununun özgürlüklerinin iki tane yönü var: Bir 
tanesi, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bireyin kendisini demokratik bir hukuk 
devletinde daha özgür hissedebileceği bir ortamda hayatını devam ettirebilmesi için yapılan düzen
lemeler. Öte yandan, bireyin haber alma hakkıyla, doğru bilgilenme hakkıyla alakalı basın hürriyetiy
le ilgili düzenlemeler ve bu hürriyetin içerisinde başka kesimlerle veya sivil toplum örgütleriyle il
gili düzenlemeler bağlamında önemli değişiklikler yapılmıştır. Basın özgürlüğüne getirilen kısıt
lamalar diye takdim edilen maddeler bir demet halinde ele alındığında, esasında kısıtlanmak istenen 
bir basın özgürlüğünün bulunmadığı, tamamıyla insan hak ve hürriyetlerini teminat altına alma babı 
altında bir düzenleme yapılırken tercihin bireyin özgürlüklerinden yana kullanıldığını ve bireye daha 
fazla özgür alan yaratma düşüncesinden hareket edildiğini açıkça ifade etmek isterim. 

Burada, basının sesini kısma gibi bir gayret, basını susturma gibi bir düşünce, hiçbir zaman ol
mamıştır. Özellikle, Türk Ceza Yasasının görüşmeleri sırasında, bugün, basın özgürlüğünü kısıt
layıcı nitelikte olarak değerlendirilen maddelerin altkomisyonda kabulü ve daha sonraki aşamalar
da kabulünden sonra, medyada çıkan haberleri gayet iyi hatırlıyorum. Bunlarla ilgili, önemli ve 
övücü sözler söylenmişti; bireyin özgürlük alanı genişletiliyor diye methüsena edilmişti. Yine, Ceza 
Kanununun kabul edilmesinden sonra da aynı şeyler oldu. Biliyorsunuz, 5237 sayılı Yasa, 
26.9.2004 tarihinde yasalaştı, 12.10.2004'te de Resmî Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girdi. O 
zaman da övücü sözler vardı; ancak, mart ayına gelindiği zaman, mart ayının başından, şubatın 
sonu, martın başı ve mart ayı yoğunluklu olarak, birdenbire, konu "AK Parti basını susturmak mı 
istiyor" diye takdim edilmeye başlandı ve bu konu, farklı mecralara çekildi. Yani, şimdi, Ceza 
Kanunu yaparken, AK Parti özgürlüklerin önünü açıyor, güzel şeyler yapıyor, bireye daha fazla öz
gür alan tanıyor; Ceza Kanunu, 17 Aralık öncesi çıkarken, biz, bu önşart falan değildir derken, öz
gürlükler alanında getirdiği yenilikler nedeniyle çok önemli bir noktaya oturdu deniyor; gene, öv
güler diziliyor; ama, mart ayına gelir gelmez, birdenbire, ne yapılıyor, bu konular farklı bir üslup ve 
usulle kamuoyuna takdim ediliyor. 

O dönemde, Ceza Kanunu değişiklikleri herkese açık oldu. Ben, demin de söyledim. Bu 
yapılırken, kesinlikle, basını susturma diye bir düşünce, hiçbir zaman, ne bizim ne de diğer arkadaş
larımızın aklından geçmiş değildir. Amaç, basını özgür kılmak; ama, öte yandan, bireyin özgür 
alanını daha fazla teminat altına almak idi; fakat, bu eleştirilerden sonra, biz, konuyu incelediğimiz
de şunu da gördük; onu da, itiraf etmekte fayda var: Bireyin özgürlüğünü biraz daha teminatlı hale 
getirelim derken, bazı noktalarda kantarın topuzunun da kaçmış olduğunu müşahede ettik. 
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İşte bu teklif çerçevesinde, bazı maddelerde düzeltmeler yaptık. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
ve Basın Konseyi, toplam 26 maddede ve 15 ana başlık altında Türk Ceza Kanununda değişiklik 
yapılması teklifinde bulunmuşlardır. Bunlar 15 ana başlık altında. Ben, bu tekliflerle ilgili neler 
yapıldığını huzurlarınızda arz etmek istiyorum; ancak, bundan önce, CHP'den konuşan değerli ar
kadaşımın söylediği iki tane şey vardı. Biri, Basın Kanunundaki hükümlerin akim kaldığıyla ilgiliy
di. Biliyorsunuz, biz, Türk Ceza Kanununun yürürlüğüyle ilgili kanun teklifini geçen hafta Mec
lisimizde görüştük ve yasalaştırdık. Orada bir düzenleme yapılmıştı. O da nedir, Ceza Kanununun 
genel hükümleri ile özel kanunun münasebetini düzenleyen 5 inci maddenin yürürlük tarihi 
31.12.2006 tarihine kadar ertelenmişti. Dolayısıyla, onun ertelenmesi nedeniyle, Basın Kanununda 
veya diğer kanunlarda, Türk Ceza Kanununun genel hükümlerine aykırı düzenlemelerin ortadan 
kalkması söz konusu değildir. Zannedersem, değerli arkadaşım bunun farkında olmadan böyle bir 
beyanda bulundu. Onların yürürlüğü, 2006 yılının 31 Aralığına kadar devam edecektir. 

Değerli arkadaşlar, bu konuda kabul edilen öneriler: Şu anda üzerinde konuştuğumuz 84 üncü 
madde, intihar maddesinin ana başlığı değiştirildi ve basın yayın yoluyla bu suçun işlenmesi halin
de cezanın artırılması madde metninden çıkarıldı. 

Öte yandan -biraz sonra görüşeceğiz- yine hakarete ilişkin 125 inci maddede "basın" ve "ya da 
yakıştırmalarda bulunmak" ifadesi çıkarıldı, suçun basın yayın yoluyla işlenmesi halinde cezanın 
artırılacağı hükmü madde metninden çıkarıldı. 

Öte yandan, özgürlüklerle yakından ilgili olduğunu bildiğimiz, sabahleyin de biraz değindiğim, 
halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit 213, suç işlemeye tahrik 214, suç ve suçluyu 
övmek 215, halkı kin ve düşmanlığa karşı tahrik veya alenen aşağılama 216, kanunlara uymamaya 
tahrik 217 nci maddelerindeki suçlan kapsayan fiillerin işlenmesi halinde cezanın artırılmasını ön
gören ortak hüküm, 218 inci maddede de bir iyileştirme yapıldı ve orada da "ancak haber verme sınır
larını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz" denildi. Eski Ceza 
Yasamızda bunlar suçtu; zira, 311 inci maddeye atıf yapılarak, bu fiillerin basın ve yayın yoluyla iş
lenmesi halinde, cezayı artırıcı neden olarak düzenleniyordu. Burada da bir başka düzenleme yapıldı. 

Öte yandan, TCK'nın 269 uncu maddesinde bir düzenleme yapıldı. Etkin pişmanlıktan vazgeç
me halinde, basın ve yayın yoluyla yapılan iftiradan dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden yarar-
lanılabilmesi için bunun aynı yöntemle yayımlanması gerektiği hükme bağlandı. "Adil yargılamayı 
etkilemeye teşebbüs" başlıklı 288 inci maddenin ikinci fıkrası madde metninden çıkarıldı. "Cum
hurbaşkanına hakaret" başlıklı 299 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan "bu suçun basın ve 
yayın yoluyla işlenmesi halinde" kısmı cezayı artırıcı olma niteliğinden çıkarıldı. Ayrıca, "Devlete 
karşı savaşa tahrik" başlıklı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
... 304 üncü maddenin birinci fıkrası da madde metninden çıkarıldı. Temel millî yararlara ay

kırı hareket suçunu düzenleyen 305 inci maddenin ikinci fıkrasında, basın ve yayın yoluyla bu 
suçun işlenmesi halinde verilecek cezaya ilişkin artırıcı neden de ortadan kaldırıldı. 

Toplam 8 başlık altında; ama, 13 tane maddede, basının talepleri doğrultusunda bir iyileştirme yapıl
mıştır. Ben, diğer yapılanları, diğer maddeler üzerinde yapılacak konuşmalarda sizlere arz edeceğim. 

Sözlerime son verirken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bozdağ. 
Şahsı adına, Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır. 
Buyurun. 
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ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. 

Burada, konuşmacılar, bu tekliflerin dışında, Komisyona herhangi bir teklifte bulunulmadığını 
ifade ettiler, belki, ben böyle anladım. Oysa, komisyon kayıtlarına bakıldığında, şu anda görüşül
mekte olan teklifle aynı gün, hatta, bir gün önce verilen teklifin, Komisyonun gündemine alın
madığı, bu teklifin öncelikli gündeme alındığı, yine, 10 Mayıs tarihinde, iki ayrı teklifle, yürürlük 
ve yürütme maddeleri dışında toplam 22 maddede, şahsen benim değişiklik teklifimin olduğunu arz 
etmek istiyorum. Herhalde, başka arkadaşlarımızın da bu konuda katılımları olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, getirilen değişiklikle "İntihar" başlıklı 83 üncü maddede değişiklik 
yapılıyor. İntihar, 4 fıkra halinde düzenlenmiş. Üçüncü fıkrada "bu fiilin basın ve yayın yoluyla iş
lenmesi halinde, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" cümlesi madde met
ninden çıkarılıyor. 

Fıkra, alenen intihara teşviki düzenliyor. Aleniyet unsuru basın yayın yoluyla işlendiğinde özel 
olarak cezalandırılırken, bundan vazgeçiliyor. 

Değerli milletvekilleri, bu gerekçe fevkalade önemli. Maddenin gerekçesine bakıyorum. Diyor 
ki: "Suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi hali de, aleniyetin gerçekleşme şekillerinden birini 
oluşturmaktadır." İntihara teşvik suçuyla ilgili olarak aleniyet, bir nitelikli unsur olarak belirlendiği 
için, söz konusu suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi, bu suç açısından, ayrı bir nitelikli unsur 
olarak görülmemiştir. Bu gerekçeye aynen katılıyorum. Ancak, bu gerekçenin, bir bütünlük içinde, 
benim yine aynı gün vermiş olduğum kanun teklifinde, o teklif kapsamında yer alan, Ceza 
Kanununun 84, 125, 132, 133, 134, 213, 214, 215, 216, 217 ve ilanihaye... O kadar çok madde var 
ki! Burada biz, anılan maddelerde, basın ve yayın yoluyla işlenen suçlarda -aleniyet unsuru zaten 
gerçekleşmiş; ama- ekstra artırarak ceza veriyoruz. 

Eğer, bir ilke doğrultusunda hareket edilecek ise, bizim 15 maddelik teklifimiz, basın ve yayın 
yoluyla işlenen suçlarla ilgiliydi. Bunun dikkate alınması gerekirdi. Basın özgürlüğü gününde, 3 
Mayıs 2005'te verilen teklif, bu özgürlükleri de güvence altına alır nitelikte olmalıydı. Sadece bir
kaç maddeyle ilgili olarak özel artırımdan vazgeçilmesi, aleniyet unsuru için de "zaten basın yayın 
yoluyla işlenmesi tatmin edicidir, yeterlidir" denilmesi, diğer suçlar bakımından da olmak gerekir
di. Bunun böyle olmaması, Anayasanın eşitlik kuralına aykırıdır. Bu noktada, ben, her iki partinin 
grubunun da dikkatini çekiyorum, bakanlığın da dikkatini çekiyorum. Gelin, basın ve yayın özgür
lüğünü daha da genişletecek, basın ve yayını özel suç kaynağı olarak gösterecek davranışlardan 
kaçınalım ve basın ve yayın özgürlüğünün özüne dokunur nitelikteki bu davranışlardan kaçınalım. 

Ayrıca, o gün vermiş olduğumuz teklifle biz, başkaca maddelerde de, kamu yararı bulunması 
durumunda cezanın verilemeyeceğini de öngördük. 

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle, basın ve yayın özgürlüğü, Türkiye'nin gündemine bir kere 
daha gelmiştir. Basın ve yayın, sadece sizin veya halkın hoşuna giden veya zararsız veya tepki 
yaratmayan haber ve düşünceleri açıklayacak değildir, bunları yayacak da değildir; aksine, halkın 
veya/ve yöneticilerin bir kısmına ters düşen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - ...iktidara ters düşen, şoke eden ya da üzüntüye 

sevk edecek haberleri ve düşünceleri de açıklayabilecek ve yayabilecektir. Böyle olduğu takdirde, 
o kalemlerden mürekkep damlar, yağ ve bal damlamaz. Çoğulculuk, hoşgörü ve demokratik toplum 
gerekleri bunları gerektirir. Bizim yolculuk yaptığımız evrensel standartlar bunları çözdü ve bunlar
la ilgili, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin içtihatları, bizim de iç hukukumuzun bir ürünü haline 
geldi. 
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Bunlarla çelişmeyecek davranış içinde, bütünlük içinde olacağınızı umuyorum; hepinize say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yalçınbayır. 
Sayın milletvekilleri, 10 uncu madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11.- Türk Ceza Kanununun 87 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında geçen 

"ikinci" ibareleri "üçüncü" olarak değiştirilmiştir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12.- Türk Ceza Kanununun 103 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"(3) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hışmı, üvey baba, evlat edinen, 

vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan 
diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya 
birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek 
ceza yarı oranında artırılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13.- Türk Ceza Kanununun 105 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"(2) Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kay

naklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan 
yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artınlır. Bu 
fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek 
ceza bir yıldan az olamaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
13 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14.- Türk Ceza Kanununun 107 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"(2) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına 

zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halin
de de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına, Karaman Milletvekili Sayın Mevlüt Akgün?.. Yok. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
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15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15.- Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "ya da 

yakıştırmalarda bulunmak" ibaresi metinden çıkarılmış, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. 
(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde 

suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin mad
de hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın 
Atilla Kart; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül
mekte olan 901 sıra sayılı yasa teklifinin 15 inci maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına söz almış bulunmaktayım; Genel Kurulu, Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 15 inci maddeyle ilgili değerlendirmeyi yaparken basın özgürlüğüyle 
doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunan 15, 22, 25, 26 ve 30 uncu maddeleri bir bütün halin
de değerlendireceğimi ifade ediyor; bu anlayışla düşüncelerimi Genel Kurulun bilgi ve takdirlerine 
sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, günümüzde hiçbir şekilde değiştirilemeyecek çok önemli bir gerçek var. 
İçinde yaşadığımız çağ, büyük ölçüde bir iletişim çağı. Bu yapılama içinde, genel anlamda, kitle 
iletişimi alanındaki tekelleşme kavramını öncelikle değerlendirmek istiyorum. Basınla ilgili düzen
lemeleri, bir bütün halinde, bütün bu kavramları gözönünde bulundurarak değerlendirmemiz 
gerekiyor. Basında tekelleşme, tekelleşmenin sonuçları, bunun önlenmesi ve en nihayet, basın öz
gürlüğüne bunun hangi ölçülerde yansıdığını incelememiz gerekiyor. 

Gazete, dergi, radyo ve televizyon sayısına bakarak, ülkemizde, tekelci bir gelişmeden çok, 
çoğulcu bir yapı olduğu görüşünü ifade eden anlayışlar da vardır; ancak, kabul etmek gerekir ki, 
tekelleşmeyi haklı kılan pek çok gerçek vardır. Basında tekelleşme, pazarın örgütlenme biçimiyle 
doğrudan ilgilidir. Üretimde ve dağıtımda basınla doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan taraflar 
yatay ve dikey yoğunlaşmayla ortadan kaldırılıyorsa, pazara giriş örgütlenme biçimleri ve 
politikalarıyla engelleniyorsa, orada liberal sistemin, yani, iktidar uygulamalarının dayanağını teş
kil eden, sosyal politikaların esasını teşkil eden rekabet ilkesi, başlangıçta ihlal edilmiş demektir, 
çiğneniyor demektir. Böyle bir süreçte rekabet koşullarını sağlayıcı ve geliştirici yasal mekaniz
malar kurulamamışsa veya mevcut olan mekanizmalar çalışamaz hale getirilmişse, o pazann 
demokratik yarış koşullarına dönüştürülmesi mümkün olamaz. 

Bakın, değerli arkadaşlarım, basında tekelleşme, ekonomik pazann koşullarının kontrolünü de 
aşan bir kavramdır. Basın, sadece ekonomik bir karaktere sahip değildir. Basın, aynı zamanda, kül
tür, ideoloji, bilgi ve haber demektir. Basının sattığı ürün ideolojidir, kültürdür, bilgi veya haberdir 
veya "enformasyon" adı altında geliştirilen bir bilinç yöntemidir. Bu sebeple, basında tekelleşme, 
sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda bir ülkenin enformasyon ve bilgi yoksunluğu ve 
bilinçlerin şekillendirilmesi bağlamlarında oldukça tehlikeli bir oluşumdur. 

Kapitalist yoğunlaşma, ekonomik anlamda basında bazı güçlerin egemenliğini sağlarken, 
bunun kurulmasını geliştirirken, bilgi ve enformasyon anlamında günümüzde yaygın biçimde tar
tışılan dünya görüşü ve davranış biçimlerinin egemenliğinin sağlanması ve yaygınlaştırılmasında da 
önemli bir rol oynamaktadır. Basının reklam ve izlenme oranına bağlı olduğu düşünüldüğünde, 
tekelleşmenin toplumun yaşamı ve geleceği açısından ne kadar tehlikeli sonuçları olduğu ken
diliğinden ortaya çıkmaktadır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tekelleşmenin pek çok sonucundan söz edilebilir. Bunların 
en önemlisi de, basın özgürlüğünü ya da daha genel anlatımla, bireyin bilgilenme, haber alma öz
gürlüğünü sınırlaması veya engellemesidir. Batı dünyasında tekelleşmenin eleştirilmesinin ve ön
lenmeye çalışılmasının temel sebebi de budur. Tekelleşme, demokratik ve çoğulcu toplum yapısı 
için ciddî bir tehlikedir. 

Değerli arkadaşlarım, tekelleşme olgusu, vakıası, gazetecileri de etkiler. Her ne kadar uzun 
vadede güçlenen işletmelerin, hiç olmazsa bir kısmının, gazeteciye daha iyi çalışma koşullan yarat
tığı düşünülebilinir ise de, tekelleşme, özünde, gazetecinin konumunu zayıflatan, buna karşılık 
iletişim aracını kontrol eden kişi ya da grubun belirleyiciliğini artıran bir gelişmedir. Tekelleşme, 
yine kabul etmek gerekir ki, çalışanlar açısından da sendikasızlık demektir, örgütsüzlük demektir, 
iş ve ücret konusunda güvencenin kalmaması demektir. 

İşte, değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, yukarıdaki tablonun ve sürecin bütün boyutlarını özel
likle son üç dört yıldan bu yana yaşıyoruz; bütün çıplaklığıyla, bütün gerçekliğiyle, bu gerçekleri, 
Türkiye'de son üç dört yıldan bu yana yaşıyoruz. 

Peki, siyasî iktidar olarak, bu tabloyu kırmak ve değişimi sağlamak adına ne yapıyoruz? Bu 
sorunun olumsuz olduğunu ve hiç seviyesinde olduğunu, daha da ötesi, bu yapıdan yararlanıldığını, 
karşılıklı olarak bu ilişkilerin konjonktürel bir şekilde kullanıldığını, üzülerek ve endişeyle görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, tekelleşmeyle ilgili olarak sözü edilmesi gereken önemli bir konu da, 
gazetecilik mesleğindeki örgütlenme sorunudur. Bunun tekelleşmeyle doğrudan bir ilişkisinin ol
madığı söylenebilir ise de, tekelleşmenin yarattığı olumsuz sonuçlan ortadan kaldırmaya ya da 
sınırlandırmaya yardımcı olabileceğini de gözönüne almak gerekiyor. Türkiye'de, maalesef, meslek 
örgütleri -sadece gazetecilik alanında değil, genel anlamda meslek örgütleri- son yıllarda ciddî güç 
kaybına uğramışlardır; daha doğrusu, gazetecilerin meslekî çıkarlannı koruyan sendikalan güç kay
betmiş, gönüllülük esasına dayalı olan derneklerin sayısı ise artmıştır. Bu durum beraberinde bir
takım ciddî sorunlan da yaratmaktadır. Meslek ilkelerinin uygulanamaması, belirsiz hale gelmesi, 
her türlü yönlendirme istek ve çabalarının uygun ortam bulması bunlar arasında sayılabilir. 
Gazetecilerin meslek çıkarlarını savunmalannın yanı sıra herkesi ilgilendiren güvenirlilik, saygın
lık gibi konularda sorumluluk ve etik anlayışının geliştirilmesi için meslek örgütlerine önemli 
görevler düştüğünü hepimiz biliyoruz. 

îşte, değerli arkadaşlanm, basın özgürlüğünün asgarî şartlarda yasal ve sosyal altyapısının 
oluşturulabilmesi için yapılması gerekenleri ciddî bir şekilde, sistematik bir şekilde değerlendir
memiz ve uygulamaya koymamız gerekmektedir. Bu yasal ve sosyal altyapı şartlan nedir, nelerdir; 
bunları ben ana başlıklarıyla bilgilerinize, değerlendirmenize ve takdirinize sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, basında en önemlisi mülkiyet yapısının doğrudan veya dolaylı yollarla 
tekel yaratmasını engellemeliyiz; yani, birtakım birleşmelerle, çapraz sahiplik ilişkileriyle, tröstleşme 
gibi ilişkilerle, kurumsallaşmalarla tekelleşme yaratılmasının önüne geçmeliyiz. Bu konuda RTÜK 
Yasasında ve bağlı olan mevzuatta mutlaka düzenleme yapılması gerektiğini önemle ifade ediyorum. 

Yine bu konuda, gerek Avrupa hukukunda gerekse Amerika hukukunda sermaye gruplannın 
basındaki bu yapılaşmasını yüzde 20'ler seviyesinde tutan bir sermaye yapılanmasının olduğunu da 
önemle vurgulamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben görüşlerimi ilerleyen maddelerde anlatmaya devam edeceğim. Bu 
aşamada konuşmamı bu şekilde kesiyor ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kart. 
AK Parti Grubu adına, Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ; buyurun. (AK Parti sıraların

dan alkışlar) 
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AK PARTİ GRUBU ADINA BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 inci maddesi üzerinde, AK Parti Grubunun görüşlerini 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

10 uncu madde üzerinde yaptığım konuşmada, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi 
ve basın mensuplarımızdan gelen talepler doğrultusunda Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklik
lerden bahsetmiştim. Şimdi de, bazı değişikliklerin yapılamaması hali söz konusu idi, onlardan bah
setmek istiyorum. 

Bir tanesi "müstehcenlik" kelimesinin tanımının yapılması istenmişti. "Teşhircilik" kelimesi 
gibi bazı kavramların tanımlarının yapılması da talep edilmişti. "Bunların tanımı somut değil, somut 
olmayınca sıkıntı olur" denilmişti. Ancak, bunların tanımının somut bir biçimde yapılabilirliği söz 
konusu değil; çünkü, müstehcenliğe siz kendinize göre bir tanım yaptınız, o tanım size göre olmak
tan öteye çıkmaz, başkalarına göre yine sübjektif bir tanım olarak kalmaya devam eder. 

İstanbul Barosu Başkanı değerli meslektaşımızla konuşmamız sırasında kendisine demiştim ki, 
müstehcenliği tanımlarsan, nasıl yaparsın? "Pornografik derim" dedi. O zaman, pornografi nedir? 
Yani, bunu tanımlamanın, tam somut hale getirmenin şekli yok. Ancak, Yargıtayımız uygulamalar
da bunun tanımını kendi açısından bulmuş, içtihatlarla bir karara bağlamıştır, o da devam ediyor. 
Öyleyse, bunu uygulamaya bırakmak lazım. Sübjektif bir tanım yapmaktan kaçınmak lazım; çün
kü, objektif bir tanım, somut bir tanım yapılabilirliğin imkânı yok burada. 

Öte yandan, teşhircilikle ilgili 225 inci maddeyle ilgili de basın ve yayın organlarımızda bir
takım konuşmalar çıktı. Bu kitabı yanıma alırken, bunun gerekçesiyle ilgili bir düzeltme yapılmış
tı, bu düzeltmeden bahsedilmedi... Tabiî, 225 inci maddenin gerekçesinde farklı yorumlara imkân 
veren bir ifade tarzı var idi. Bu maddenin görüşülmesi sırasında, Genel Kurulda, o zaman komis
yon Başkanımıza vekâlet eden Sayın Halil Özyolcu, Genel Kurula hitaben: "Sayın Başkan, 225 nci 
maddenin gerekçesiyle ilgili bir düzeltme yapacağız. Gerekçesi ile ilgili madde arasında bir paralel
lik olmadığı için, Genel Kurulun bilgisine sunmak açısından, madde gerekçesini burada okumak is
tiyorum" diyor ve madde gerekçesini burada okuyor ve gerekçeyle ilgili bir düzeltmeyi, siz Say
gıdeğer Heyetin huzurunda yapıyor. Bunu, komisyon Başkanvekili yapıyor; tutanaklarda da bu var
dır ve uygulayıcılar açısından da bu konu değerlendirilecektir. 

Ayrıca, Yargıtayın içtihatları, teşhircilik kelimesinin ne manaya geldiğini zaten içtihatlar çöz
müştür. Bu konuda, uygulamada herhangi bir sıkıntı ve sorun olacağı kanaatinde değilim. Parkta, 
plajda veya başka yerlerde olan insanların kıyafetlerinin şekillerinin bu madde kapsamında cezalan
dırılmasının kesinlikle imkânı yoktur; konuyu o mecralara çekebilmenin de imkânı yoktur. Zorla 
çekseniz dahi, konunun oraya gidebilirlik şansı söz konusu değildir. 

Değerli arkadaşlar, öte yandan, Türk Ceza Kanununun 132 nci maddesi, 133 üncü maddesi ve 
134 üncü maddesiyle ilgili, hem Basın Konseyinin hem de Gazeteciler Cemiyetinin, biraz önce 
burada konuşan değerli büyüğüm Sayın Yalçınbayır'ın da teklifinde olduğu üzere, bu maddelerde 
yer alan suçların işlenmesi halinde, örneğin, 133 üncü madde için söylüyorum, ancak kamu yararı 
nedeniyle yapılan yayın suç oluşturmaz; 132 nci maddede hakeza, 134 üncü maddede hakeza. Peki, 
ben, size, bu maddeleri okumak istiyorum; bunların kapsamında ne vardır. Biz, bu değişikliğin, 
kamu yararı kapsamıyla yayın yapılmasının suç oluşturmayacağına dair teklifin doğru olmadığı 
kanaatinde idik. Gerekçesi de şu: Bu maddelerde korunan değerler, haberleşmenin gizliliğini ihlal. 
Ne deniliyor 132 nci maddenin birinci fıkrasında: "Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ih
lal eden kimse." Yani, iki kişi arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlalinden bahsediliyor. Basın 
Konseyi, diğer, Gazeteciler Cemiyeti ve basın mensubu arkadaşlarımızın bir kısmı diyor ki: Kamu 
yararı olması halinde, bunlara ilişkin kısıtlama suç oluşturmasın. 
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Öteki madde nedir, 133 üncü madde nedir; kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kay
da alınması. Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin nzası ol
maksızın bir aletle dinleyen veya bunlan bir ses alma cihazıyla kaydeden kişinin cezalandırmasın
dan bahsediyor, iki kişi arasında gizli olan, kulak kulağa, ağız ağza yapılan veya bir kenara çekil
miş özel iki kişiye, mahrem olan bir konuşmanın, bunlann nzası dışında kayda alınmasının suç 
olarak düzenlenmesinden bahsediyor. Peki, ne deniliyor; deniliyor ki: Biz, bunlann kaydını alalım, 
yayınlayalım, kamu yaran varsa, bu da suç olmasın. 

Öteki madde ne; özel hayatın gizliliğini ihlal maddesi, 134, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal 
eden kimseden bahsediyor. Biz, bunu da, kamu yaran varsa alalım, yayınlayalım; bu, suç olmasın... Peki, 
kamu yaran nedir, bunun tanımını kim yapar, nasıl olur? Bunun tanımı da, suç oluştuğu inancı kişide var 
ise, şikâyette bulunur ve tespitini de kim yapar; tespitini de mahkeme yapar deniliyor. Peki doğru mu? 

Bakın, değerli arkadaşlar, Anayasamızın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında deniliyor ki: "Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağ
lık ve genel ahlâkın korunması veya başkalannın hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden 
biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim karan olmadıkça; yine bu sebeplere 
bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 
bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtlan ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz." 

Benim burada dikkatinizi çekmek istediğim husus şu: Anayasa, özel hayatın gizliliğini ihlal, 
haberleşme hürriyetine ilişkin 22 nci madde, konut dokunulmazlığına ilişkin 21 inci maddelerin 
tamamında, bu özgürlüklere sınır getirecek düzenlemelerin, sınırlamalann yapılabilmesi için mut
laka hâkim karan, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise, kanunla yetkili kılınmış merciin 
yazılı emrini arıyor; Anayasanın amir hükmü; ama, burada önemli olan noktanın birisi şu: Burada 
tadat edilen sebepler, yani, sınırlamanın yapılabileceği hallerin arasında kamu yaran yok, kamu 
düzeni var, kamu sağlığı var, genel sağlık var, genel ahlak var; ama, bunun arasında kamu yaran 
yok. Yani, bizim Anayasamız, kişiler arasındaki haberleşmeye, özel hayatın gizliliğine, bu alana 
müdahale edilmesine kamu yaran gerekçesiyle müsaade vermemiştir. Neyle müsaade vermiştir; an
cak orada, maddede tadat edilen hallerde müsaade vermiştir. 

Öte yandan, Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesi var ve devamında da 139, 140 in
ci maddeleri var. Orada da biz şunu söylemiştik, demiştik ki: Kişilerin telefon kayıtlannın dinlen
mesi veya teknik araçlarla izlenmesi veya bir kişiyle ilgili gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 
düzenleniyor ve bunun usul ve şartları belirleniyor. Orada konulan kıstas şu: Bir kişinin suç iş
lediğine dair kuvvetli bir şüphe bulunacak, soruşturma açılacak, kuvvetli bir şüphe var; ancak, bu 
şüpheyle uyumlu bir delil elde etme imkânı bulunamayacak, delil arayacak, soruşturacak, delili bul
duğu zaman yine gizli izlemeye veyahut da gizli soruşturmacı yoluna başvuramıyor soruşturmacı. 
Ne zaman; delil elde etmediği halde. Peki hangi yöntemle başvurabiliyor; hâkim karanyla veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının kararıyla suç işlediğine dair kuvvet
li şüphe bulunan kimsenin telefon kaydı, haberleşmesi, kişiler arasındaki konuşması ve özel 
hayatına müdahaleyi, biz, devletin polisine, jandarmasına vesairesine dahi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın efendim. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - ...hâkim kararıyla yapılabilmesini şart koşarken, basının bu 

alanlara müdahalesi konusunu sadece kamu yararıyla sınırlayıp alabildiğine açmanın ne kadar doğ
ru olduğunu da, ben, siz Yüksek Heyetin takdirlerine arz ediyorum, sunuyorum. 

Biz, özgürlük alanlarını genişletelim. Dün CMK görüşüldü, orada da bunlar tartışıldı. Birey
lerin özgürlük alanlarına kolluk dahi, jandarma, polis dahi ancak hâkim karanyla, ancak savcı 
kararıyla veya kanunen yetkili kılınmış merci karanyla polisin müdahale etmesine izin verirken, 
basın görevlilerinde sadece kamu yararı aramanın kişilerin özel hayatına daha büyük bir 
müdahaleyi doğuracağı gerekçesiyle, bu konudaki talepleri kabul edilmemiştir. 
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Bir konuyu dikkatlerinize sunup, sözlerime son veriyorum: Özellikle 132 nci ve 134 üncü mad
deyle ilgili altkomisyon görüşmeleri sırasında, CHP'li arkadaşlar ile biz, basın yayın yoluyla artırıcı 
olma halinin suç olmaktan çıkarılmasını üstkomisyona tavsiye kararı almıştık. Üstkomisyon görüş
meleri sırasında, CHP'li arkadaşlarla bu tavsiyeler doğrultusunda önergeleri müşterek hazırlamamız 
gerekirken, iki değerli arkadaşımızın imzasıyla bu önergeler verildi. Bizi de orada atladılar tabiri caiz
se. Ben, önergeleri getirdim, kendim de hazırlamıştım bunu müşterek verelim diye; ama, orada bunu 
atlayarak kendileri vermeye kalktılar. Komisyonda sükût geçmemizin sebeplerinden bir tanesi budur. 

Değerli arkadaşlar, basın özgürlüğüyle alakadar maddelerde yapılan iyileştirmelerin tamamı 
basına verilen değerin bir başka ifadesidir. 

Öte yandan, Sayın Yalçınbayır, burada... 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, lütfen son cümlenizi alalım. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Tamam efendim, bitiriyorum. 
Sayın Yalçınbayır, aleniyetle ilgili bir değerlendirmede bulundu, ben katılıyorum; ancak, basın 

yayın organlarının suçu alenen işlemesi halinde verdiği zarar ile bunun, iki kişinin, üç kişinin 
arasındaki konuşmanın verdiği zaran bir mukayese edin. Size birisi bir iftira ettiği zaman büyük bir 
gazetede veya yayın organında çıktığında bunun verdiği bir zarar ile üç kişinin arasında atılan if
tiranın verdiği bir zarar bir olur mu?! Bunun ikisini denk tuttuğunuz zaman Anayasanın eşitlik mad
desine bu uygun düşer mi değerli arkadaşlar?! Aleniyetin verdiği zarar üç kişinin arasında başkadır, 
milyonlarca kişinin huzurunda başkadır. Bunu doğru takdir etmek lazımdır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bozdağ. 
15 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16.- Türk Ceza Kanununun 145 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"(1) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, suçun işleniş şek

li ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza 
vermekten de vazgeçilebilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 16 

ncı çerçeve maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Madde 16.- Türk Ceza Kanununun 145 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir: 
'(1) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada 

indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza 
vermekten de vazgeçilebilir.'" 

Eyüp Fatsa Alaettin Güven Nuster Bayraktar 
Ordu Kütahya İstanbul 

Recep Koral Yahya Baş 
İstanbul İstanbul 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkanım, tek
nik bir düzeltmeyi ihtiva ediyor önerge. O bakımdan, uygun görüşle Sayın Genel Kurulun takdirine 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Örneğin çantanın içinde yüksek meblağda paranın bulunduğu beklentisiyle işlenen hırsızlık 

suçunda çantanın içinde para bulunmaması veya çok az miktarda bulunması dolayısıyla cezada in
dirim yapılıp yapılmaması konusunda karar verilirken suçun işleniş şekli ve özelliklerinin de göz 
önünde bulundurulmasını sağlamak amacıyla işbu değişiklik önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, komisyonun uygun görüş belirttiği, Hükümetin katıldığı, 
gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17.- Türk Ceza Kanununun 150 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "indirilir" 

ibaresi, "indirilebilir" olarak değiştirilmiştir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - 17 nci maddedeki 

"birinci" ifadesi "ikinci" olacak. 
BAŞKAN - Tamamen bir rakam düzeltmesi; basım hatasından kaynaklanan. "Birinci", "ikin

ci" olarak zabıtlara geçiyor. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 18.- Türk Ceza Kanununun 155 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen, "Başkasına 

ait olup da," ibaresinden sonra gelmek üzere "muhafaza etmek veya" ibaresi eklenmiştir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 19.- Türk Ceza Kanununun 158 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ek

lenmiştir. 
"Ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adlî para 

cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Çorum Millet

vekili Sayın Feridun Ayvazoğlu söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Ayvazoğlu. 
Sürenizi birleştirdim. 
CHP GRUBU ADINA FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; görüşmekte olduğumuz teklifin 19 uncu maddesiyle ilgili olmak üzere, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

- 6 5 6 -



T.B.M.M. B:103 26 .5 .2005 0 : 3 

Değerli arkadaşlarım, bu teklif, 39 maddeden ibaret olarak Yüce Meclisin huzuruna sunuldu. 
Yüce Meclise getirilmeden önce, elbette, belirli bir süreç yaşandı. Bu sürecin temelinde, 5237 
sayılı, 1 Nisanda yürürlüğe gireceği öngörülen Türk Ceza Kanunu var. Daha sonra, Türk Ceza 
Kanununun atıf yapmış olduğu özel kanunlardan bahisle, zorunlu olarak, bu yasanın yürürlük tarihi, 
hepimizin bildiği gibi, 1 Haziran 2005 tarihine bırakılmış oldu. 

İşte, bu süreç içerisinde, birtakım ihtiyaçların doğmuş olduğu bazı kanun maddelerinden 
dolayı, birtakım değişiklik teklifleri getirildi. Artık, bunun teklif olarak getirilmesi, Yüce Meclisin 
huzurunda, konuşmacı arkadaşlarımızın söylemlerinden o kadar kanıksar hale gelindi ki, hep söy
ledik, tasan şeklinde gelmesi gerekenler, maalesef, sayın milletvekillerimiz tarafından teklif şeklinde 
getirildi. İşin özünde, tasan olarak bunlann getirilmesi gerektiğini, şu ana kadar hep söyleyegeldik. 

Şimdi, öncelikle, 19 uncu maddeyle değiştirilmek istenilen 5237 sayılı Yasanın 158 inci maddesine bir 
bakalım. Biliyorsunuz, dolandıncılık adı altında suç, basit nitelikteki bir dolandıncılık, bir de nitelikli şeklin
deki bir dolandıncılık diye iki suç tabir ve tarif ediliyor. Daha önceki, daha doğrusu, 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununda bunlann karşılığı, Türk Ceza Kanununun 503 üncü maddesindeki, basit nitelikteki dolandıncılık; 
504 üncü maddesindeki dolandıncılık da, nitelikli dolandıncılık adı altında hüküm altına alınmıştır. 

Şimdi, 5237 sayılı Yasada getirilen, 158 inci maddede yer alan suça, gerçekten, incelenip, 
bakıldığında, birtakım hususlarda eksiklik olduğu görüldü. Bu bir gerçek ve değiştirilmek istenilen 
ve eklenmek istenilen cümlenin de özüne, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahip çıkıyoruz. 
Sebebini açıklayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, nitelikli dolandıncılık adı altındaki 158 inci maddenin özüne 
bakıldığında, aynen şu şekilde: 

"Dolandıncılık suçu; a) Dinî inanç" vesaire, devam ediyor, "b) Kişinin içerisinde bulunduğu teh
likeli durum" diye devam ediyor "c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından..." d) Kamu kurum ve 
kuruluşlarının..." "e) Kamu kurum ve kuruluşlannın zaranna olarak..." f) Bilişim sistemlerinin, banka 
veya kredi kurumlannın araç olarak kullanılması suretiyle..." "g) Basın ve yayın araçlarının" diye 
devam ediyor. Yine, "h) Tacir veya şirket yöneticisi" şeklinde, "i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafın
dan"... "j) Banka veya diğer kredi kurumlannca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağ
lamak maksadıyla" deniliyor ve devam ediyor: "Bunlara verilecek ceza ise iki yıldan yedi yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmedilir" şeklinde hüküm altına alınmış idi. 

Şimdi, değerli arkadaşlanm, burada bizleri ve toplumu rahatsız eden bir somut olay çıktı. Bu 
somut olayı herkes çok yakinen biliyor; ama, bizlerin, kesinlikle şunu çok iyi anlatmamız gerekir 
ki, biz burada, Yüce Meclisin huzurunda, ne bir kişiye karşı af niteliğini taşıyacak yasalar yapmaya 
kendimizi görevli sayarız ne de özellikle bir kişiye karşı ceza verilmesini kendimize görev sayarız. 
Bir defa, bunların altını çiziyoruz. Kişilere karşı, ne hasmane tutum gösterebilir bu Yüce Meclis ne 
de kişileri koruyucu şeklinde yasalar hazırlayabilir. Bu Meclis, bize bu tür bir yetkiyi vermemiştir. 
Eğer, buna rağmen bizler, kişileri kurtarmak amacıyla veya özel hasmane tutumlardan dolayı 
kişilere ceza vermek amacıyla yasa yapar ve çıkanrsak, yarın bir gün, bizi buraya gönderen hal
kımız, bunun hesabını bizlerden ve siyasî iktidarlardan sorar. 

İşte, bu doğrultuda, 158 inci maddedeki eksikliği kamuoyuyla paylaşmak suretiyle gördük ve 
doğru bir şekilde bu teklifi Cumhuriyet Halk Partisi olarak desteklediğimizi belirttik. 

Şimdi değiştirilmek istenilen 158 inci maddedeki birinci fıkranın (e) bendi, (f) bendi ve (j) bendine 
dikkatle bakıldığında, değerli milletvekili arkadaşlanm, gerçekten, kamu kurum ve kuruluşlan ile bilişim 
sistemlerinin, banka veya kredi kurumlannın -ki, banka gibi görev yapan kurumlann ne olduğunu herkes 
biliyor, fınans kurumlannın ne olduğunu biliyor; bunlar da dahil olmak üzere- yine, "banka ve diğer kredi 
kurumlannca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla" şeklinde devam 
eden bu suçlara verilecek cezanın iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar para cezasına şek
linde kaleme alınmasını bizler kabul edemezdik. Eğer, bu maddeler üzerinde 17 Aralık süreci gibi 
hepimizin iki ayağını bir pabuca sokan bir süreç olmasaydı da, 5237 sayılı Yasa tasan halindeyken Genel 
Kurulda layıkı veçhile gerçekten bütün maddeleri tek tek tartışılabilseydi, 158 inci maddede o zaman 
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yapılan hata, bugün yapılmazdı. îşte, bugün bu hatayı gidermek için böyle bir teklif geldiyse, biz, o neden
le, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu teklifi kabul ediyoruz ve destekliyoruz diyorum; ama, bu maddeye 
ilişkin teklifi, yanlış anlaşılmasın, önceki ve sonraki maddelere ilişkin teklif değişikliklerine bizim özde ne 
şekilde muhalefet ettiğimizi zaten sözcü arkadaşlarımız da söyledi, bizler de söylüyoruz. 

İşte burada belirtilen hususlar, bütün kamuoyunu, ülkemizi ilgilendiren hususlar. Nedir bunlar; 
bankacılık sisteminin şimdiye kadar ülkemizi, halkımızı ne durumlarda bıraktığını hepimiz çok çok iyi 
biliyoruz. Öyle bir bankacılık sistemi var idi ki, öyle bir bankacılık hizmetleri adı altında hizmet veril
meye çalışılan, ama, maalesef, işin özüne bakıldığında bankacılık hizmetinin yapılmadığı, işin aslı ban
kaların içinin boşaltılıp daha sonra milletin cebinden, halkın cebinden kuruş kuruş biriktirdiği paraların, 
tasarruf etmeye çalıştığı, ekmek parası için kuruş kuruş biriktirdiği paraların kimlerin cebine nasıl git
tiğini hepimiz çok iyi biliyorduk. O zaman biliyor isek, biz de bu hatayı burada gidereceğiz ve bankalar
la ilgili yapılan, hortumlamalarla ilgili yapılan bu yasanın bu maddesine eklenecek bu cümleyle "o 
kişilere verilebilecek cezanın üç yıldan başlayan bir hapis cezasıyla" şeklinde değiştirilmesini ve "o kişi 
veya kişilerin -sadece kişi değil- kişilerin elde etmiş olduğu menfaatlann da iki misli para cezasıyla 
cezalandırılması" şeklinde düzenlenmesinin hak ve adalete uygun olacağı ve hesap vermemiz gereken 
halkımıza, ülkemize bu hesabı bu şekilde verebileceğimizi ve her yerde savunabileceğimizi burada siz 
Yüce Meclisin değerli üyelerine anlatmak ve kamuoyuyla bunu paylaşmanın da bizlere düşen ayn bir 
görev, önemli bir görev olduğunu belirtmek istiyorum değerli arkadaşlarım. 

Elbette bunu söylerken, kim veya kimler, hangi bankacılar, hangi bankaları hortumlayan hor-
tumcular bunu yaptı veya yapmadı, tek tek burada isim isim söylememizin hiçbir etik değeri olmaz, 
olamaz; çünkü, yerine göre o kişiler yargının karşısında ceza aldılar, yerine göre yargılanıyorlar, 
yerine göre de cezaları kesinleşmiş, yarın bir gün bu yasadan acaba faydalanabilir miyiz fay
dalanamaz mıyız diye, gözleri, sözüm ona, Meclisin, görüşülecek olan gündemlerinde, değişik tek
liflerinde. O nedenle, isimleri söylemenin, burada etik olmadığını sizlere de ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, biz bu çalışmaları, başından beri, 2003'ün sonbaharından bugüne kadar, 
İstanbul Hâkimevindeki çalışmalarımızdan başlayıp Ankara'daki altkomisyon çalışmalarına kadar, 
altkomisyonla birlikte Adalet Komisyonu çalışmalarına kadar, burada bulunan hemen hemen çoğu 
Adalet Komisyonu üyesi arkadaşlarımızla birlikte yaptık; Sayın Başkanımız ve Sayın Bakanımızın 
katkılarıyla biz bunları yerine getirmeye çalıştık ve hep söylenilen şu oldu: Bu Türk Ceza Kanunu, 
Anayasamızdan sonra en temel kanunlardan biridir. O zaman bunun bütün kamuoyuyla pay-
laşılabilmesinin yolu Anamuhalefet Partisi ve tüm diğer siyasî partilerin de görüşleri alınmak 
suretiyle, sivil toplum örgütleriyle, demokratik kitle kuruluşlarıyla siyasî iktidarın uzlaşı içerisinde 
çıkarması prensibinden hareket ettik. Sayın Bakanımız, Sayın Komisyon Başkanımız, bu görüşleri, 
gerek komisyon çalışmalarımızda gerekse Genel Kurul çalışmalarımızda Meclis kürsüsünde her 
zaman her yerde dile getirdiler. Biz, şimdi, şunun hesabını burada birbirimize vermekle mükellefiz. 
Vereceğimiz hesap şudur: Söylediğimiz o sözlerde ne derece samimîyiz ne derece samimî değiliz. 
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri, Adalet Komis
yonu üyeleri olarak, verdiğimiz o sözde, uzlaşı sözünde samimîyiz ve bugün görüşülecek olan bu 
teklifin de 1 Hazirana yetişmesi için, her ne kadar eleştiri yaparsak yapalım, bütün maddeleriyle il
gili, herhangi bir engelleme çıkarmayacağımızı da burada belirtmek istiyoruz; ancak, sayın millet
vekilleri, bundan bir hafta kadar önce yine altkomisyonda görüşülen öyle bir madde veya maddeler 
vardı ki, özellikle bir veya iki madde üzerinde, gerçekten uzlaşı fikri içerisinde samimî olduğuna 
inandığımız değerli milletvekili arkadaşımız Sayın Köylü ile birlikte ve diğer arkadaşlarımızla bir
likte oybirliğiyle Cumhuriyet Halk Partisinin önerileri kabul edilmek suretiyle belirli maddeler bu 
teklif metninden-çıkarıldı; şimdi, dileriz ve isteriz ki, çıkarılmış olan bu teklif metnindeki maddenin 
tekrar bu Genel Kurula, bazı değerli milletvekili arkadaşlarımızın önerileriyle buraya getirilmeye 
çalışılmasın. Eğer böyle bir şey yapılırsa, eğer böyle bir şey yapılma ihtimali varsa, lütfen, sayın 
milletvekilleri, Sayın Bakanım, Sayın Komisyon Başkanımız; elimizi vicdanımıza koyalım, eğer, 
bu söylediğimiz sözleri, halkımıza, kamuoyuna verdiğimiz uzlaşı sözünü yerine getirmekteki 
samimiyetimizi gösterebileceksek, lütfen, daha önce Adalet Komisyonunda ve altkomisyonda görüş-
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tüğümüz o tekliflerin aynen bu şekilde buralarda değerlendirilmesi gerekir. Yeni yeni bir şeylerin ek
lenmesini, monte edilmesini, kesinlikle, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmeyiz, edemeyiz; 
bunun altını çizmek istiyorum; çünkü, az önce belirttiğim hususların olabileceği endişesini taşıdığım 
için bunu söylüyorum. Dileriz ve isteriz ki, inşallah, o şekilde bir öneri veya teklif gelmez, getirilmez. 

Sayın milletvekilleri, dediğimiz hususlarda, biz, kamuoyunun genel vicdanını rahatlatabilecek, 
kamuoyuna genel olarak tarafsız, objektif bir şekilde cevap verebilecek, hizmet verebilecek bütün 
yasalara, bu Genel Kurulda sizlerle beraber sahip çıktık. Kamuoyunun düzenini, toplumun 
düzenini, içinde yaşadığımız cumhuriyeti, demokrasiyi hiçbirimiz dilimizden düşürmüyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlamanızı rica ederim. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Bunu söylerken, samimiyetimizi de vicdanımızla baş 

başa bırakmak suretiyle, halkla ve kamuoyuyla paylaşmayı da, artık, Yüce Meclisin huzurunda, bir
birimizin gözünün içine baka baka yapabilelim, samimiyetle bunun peşinde olalım. Demokrasi adına, 
cumhuriyet adına, yaşadığımız Meclisin çatısı altında Yüce Meclisin değerli milletvekilleri olarak bu 
samimiyeti gösterelim. Samimiyet gösterildiği sürece, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz, sizlerle, 
sizin getireceğiniz yasalarla, elbette, bizler de uzlaşı içerisinde olacağız; ama, bunun aksinde bir şey
ler olursa, gayri samimî, samimiyetin dışında hal ve hareketler, öneriler getirilirse, bizler de buna el
bette karşı çıkacağız; bunu belirtmek istiyorum. Diliyoruz ve istiyoruz ki, bunlara rağmen, her şey 
samimiyet içerisinde, Yüce Meclisin ve milletimizin huzurunda gerçekleşir, gerçekleşecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayvazoğlu. 
19 uncu madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20.- Türk Ceza Kanununun 168 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 168.- (1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli if

lâs, taksirli iflâs ve karşılıksız yararlanma suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hak
kında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık gös
tererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halin
de, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir. 

(2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden Önce gösteril
mesi halinde, verilecek cezanın yansına kadarı indirilir. 

(3) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek cezanın, birinci fıkraya 
giren hallerde yansına, ikinci fıkraya giren hallerde üçte birine kadarı indirilir. 

(4) Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi 
için, ayrıca mağdurun rızası aranır." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
20 nci maddeyle ilgili bir açıkoylama isteği vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 901 sıra sayılı kanun teklifinin 20 nci maddesinin açıkoylamasını arz ederiz. 
BAŞKAN - Ahmet Işık?.. Burada. 
Nihat Eri?.. Burada. 
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Şükrü Önder?.. Burada. 

Mahfuz Güler?.. Burada. 

Arkadalar kendileri de sesli olarak ifade buyursunlar. 

Cavit Torun?.. Burada. 
Tayyar Altıkulaç?.. Burada. 

Hüseyin Tanrı verdi?.. 

ALÎ YÜKSEL KAVUŞTU (Çorum) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Yüksel Kavuştu tekabbül ediyor. 
Mehmet Sekmen?.. Burada. 
Nusret Bayraktar?.. Burada. 

Zafer Hıdıroğlu?.. Burada. 

Asım Kulak?.. Burada. 
Recep Özel?.. Burada. 
Enver Yılmaz?.. Burada. 
Halil Özyolcu?.. Burada. 
İlyas Arslan?.. Burada. 
Mustafa Ilıcalı?.. Burada. 
Mehmet Denizolgun?.. 
SABRİ VARAN (Gümüşhane) - Tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN - Sabri Varan tekabbül ediyor. 

Hakkı Birlik?.. Burada. 

Veli Şeyda?.. Burada. 
Faruk Çelik?.. Burada. 
Şimdi, açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 3 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

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

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

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylarını kullanan arkadaşlarımızın Genel Kuruldan ayrıl

mamalarını rica ediyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 20 
nci maddesinin yapılan açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 319 
Kabul : 318 
Çekimser : 1 (x) 
Böylece, madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutacağım. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, Komisyon Başkanının bu maddeyle ilgili bir söz isteği var. 
Buyurun Sayın Başkan. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkanım, 21 

inci maddeyi Komisyona geri çekiyoruz efendim. 
BAŞKAN - 21 inci madde Komisyona geri verilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 22.- Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesinin üçüncü ve yedinci fıkralarında geçen 

"nakleden" ibaresinden önce gelmek üzere "sevk eden," ibaresi; dördüncü fıkrasında geçen "uyuş
turucu" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya uyancı" ibaresi eklenmiş; altıncı fıkrasına; "Ancak, 
verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir." cümlesi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın 
Atilla Kart; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül
mekte olan yasa teklifinin 22 nci maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış 
bulunmaktayım; Grubum ve şahsım adına, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sayın arkadaşlar; hatibi dinleyemiyoruz, lütfen yerinize oturun. 
Buyurun Sayın Kart. 
ATİLLA KART (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, 15 inci maddeyle ilgili olarak yaptığım 

değerlendirmede, basın özgürlüğünün, asgari şartlarda yasal ve sosyal altyapısının oluşturulması 
için yapılması gerekenleri ifade etmeye başlamıştım. 

Orada, 1 inci madde olarak... 
Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın bakanlarımızdan rica ediyorum... Sayın Maliye 

Bakanım, sizden rica ediyorum, arkadaşlarımızla burada görüşmeyin. Bakın, kürsüdeki hatip konuş
maktan vazgeçti. Rica ediyorum arkadaşlar!.. Siz kürsüde olsanız, bunu arzu eder misiniz. Oturalım 
yerimize. Muhalefet Grubuna da aynı hitapta bulunuyorum, lütfen yerimize oturalım arkadaşlar. 

Buyurun Sayın Kart. 
ATİLLA KART (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, basın özgürlüğünün sağlanmasının temel 

şartlarından söz ediyoruz. 
Birinci olarak, basında mülkiyet yapısının, doğrudan veya dolaylı yollarla tekel yaratmasını en

gellemek; temel olay bu. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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İkinci aşamada, basında örgütlenme ve yönetim kültürünü, tekelciliğin oluşmasına yer ver
meyecek biçimde dönüşüme uğratmaya yardım edecek politikalar geliştirmek. 

Üçüncü aşamada, basınla ilgili ekonomik politikaları ve uygulamalarını tekelcilik yarat
mayacak biçimde planlamak ve uygulamak. 

Dördüncü aşamada, küçük ve orta boy basın işletmelerinin kurulması ve tutunmasını sağ
layacak önlemler almak; yardım, teşvik indirimi politikalarını bu amaca yönlendirmek. 

Beşinci aşamada -bu da çok önemli bir düzenleme olmalı- basınla reklam firmalarının birleş
melerini veya reklam firmalarının basın üzerinde yönlendirici egemenlik kurmalarını ve sürdür
melerini engelleyici düzenlemeler getirmek. 

Yine, öncelikle yapılması gerekenler anlamında, gazete, dergi dağıtımında kamusal bir örgüt
lenmeyi sağlamak. 

Ulusal gazete piyasasında belirli bir paya sahip olan kişi ya da grupların öteki kitle iletişim 
araçlarında sahipliği konusuna sınırlama getirmek ve Rekabet Kurumunun farklı tekelleşme biçim
lerini izleme ve önlem geliştirme görevlerini artırmak. 

En nihayet, gazetecilik meslek kuruluşlarının genel olarak meslek bilincinin geliştirilmesi 
konusundaki girişim ve çalışmalarını denetlemek. 

Değerli arkadaşlarım, bu değişimi ve gelişimi başlatmak adına, siyasî iktidar olarak ne 
yapıyoruz? Soru bu. Hangi politikaları uyguluyoruz? Herhalde, sağduyuyla ve objektif bir şekilde, 
bu sorulan değerlendirmemiz gerekiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; basında tekelleşme kavramının yarattığı sonuçlar, bu sonuç-
lann ortadan kaldınlması, basın özgürlüğünün ihlal edilmemesi kavramlannın yanında, ikinci 
anabaşhk, ikinci temel konu, basın suçlan kavramıdır. Bu kavramı da yine değerlendirmek gerekiyor. 

Basın Yasasında ve bu yasayla bağlantılı olarak Türk Ceza Kanununda yer alan suçlar 3 anabaş
hk halinde toplanmış durumdadır. Basın Yasasında tanımlanan suçlann çoğu, doğal olarak, basın 
düzeninin korunması amacına yöneliktir. Bunun yanında, Basın Yasasında, kişilerin ve mah
kemelerin saygınlıklannın korunması, adlî hizmetlerin gereğine ve gerçeklere uygun biçimde iş
leyişinin sağlanması amacını güden suçlara da yer verilmiştir. Dar anlamda basın suçu ya da salt 
basın suçu olarak adlandınlan bu suçlann özelliği, ancak basın yoluyla işlenebilir olmasıdır. Bu iki 
suç grubu yanında, bu gruplardan herhangi birisine dahil edilmeyen kategoridışı suçlar da basın mev
zuatında yer almış durumdadır. Kimi artık uygulanmayan, kimi başka yasalarda yer alması gereken 
ve yasanın bütünlüğünü bozan bu suçlann basın mevzuatından öncelikle ayıklanması gerekir. 

Basın mevzuatı, tekrar ifade ediyorum değerli arkadaşlarım, her şeyden önce, kategoridışı suç
lar ile hiç uygulanmayan ya da başka yasalarda düzenlenmesi gereken suçlardan kesinlikle anndınl-
malıdır. Bundan başka, Basın Yasasında düzenlenen dar anlamda basın suçlan asgarîye indiril
melidir; çünkü, dar anlamda basın suçu olarak kabul edilmiş bulunan suçlann çoğu, basındışı yol
larla işlenebilen ve basındışı araçlarla işlendiğinde en az basın suçu kadar, hatta, basın suçundan 
daha fazla zarar doğurabilen veya zarar tehlikesi yaratabilen suçlardır. 

Sonuç olarak, ideal düzenleme, yapılması gereken düzenleme, basın mevzuatında yalnız basın 
zabıtası suçlarını korumak, bunun devamında da, dar anlamda basın suçlan, yani, yalan haber 
yayımlamak, özel yaşamın açıklanması, yargılama faaliyetleri ve adlî olaylara ilişkin haber suçlan 
gibi suçlarla ilgili düzenlemeyi yapmak ve böylece basın suçu sayısını en aza indirmek olmalıdır. 

Değerli arkadaşlanm, yargı faaliyetlerine ilişkin haber suçu kavramını da dikkatle değerlendir
memiz gerekiyor. Adlî haberlerin verilmesi, kuşkusuz, basın açısından bir görev, vatandaş açısın
dan da, kamuoyu açısından da bilgilenme hakkının doğal bir sonucudur. Ancak, adlî haberlerin 
verilmesi, bir yandan kitle iletişim özgürlüğünü, öbür yandan da yargılamanın selameti ve tarafsız
lığını, sanığın savunma hakkı ile kişilik haklarının korunmasını ilgilendirmekte, bu sebeple de özel 
bir düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, ülkemizde, duruşma salonlarının film stüdyolarına dönüştürülmesinin, 
döndürülmesinin önüne geçilmelidir. Hâkimlerin can güvenliğinin sağlanması, hedef tahtası olarak 
gösterilmemesi, etki altında bırakılmamaları, saygınlıklarının güvence altına alınması, sanıkların 
savunma hakkının engellenmemesi, mağdurların kişilik haklarının korunması, adil yargılanma hak
larının kısıtlanmaması gibi uygulamalara özen gösterilmelidir. 

Basın mensuplarının katılımıyla polis baskınları yapılmasından, tekrar ifade ediyorum, basın 
mensuplarının katılımıyla polis baskınları yapılmasından, zanlıların görüntülerinin daha hazırlık 
soruşturması aşamasında suç kanıtlarıyla birlikte ekranlara yansıtılmasından, sonuç olarak, yargısız 
infaz görüntülerinden kaçınılması gerekmektedir. 

İşte, bütün bu anlattıklarımızın, yani, basın etiğiyle taban tabana zıt olan bu yayın geleneğinin 
oluşmasında yasal düzenlemelerin yetersizliğinin etkili olduğunu, öncelikli bir etken olduğunu 
unutmamak gerekiyor. Bütün demokratik hukuk devletlerinde adlî haberlerin verilişi herhangi bir 
olayın haberleştirilmesinden daha farklı görülmekte, yasal düzenlemelerin yarattığı baskı bir yana, 
bu ülkelerde, basın mensupları, meslek etiği gereği, adlî haberleri verirken daha ölçülü ve özenli ol
ma ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde ise, maalesef, adlî faaliyetlere ilişkin olarak yapılan bu sınır 
tanımaz yayınlara karşı uygulanabilecek en etkili yaptınm olarak, en etkili müeyyide olarak kişilik 
hakları ihlal edilenlerin açacakları manevî tazminat davası dışında karşımıza ciddî bir etkili düzen
leme getirilmediğini görüyoruz. 

İşte, değerli arkadaşlarım, işbu teklifle basın mevzuatında yapıldığı ifade ve iddia edilen iyileştir
meler kesinlikle yetersiz ve göstermeliktir. Bu konuda Basın Konseyinin getirdiği değişiklik teklifleri 
makul ve mutedil olduğu halde hiç nazara alınmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisine mensup milletvekil
leri tarafından Adalet Komisyonunda bu yönde verilen önergelerin hiçbirisi kabul edilmemiştir. Böy
lece, basın özgürlüğü açısından yasada ciddî bir gelişme sağlanamamıştır, Türk Ceza Kanunundaki 
düzenlemeler basın ve ifade özgürlüğünün önünde önemli bir engel olarak varlığını sürdürmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddeyle ilgili konuşma sürem bittiği için, bu aşamada Genel Kurulu 
bir defa daha saygıyla selamlıyorum. Devam eden maddelerde konuyla ilgili görüşlerimi açık
lamaya devam edeceğim. Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kart. 
22 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 23.- Türk Ceza Kanununun 190 inci maddesinin ikinci fıkrası üçüncü fıkra, üçüncü 

fıkrası ise ikinci fıkra olarak değiştirilmiştir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 24.- Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 

madde metninden çıkartılmış ve maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik 

tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul 
eden veya bulunduran kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
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25 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 25.- Türk Ceza Kanununun 218 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, 

verilecek ceza yan oranına kadar artmlır. Ancak, haber verme sınırlannı aşmayan ve eleştiri 
amacıyla yapılan düşünce açıklamalan suç oluşturmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın 
Atilla Kart; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Değerli arkadaşlanm, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi, 9 Haziran 2004 tarihinde 
Basın Yasasını kabul etti bilindiği üzere. Bu yasa, yeni bir yasaydı. Bu yasanın 18 inci ve müteakip 
maddelerinde cezaî hükümler düzenlemesi, basın suçlanyla ilgili cezaî hükümler düzenlemesi 
yapılmıştı. Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması, yargının etkilenmesi, cinsel saldın, cinayet ve 
intihara özendirme, kimliğin açıklanmaması, basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma hallerin
de para cezası düzenlemesi getiren bir Basın Yasasıyla karşı karşıya kalmıştık, böyle bir düzenleme 
yapmıştık. Başka bir ifadeyle, Basın Yasasında, basın mevzuatında hapis cezası düzenlemesini is
tisnaî hale getirmiştik. 

Dikkat edilirse, bu düzenlemede yer alan suçlar, biraz evvel daha önceki maddelerde açık
lamasını yaptığım basın zabıtası ya da dar anlamda basın suçlan dediğimiz suçlar kapsamında kalan 
suçlardır; yani, çağdaş çerçeveye ve düzenlemeye uygun olan suçlardır. Yapılması gereken de buy
du. Bu çerçeveyi esas alarak yeni birtakım düzenlemeler, ama, bu çerçevenin esasını ve özünü boz
madan elbette yeni düzenlemeler her zaman yapılabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bakıyoruz, benzer düzenlemeler, RTÜK Yasasının 16 ncı ve müteakip 
maddelerinde de uyarı, para cezası, durdurma ve iptal olarak yapılmıştır; yani, başka bir ifadeyle, 
RTÜK Yasasında da, genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, hapis cezası düzenlemesi esas itibariy
le söz konusu değildir. 

Bu düzenlemelerde bir taraftan basın özgürlüğünün engellenmemesi, diğer taraftan ise kişi hak 
ve özgürlüklerinin korunması dengesi esas alınmıştır. Peki, Türk Ceza Kanunu düzenlemesinde ne 
yapılmıştır? Sorunun esası, işte, değerli arkadaşlarım, burada düğümlenmektedir. Sorgulanması 
gereken temel konu budur. 

Bakın, değerli arkadaşlanm, Eylül 2004 tarihinde olağanüstü şartlar ve gündem altında düzen
lemesi yapılan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun basın özgürlüğüyle ilgili hususlan düzenleyen 
124/3, 132/4, 133/3, 134/2, 135 inci maddeleri ile intihara teşviki düzenleyen 84/3 üncü maddesin
de, kişinin hatırasına hakareti düzenleyen 130/1. inci maddesinde, yine, bu metnin iftirayı düzen
leyen 267 nci maddesinde, kamu barışına karşı suçlar başlığıyla ilgili 213 ilâ 218 inci maddelerin
de, gizliliğin ihlalini düzenleyen 285/3 üncü maddesinde düzenlemesi yapılan suçlann basın yoluy
la işlenmesi halinde, bütün bu anlatımını yaptığım suçların basın yoluyla işlenmesi halinde, hem 
hapis cezası uygulaması ve hem de artırım yapılacağı düzenlemesi getirilmiştir. Tekrar ifade 
ediyorum; bu düzenleme, Türk Ceza Kanununda yapılan düzenlemedir ve bu düzenleme, Basın 
Yasasıyla, RTÜK mevzuatıyla tümden ve esastan çelişen bir düzenlemedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'deki tablo, geldiğimiz noktada, maalesef, budur. Geldiğimiz 
noktada, Türkiye'nin, dünyanın en büyük gazeteciler hapishanesi olarak anılmaya başlanacağını 
ifade ediyor ve uyarıyoruz. 
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Bakın, biraz evvel de ifade ettim, Haziran 2004'te çağdaş sayılabilecek bir basın yasası düzen
lemesi yaptık. Bu düzenlemeyle, gazetecinin görevi sebebiyle suç işlemesi halinde, kural olarak, 
para cezası uygulamasını getirdik; yani, çağdaş ve evrensel düzenlemelere uygun bir düzenleme 
yaptık. Ceza Kanunundaki bu düzenlemede ısrar edildiği takdirde, biraz evvel ifade edildiği gibi, şu 
sonucun doğması; yani, 1957-58'lerden itibaren Ankara Merkez Cezaevinde doğmuş olan yeni Hil-
ton koğuşlarının doğması kaçınılmazdır değerli arkadaşlarım. Bunun yolunu açıyoruz. Endişemiz 
odur ki, altı ay sonra, sekiz ay sonra, bu uygulamalarla karşı karşıya geleceğiz. Onun için, bu 
konuyu, önemle, dikkatlerinize, sağduyularınıza havale ediyoruz. 

Şunu demek istemiyoruz değerli arkadaşlarım: Basın mensupları, hiçbir şekilde, hiçbir şart altın
da hapis cezası müeyyidesiyle cezalandınlamaz. Çünkü, bu konuda Sayın Bakan ve hükümet söz
cüleri, sanki böyle bir düzenleme yapılmak isteniliyor gibi bir sunuş yapmaya çalışıyorlar; yani, basın 
suçlarıyla ilgili olarak kamuoyunun beklediği hiçbir şekilde hapis cezası düzenlemesi yapılmasın... 
Hayır, böyle bir beklenti yok, böyle bir talep yok. Basın suçlarında kural olan para cezasıdır, kural olan 
tiraj sınırlamasıdır, kural olan iptal cezasıdır, yayın durdurma cezasıdır veya benzeri cezalardır, taz
minat niteliğindeki cezalardır. Hapis cezalarını son derece sınırlı bir şekilde uygulamak gerekiyor. 
Getirilen uygulamada ise, istisnaî ve sınırlı olan düzenlemeyi yine çoğulcu bir hale getiriyoruz, sıkça 
uygulanan bir hale getiriyoruz ve kural haline getiriyoruz; yanlış olan bu değerli arkadaşlarım. 

Biraz evvel de ifade ettim, caydırıcılığı sağlamak adına, para cezası uygulamaları yanında birtakım 
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi tirajı esas alarak ceza uygulaması yapılmasının da ayrıca ilave bir uy
gulama olarak değerlendirilmesi yine doğru ve yerinde olan bir uygulama olacaktır değerli arkadaşlarım. 

Sorun şudur, çok net olarak ifade ediyorum değerli arkadaşlarım: Sorun, siyasî iktidarın olaya 
bakışı sorunudur. Olaya özgürlükler açısından baktığınız zaman yapılacak uygulama yukarıda anlat
tığımız gibi hapis cezalan uygulamalarını istisnaî hale getirmek; tiraj ve para cezasına ilişkin uy
gulamaları ise daha sık uygulanır hale getirmek ya da hapis cezalan yanında para cezası uygulamasını 
ve benzeri uygulamalan alternatif uygulamalar olarak hakimin yasal ve takdirî değerlendirmesine sun
mak; ama, bu yapılmayıp, olaya görünürde güvenlik gerekçeleri açısından bakıldığında ise yapılan uy
gulama bugün yapmak istediğimiz uygulamadır. Bu teklifle yapmak istediğimiz uygulama, bunun 
esası ve özü, özgürlükleri güvenlik gerekçesiyle kısıtlamaktan başka bir anlama gelmez. Özgürlükler 
ile güvenlikler arasında... Kamu yaran adına güvenlik gerekçesine sığınmak istediğiniz takdirde 
değerli arkadaşlanm, orada kamu yönetimi zafiyeti var demektir, orada kamu yönetiminde yetersizlik 
var demektir. Siyasî iktidarda, maalesef, bu aşınma çoktan başlamış durumdadır. 

Konjonktürel olarak özgürlükleri savunuyor görünen siyasî iktidann, gelinen aşamada baskıcı 
bir rejimin altyapısını uygulamak amacıyla yeni yasal düzenlemeler yapmaya başladığını üzülerek 
ve endişeyle görüyoruz değerli arkadaşlanm. Bunun adı da, tekrar ifade ediyorum, hukuk devleti 
kavramına ve özgürlüklerin bütününe olan inanç ve yaklaşım noktasında düğümlenmektedir. Siz, 
siyasî iktidar olarak bu kavramlara gerçekten samimî ve tutarlı olarak inanıyorsanız, bu getirilmek 
istenen düzenlemelerden vazgeçmeniz gerekir. Bunu ifade etmeye, bunu anlatmaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlanm, ceza yasalarının genel ve temel bir yasa olduğu açıktır. Basın mevzuatıy
la ilgili olan Basın ve RTÜK Yasalannm ise özel yasa niteliğinde bulunduğu yine açık olan bir 
husustur. Bunlar tartışılması gerekmeyen hususlardır. 

Ben bu değerlendirmelerle bu maddedeki konuşmamı da tamamlıyor, Genel Kurulu saygıyla 
selamlıyorum. Bir sonraki maddede, kalan değerlendirmemi sonuç olarak yapıp, Genel Kurulun 
takdirlerine saygıyla sunacağım. 

Tekrar saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kart. 
25 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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26 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26.- Türk Ceza Kanununun 221 inci maddesinin dördüncü fıkrasında geçen "örgüte 

üye olan" ibaresinden sonra gelmek üzere, "ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen 
veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden" ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın 
Atilla Kart; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par- , 
tisi Grubu adına ve şahsım adına, Genel Kurulu bir defa daha saygıyla selamlıyorum. 

Şimdiye kadar yaptığım konuşmaları, bu maddede özetlemek ve değerlendirmek istiyorum 
değerli arkadaşlanm. Biraz evvel, Ceza Yasasının, genel ve temel bir yasa olduğunu, Basın ve RTÜK 
Yasalarının ise özel yasa niteliğinde bulunduğunu ifade etmiştim. Ceza Yasası genel hükümlerinin 
özel ceza yasaları ve ceza içeren yasalardaki suçlar hakkında uygulanacağı, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununda açık bir şekilde düzenlenmiştir; bunda, hiçbir tereddüt yok. Genel hükümler, diğer özel 
ceza yasalarının uygulanmasında da gözönüne alınacaktır. Burada, artık -teknik ifadesiyle söy
lüyorum- fikrî içtima hükümlerinin uygulaması yapılmayacaktır. Başka bir ifadeyle, işlediği bir fiille 
birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişinin, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suç
tan dolayı cezalandırılmasını öngören genel ceza ilkesi, basın suçlan için söz konusu olmayacaktır. 
Ceza Yasasındaki atıf ve bağlantı sebebiyle, doğrudan hapis cezası uygulaması söz konusu olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıda, 14 üncü ve 15 inci maddeyle bağlantılı olarak açıklamasını yap
tığım suç türlerinin bazı hükümlerinde, gazetecilerin meslekî görevleri esnasında haber verme ve bil
gilendirme görevlerini engelleyecek şekilde hapis cezası düzenlemesi yapıldığını, bir defa daha ve 
altını çizerek ifade ediyorum. Üzülerek ifade ediyorum bu beyanımdan sonra, bu düzenlemenin adı, 
sayın milletvekilleri, tehdittir; bunun adı, gözdağıdır; bunun adı, aba altından sopa göstermektir; 
bunun adı, basın özgürlüğünü ihlal etmektir. Basın özgürlüğünü, sadece bazı alanlarda ve zaman 
zaman serbest bırakmaktan öte gitmeyen bir düzenleme yapılıyor değerli arkadaşlanm. Onun için, 
diyorum ki, demokratikleşme ve hukuk devleti konulannda samimî ve tutarlı olmak gerekir. 

Adlî kolluk yapılanmasında ve yetkileri konusunda özde ve esasta hiçbir değişiklik yapmıyor
sak; aksine, kolluğun istisnaî yetkilerini kural haline getiriyorsak, niteliksiz ve vasıfsız kadrolaşma 
yapıyorsak, idarî denetim mekanizmaları olan teftiş kurullan ve üst kurullan etkisiz hale getiriyor
sak, malî denetimi devreden çıkarıyorsak, adlî yapının 1982 Anayasasıyla yaratılmış olan bürok
ratik yapısını istismar ederek yargıda kadrolaşma sürecini başlatıyorsak, yargıyı bağımlı hale 
getiriyorsak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Personel Genel Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu 
yapılanmasını değiştirmiyorsak; bir taraftan, diğer kamu görevlilerinin de soruşturma izni bulun
duğunu, bu sebeple dokunulmazlık konusuna girilemeyeceğini, bunlann birlikte düzenlenmesi 
gerektiğini ifade edip, hem soruşturma izninin değiştirilmesi konusunda yasal değişiklik yapmıyor 
ve aksine, soruşturma izni kapsamını daha da genişletiyorsak -dün Ceza Muhakemeleri Yasasında 
ve Ceza İnfaz Yasasında bu anlamda da yine soruşturma izni kapsamını genişleten düzenlemeler 
yaptık değerli arkadaşlarım- böyle bir genişletme yapıyorsak, bütün bunların devamında yasama 
denetimini engelliyor, milletvekilinin soru önergelerine cevap vermiyor, İGDAŞ'm dava dosyasının 
incelenmesini engelliyorsak, Seydişehir'le ilgili 9 soru önergemize Sayın Başbakan cevap vermiyor, 
yasal özelleştirme süreci başlamadan yapıldığı iddia edilen konulara açıklık getirilmiyor ve bu tür 
örnekler diğer alanlarda da sıkça yaşanıyorsa, bütün bunlann üstüne, basın özgürlüğü de denetim 
altına alınıyorsa, orada demokratikleşmeden söz edemezsiniz. Kendimizi kandırmayalım değerli ar
kadaşlarım. Bütün bu anlattıklarım, demokratikleşmenin altyapısını, yasal ve teknik altyapısını il
gilendiren ve toplumun bütününe özgürlüklerin getirilmesinin aracı olan düzenlemelerdir. Bu alt
yapı düzenlemelerini yapmadan demokratikleşmeyi sağlayamazsınız. 
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Öbür taraftan, Türkiye'de, sosyal ve ekonomik politikalarda oligarşik bir sermaye yaratılıyor
sa, oligarşik bir üst sermaye grubu, sınırlı bir oligarşik sermaye grubu yaratılıyorsa, yoksulluk 
sınırındaki nüfus 20 000 000'u buluyorsa ve bu sayı her geçen gün artıyorsa, orada hangi demok
ratikleşmeden, hangi demokratikleşme anlayışı ve uygulamasından söz edebilirsiniz? Bu şartlar al
tında, orada, o ortamda keyfî, otoriter ve baskıcı bir yönetim sürecinin kompleks bir şekilde baş
laması kaçınılmazdır değerli arkadaşlanm. Türkiye'de bu süreç çoktan başlamıştır. 

Onun için, diyorum ki, gelin, göstermelik düzenlemeler, konjonktürel düzenlemeler, yüzeysel 
ve şeklî düzenlemeler yerine, biraz evvel anlatımını yaptığım konulara temas ederek, gerçek anlam
da demokratikleşme sürecini başlatalım, toplumu daha fazla kandırmayalım, toplumu daha fazla 
yanıltmayalım. 

Bu düşüncelerle ve değerlendirmelerle Genel Kurulu bir defa daha saygıyla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kart. 
26 ncı madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 27.- Türk Ceza Kanununun 245 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 245- (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele 

geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken 
kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağ
larsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, 
satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak 
suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 
oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun; 
a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, 
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen 

veya evlâtlığın, 
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, 
Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.21 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.40 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TUZUN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

901 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 milletvekilinin, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 901) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Teklifin 28 inci maddesini okutuyorum: 
MADDE 28.- Türk Ceza Kanununun 252 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"(5) Yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idarî veya adlî bir görevi 

yürüten kamu kurum veya kuruluşlannın, yapılanma şekli ve görev alanı ne olursa olsun, devletler, 
hükümetler veya diğer uluslararası kamusal örgütler tarafından kurulan uluslararası örgütlerin 
görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine getirenlere, uluslararası ticarî 
işlemler nedeniyle, bir işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir yararın elde edilmesi veya 
muhafazası amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak yarar teklif veya vaat edilmesi veya verilmesi 
de rüşvet sayılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati: 17.42 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.00 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

901 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 milletvekilinin, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 901) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır. 
Malumları olduğu üzere, görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun, komisyon met

ninde bulunmayan, ancak tasarı veya teklifle çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştiril
mesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak 
görüşme açılacağı İçtüzüğün 87 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür. 

Bu nedenle, önergeyi okutup, Komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla; 
yani, 13 üyeyle 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 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine, 28 
inci çerçeve maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde yeni bir çerçeve madde eklenmesini 
ve diğer madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Kara 
Kilis 

Mustafa Ataş 
İstanbul 

Ali Yüksel Kavuştu 
Çorum 

Fahri Keskin 
Eskişehir 

Enver Yılmaz Ali İbiş 
Ordu İstanbul 

Ramazan Can Bekir Bozdağ 
Kırıkkale Yozgat 

Muzaffer Külcü Recep Garip 
Çorum Adana 

Mustafa Elitaş Halil Ürün 
Kayseri Konya 

Nimet Çubukçu Faruk Çelik 
İstanbul Bursa 

"Madde 29.- Türk Ceza Kanununun 263 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Madde 263.- (1) Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan veya işleten kişi, üç aydan bir yıla 

kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır." 
BAŞKAN - Önergeyi okuttum. 
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Bir defa, Komisyon salt çoğunlukla hazır mı? Evet, arkadaşlar bir işaret buyursunlar... Evet, 14 
üye var; Komisyonun, İçtüzük gereği, salt çoğunluğu vardır. 

Şimdi, Komisyona soruyorum, yeni madde olarak salt çoğunlukla önergeye katılıyor musunuz? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Katılıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN - Şimdi, bu önerge yeni bir madde ihdası olduğundan, Komisyon da salt çoğunluk

la önergeye katılmış olduğundan, yeni bir madde olarak görüşme açıyorum. 
Madde üzerinde grupları ve şahıslan adına söz isteyenleri tespit etmek istiyorum... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, Grup adına söz istiyorum. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - AK Parti Grubu adına Bekir Bozdağ konuşacak Sayın Başkan. 
HASAN AYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, ben de şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Söz taleplerini almış bulunuyoruz. 
29 uncu madde olarak yeni madde ihdası üzerinde müzakere açmış bulunuyorum. 
İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Topuz'un. 
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Ceza 

Kanununa bir madde eklenmesine dair önerge üzerine, yeni bir madde eklenmesi konusunda açılan 
müzakere çerçevesinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz, tartışmakta olduğumuz kanun, Türk Ceza 
Kanunu. Bu kanun, en temel kanunumuz; Anayasadan sonra değer kazanmış olan bir kanun; yetmiş 
dokuz yıl uygulanan bir kanunun yerine, hep birlikte oluşturarak getirdiğimiz bir kanun; yetmiş dört 
yıllık uygulamanın getirdiği sorunları ve aşılması gereken konulan içeren ve ortak olarak geliştir
diğimiz bir kanun. 

Türk Ceza Kanunu, altkomisyonda, bir yıla yakın bir süre görüşüldü; Adalet Komisyonunda, 
çok geniş, kapsamlı bir şekilde, uzun bir süre içerisinde tartışıldı; bir yıl sonra yürürlüğe girmek 
üzere kanunlaştı; fakat, daha yürürlüğe girmeden, uygulamada doğabilecek birtakım aksaklıklan 
gidermek için de yeni çalışma yapılması gereği ortaya çıktı. 

Bugün, üzerinde tartışma yaptığımız, müzakere yaptığımız yasa, daha evvel çıkardığımız, 
benimsediğimiz, ortak olarak benimsediğimiz ve iki parti arasında geniş bir uzlaşmaya, konsensüse 
dayalı bir kanundur. 

Bu kanunun müzakereleri sırasında çok gergin anlar yaşandı, zaman zaman, altkomisyonda ve 
Adalet Komisyonunda sert tartışmalar oldu; ama, bir biçimiyle, bu tartışmalara rağmen, partilerin 
yetkilileri, sayın genel başkanları devreye girdi ve yasa, o şekilde, ortak ve uzlaşmaya dayalı bir 
karakter kazandı. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu, bugün, şimdi bir ek maddeyle getirilmek istenen konu, yani, 
kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara, bunları çalıştıranlara ve bu kurumlarda, kanuna ay
kırı olarak açıldığını bildiği halde öğretmenlik yapanlara altı aydan üç yıla kadar hapis cezası veril
mesini öngören bu hükmü, bu ek maddeyle değiştirmek istiyorsunuz. Ne getirmek istiyorsunuz; 
diyorsunuz ki, bu, altı aydan üç yıla kadar olan ceza çoktur, bunu aşağı indirelim. Nereye indirelim 
diyorsunuz; üç aydan bir yıla kadar olan bir süre içine sokalım bunu diyorsunuz. 

- 6 7 0 -



T.B.M.M. B: 103 26 . 5 . 2005 O: 5 

Değerli arkadaşlarım, hukukçu olan arkadaşlanmız biliyor tabiî, ben onlara hukuk anlatacak 
değilim burada; ama, bilmeyen arkadaşlanm için söylüyorum; bir cezanın üst sının üç yıldan bir 
yıla indiriliyorsa, o demektir ki, bu konuda alınacak cezalar paraya çevrilebilir; yani, parasını verir, 
cezayı kaldınr. Siz diyorsunuz ki, bu suç işleyenler versin parayı, kalksın cezalan. İki yıl desey
diniz, bunların cezalan ertelenecekti; ama, bir yıl dediniz; üç aydan bir yıla kadar, bu şekilde ceza 
alanlar, para versinler ve cezalannı sildirsinler diyorsunuz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu neyi kapsıyor?.. Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu nedir?.. 
Ne şekilde oluşabilir bu?.. Sizin kafanızın gerisindekini ben biliyorum; ama, sizin kafanızın gerisin
deki kurumlardan daha başka kurumlara da, siz, bu teklifle, çok önemli bir kolaylık sağlıyorsunuz. 
Nedir, kanuna aykın eğitim ne şekilde olabilir?.. Kanuna aykın olduğu için, tabiî, bir kere, kontrolü 
kolay değildir, kolay yakalanamaz bu. 

Bu ülkede, kanuna aykın eğitim amacına dönük olarak, mesela, Hizbullahın militan yetiştir
mek için, El Kaidenin militan yetiştirmek için birtakım kurumlar oluşturabileceğini unutuyorsunuz! 
PKK'nm böyle bir şey yapacağını unutuyorsunuz! Terör eğitimi veren okul, kanuna aykın okul 
kurulabileceğini unutuyorsunuz! Hizbullaha, El Kaideye militan yetiştirecek, kanuna aykırı okul 
açılabileceğini unutuyorsunuz! Hepsinden önemlisi, misyonerlik eğitimi veren kurumların 
açılabileceğini unutuyorsunuz! (CHP sıralarından alkışlar) Ne pahasına; kanuna aykırı Kur'an kur
sunu himaye etme pahasına. 

Değerli arkadaşlarım, Kur'an kurslarının Türkiye'de açılmasıyla ilgili hiçbir engel yoktur; 
yasalara uygun hareket edildiği takdirde açılıyor. Gece kursları, gündüz kursları, yaz kursları, çeşit
li kurslar var. Kur'an kursu eğitimi, normal temel eğitimin hitap ettiği öğrenci sayısı kadar, öğren
ciye hitap edecek kadar genişlemiştir Türkiye'de. Siz, şimdi, kanuna aykırı olarak kurulmuş Kur'an 
kursları veya tarikat okullarının öğretmenlerine ve onu kuranlara verilen cezalan paraya çevirmek 
isterken, teröristlere, bölücülere ve misyonerlere de imkân sağlamaya çalışıyorsunuz. Ne hakkınız 
var sizin buna?! Ne hakkınız var?! 

Değerli arkadaşlarım, Türk Ceza Kanunu Anayasaya uygun bir uygulamayı sağlamak açısın
dan çıkarılmıştır, ceza kanunlarının anlamı budur. Ceza kanunları Anayasaya uygun olur; ceza 
kanunları rejimin teminatıdır, ceza kanunları özgürlüklerin teminatıdır. Bu kadar önemli bir konuda, 
siz, küçük bir hesabın, seçmeninize, tabanınıza selam vermek için, onlara, hâlâ biz eskisi gibi 
düşünüyoruz, sakın bizi değiştik zannetmeyin, biz değişmedik, eskisi gibi düşünüyoruz deme uğ
runa bunu yapıyorsunuz. 

İçinizde çok vicdan sahibi arkadaşlarımın buna karşı koyduğunu ben biliyorum. Nitekim, alt-
komisyonda karşı koyan arkadaşlar, sizin arkadaşlarınız bu konuda yanlış hareket edildiğini söy
leyerek konuyu Sayın Başbakana kadar iletip, Sayın Başbakanla mutabık kalınan bir metni biz Türk 
Ceza Kanununun içine yerleştirdik. Siz şimdi, birkaç aydan beri, birbuçuk seneden beri, 2 seneden 
beri devam etmekte olan, çok temel kanunlarda İktidar Partisi ile Anamuhalefet Partisi arasındaki 
uzlaşmayı bu noktada baltalıyorsunuz, bombalıyorsunuz, dinamitliyorsunuz. Eğer bu teklifi geri 
çekmeyecek olursanız, buna tepkimizin çok ağır olacağını, bugünden, şu anda, şu saatte söylemek 
durumundayım. (CHP sıralarından alkışlar) Bunu biz, bize karşı yapılmış bir haksızlık olarak da 
düşünüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisini kandırmaya dönük bir teşebbüs olarak da görüyoruz. 

MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa)- Evet, aynen öyle. 
ALİ TOPUZ (Devamla)- Son saate kadar, geceyarısına kadar, kanunun bitimine yakın bir nok

taya kadar uzlaşma içerisinde ilgili bütün kanunları çıkardık. Şimdi, bu kanun, bu konudaki sondan 
bir evvelki kanun. İcra İflas Kanunu da var, onun da l'ine kadar çıkması gerekiyor. Şimdi son nok
tasına geldik. Bizim iyi niyetimizi kötüye kullandığınız kanısındayız. Bu hissi taşıyoruz. Bunu 
burada ifade etmek zorundayım; çünkü, Grubumun bu konudaki temayülü aynen benim ifade et
tiğim gibidir. 
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Şimdi, değerli arkadaşlar, biz bu değişikliği kabul edemeyiz. Bu değişikliği Anayasamıza kar
şı da bir karşı koyma olarak görürüz; bu değişikliği, rejimimizi sarsmaya dönük veya onu sulandır
maya dönük bir girişim olarak görürüz, cumhuriyetin temel niteliklerine karşı bir niyetin ifadesi 
olarak değerlendiririz. (CHP sıralarından alkışlar) O nedenle, eğer bu teklifi geri almayacak olur
sanız, Türk Ceza Kanununun müzakereleri sona erinceye kadar Genel Kurul toplantılanm terk 
edeceğimizi bilgilerinize sunmak istiyorum; bu birincisi. 

İkincisi, bundan böyle, Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında buna ben
zer konularda işbirliği yapılması olanağının da, hemen hemen ortadan kalkmış olduğunu düşünüyoruz. 

ATÎLA EMEK (Antalya) - Yarın da dahil. 
ALİ TOPUZ (Devamla) - Hepsi dahil, bütün kanunlar dahil. 
Bu düşüncelerimi, bu noktada ifade etmek mecburiyetinde kaldım. 
Adalet ve Kalkınma Partisinin Sayın Grup Başkanvekillerinin, Sayın Adalet Bakanının ve 

Sayın Adalet Komisyonu Başkanının sağduyulu hareket ederek, grup üyelerinden gelen bu teklifin 
karşısında, bir partinin yöneticisi olmanın, bir hükümetin üyesi olmanın, bir komisyonun başkanı 
olmanın verdiği sorumluluk içerisinde bunu önleyeceklerine güveniyorum. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Topuz. 
AK Parti Grubu adına, Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ; buyurun. (AK Parti sıraların

dan alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türk Ceza Kanununa yeni bir madde ihdasına dair verilen önerge üzerinde AK Parti Grubunun görüş
lerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce, değerli bir siyaset büyüğü ağabeyimiz, konuşmasında bazı nok
talara değindi. Ben, esasa dair konuşmama geçmeden o noktalar üzerinde kısa kısa durmak istiyorum. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Bırak o noktalan, sen söyleyeceklerini söyle! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bunlardan bir tanesi şu: Bugüne kadar uzlaşmayla ilgili bizim 

yaptığımız iyi niyetli çalışmalann suiistimal edildiğine dair bir beyanda bulundular. Bunu benim 
kabul etmem mümkün değil. Zira... (CHP sıralarından "yalan mı" sesleri, gürültüler) 

Müsaade buyurursanız izahını yapayım. Benim izahımı bir dinlerseniz, neyi murat ettiğimi an
layacaksınız. (CHP sıralarından gürültüler) 

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - "Kabul etmem" diyorsun ya!.. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Türk Ceza Kanunu Teklifinin 26 ncı maddesinde bu maddey

le ilgili bir teklif var idi. Altkomisyona teklif havale edilip görüşmesinin yapıldığı sırada, bu mad
de, AK Partili üyelerin karşı çıkmasıyla değil, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlanmızın "bu mad
de teklif metninden çekilmezse, biz görüşme yapmayız" demeleri üzerine, toplantıyı terk etmeleri 
üzerine, bu tekliften çekilmiştir. Ben onu ifade etmek istiyorum.(CHP sıralanndan gürültüler) 

ATİLA EMEK (Antalya) - Komisyonda niye çektin?! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Yalnız, bir hakkı teslim etmek lazımdır. Değerli arkadaşlar, biz, 

bu konuda hem 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görüşmeleri sırasında hem Adalet Komisyonun
da hem de altkomisyonda kanaatlerimizi ifade etmişiz, tutanaklar burada. Ne demişiz o zaman; 
demişiz ki, kanuna aykırı, eğitimle ilgili bir suçun oluşturulması doğru değildir. Kanuna aykın 
bugün pek çok iş ve işlem yapılırken, bunların bir kısmı idarî yaptırımlarla düzenlenebilirken, böy
lesi idarî yaptırımla düzenlenecek bir konunun Türk Ceza Kanununda suç haline dönüştürülmesinin 
doğru olmadığını, biz, o zaman da söyledik; ama, bu maddenin uzlaşmayla geçmesi adına, daha 
sonra bu konuda bir uzlaşma temin edildi; tasarıda gelen hüküm, kanuna aykırı eğitim kurumu açan, 
çalıştıranlara belli bir cezanın öngörülmesi şeklinde yasalaştı. O dönemde de... 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Şimdi de uzlaşma bitti diyorsun?!. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Uzlaşma bitti! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - İzahımı söylüyorum. O dönemde de biz aynı şeyi yaptık, şim

di, bugün de yaptık; ama, uzlaşma adına ben bir şey daha söylüyorum: Türk Ceza Kanununun her 
bir maddesi üzerinde biz Cumhuriyet Halk Partisiyle uzlaştık. Ben buradaki konuşmacı arkadaş
larımı dinledim; eleştirdiler; ama, bir tanesi var, bir konu çok önemli -komisyonda da ben söyledim, 
tutanaklara da geçti- bu basın hürriyetiyle ilgili, alakalı maddelerin tamamında Cumhuriyet Halk 
Partisi ile AK Parti Grupları arasındaki komisyon görüşmeleri sırasında -tutanaklarda var- düzelt
me var, teyit var, iyileştirme var, şura yanlış olur, şöyle olsun deme var... Ne zamana kadar; iftiranın 
etkin pişmanlığım düzenleyen 269 uncu maddeye kadar. 

ALİ CUMHUR YAKA (Muğla) - Şimdi niye değiştiriyorsunuz?! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Ondan sonra, orada, bu konuda farklı bir görüş serdedildi. Ar

kasından da, uzlaşmaya rağmen, beraber yaptık; eksiği gediği varsa, bizimle beraberdir... Hatta biz, 
AK Parti Grubunun ve seçmen tabanının "neden siz hep Cumhuriyet Halk Partisiyle uzlaşıyorsunuz, 
onlarla koalisyon musunuz" şeklinde eleştirilerine rağmen uzlaştık; ama, bunların savunulması nok
tasında, medyada, şurada, burada hiç kimse buna sahip çıkmadı! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Esas bunu suiistimal eden biz değil, buna sahip çıkmayanlardır, emeği verip karşısında dur
mayanlardır. 

Bir diğer konu: Burada gelen nedir değerli arkadaşlarım; kanuna aykırı eğitimin suç olması 
düzenleniyor. Peki, bu maddenin hikâyesi nedir; ona bir bakın. 

ATİLA EMEK (Antalya) - Sen hukuka aykırı bir metin mi istiyorsun?.. Getirdiğin metne bir bak! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bu madde, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman, 765 sayılı 

Türk Ceza Kanununda, 1938 yılına gelene kadar böyle bir madde yok. Misyonerler mi Türkiye'yi 
işgal etmişti?! Ne olmuştu?! 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Ruhban okulu geliyor, ruhban okulu!.. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Ama, bakın, ne zaman; 29.6.1938 tarih ve 3531 sayılı Kanun

la Türk Ceza Kanununun 261 inci bir maddesi değişikliğe uğruyor. 
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Önergeyle ilgili konuşsun... Önergeyle ilgili konuşsun... 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Ne söyleniyor orada; orada söylenen şey şudur: Deniyor ki: 

"Madde 261, Maarifi Umumiye Kanun ve nizamları hilafına olarak mektep açanlar -dikkat edin, 
sadece mektep açanlar- açılan mektep kapattınlmakla beraber 50 liradan 100 liraya ve ruhsatsız 
muallimlik edenlerle bunları istihdam eyleyenler 30 liradan 50 liraya kadar ağır cezayı nakdiye ile 
cezalandırılır." Bu, Atatürk zamanında çıkarılmış bir kanundur ve çok da güzel bir kanundur. Bunu 
koymaya var mısınız?! Gelin bunu koyalım! (AK Parti sıralarından alkışlar) Aynısını koyalım, hiç
bir değişiklik yapmadan; ama, bakın, aynı kanunda, ararejim döneminde, 12 Mart 1971 ararejimi 
döneminde, 28.9.1971 tarih ve 1490 sayılı Kanunla bir değişiklik yapılıyor ve "kanun ve nizamlara 
aykırı olarak mektep veya dershane açanlara" ifadesi konuluyor, yanına da bir "dershane" ilave 
ediliyor, daha önce para cezası olan bir konu altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla müeyyidelen-
diriliyor. Bu, normal bir demokratik ortamın ürünü bir madde değil, ararejimin ürünü bir maddedir; 
Atatürk'ün döneminde konulan madde de değildir. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; 
CHP sıralarından gürültüler) 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Hadi, hadi!.. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Biz madem normalleşiyoruz, demokratikleşiyoruz, ileri 

gidiyoruz, gelin, bu ararejim döneminde olanları kaldıralım. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - PKK var mıydı o zaman, Hizbullah var mıydı?! 
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BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bir başka şeyi söylemek istiyorum. Bu 
maddenin içeriğine bakarsanız, kanuna aykın eğitim kurumundan bahsediyor. Şimdi, misyonerlik 
faaliyetleri yapıldı Türkiye'de veya başka türlü, kanunun öngörmediği birtakım işlemler yapıldığı 
zaman cezasız mı kalacak?.. Pek çok fiilin Türk Ceza Kanununda hem tanımı vardır hem de müey
yidesi vardır. Yeni teklifte öngörülen şey nedir?.. Kanuna aykın eğitim kurumu açan veya işleten 
kişi, örneğin, bir misyoner okulu kanuna aykın açıldı; bunun cezası yok mu; işte bu maddede var... 

ALİ CUMHUR YAKA (Muğla) - Verdiği ceza belli. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - ...üç aydan bir yıla kadar hapis. (CHP sıralanndan "ver parayı 

kurtul" sesleri, gürültüler) 
Müsaade buyurursanız, bir şey daha söylüyorum: 765 sayılı Yasanın 261 inci maddesinde bunun 

müeyyidesi yok mu; onun müeyyidesi de vardır. Nedir onun müeyyidesi de; altı aydan iki yıla kadar 
hapistir. Hukukçu kardeşlerim var, çok iyi biliyorlar, iki yıla kadar hapis cezalan tecil kapsamındadır. 
İki yıla kadar olan hapis cezalannın para cezasına çevrilebilmesi mümkündür. Cezanın üst sınınnın bir 
yıl aşağı çekilmesini böyle değerlendirmek doğru bir değerlendirme değildir; çünkü, bu cezayı 
verecek bağımsız Türk yargısının kıymetli hâkimleridir, onlar bunu takdir edecektir. Para cezasına 
çevirmeyi de onlar takdir edecektir, cezanın teciline karar verip vermemeyi de onlar takdir edecektir. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Misyonerlerin parası çok... 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bakın, uygulamada, Türk Ceza Hukukunun uygulamasında, 

bugüne kadar hâkimlerimiz cezanın alt sınınndan cezayı tespit edip uygulamışlar. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Niye işi zorlaştınyorsunuz?.. 
BEKİR BOZDOĞ (Devamla) - Pek nadir alt sının aşmışlardır. Eski düzenlemenin üst sınırın

dan cezayı verse ne olurdu?.. Yine tecil kapsamındaydı. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - O zaman niye değiştiriyorsunuz üst sınırı?! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Yine paraya çevrilebilirdi; ama, şimdiki düzenlemede hâkime alt 

cezadan sapabilme yetkisini getirdik. Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesine bir şey koyduk, ne koy
duk; orada dedik ki: "Hâkim, somut olayda, cezanın alt sının ile üst sının arasında temel cezayı belirler." 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Olduğu gibi kalsın, derdiniz ne?! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Eskisinden farklı, temel cezayı alt sınırdan değil, bunun arasın

da belirleme yetkisini de getirdik. (CHP sıralanndan sıra kapaklarına vurmalar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Öte yandan, ben, şunu söylüyorum: Biz, beşikten mezara kadar 

ilim öğretme, bana bir harf öğretenin kölesi olma anlayışını benimsemiyor muyuz?.. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Bu kadar masum değil!... 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Ne diyoruz öğretisi... Peki, insanlar evlerinde çocuklarına İn

gilizce kursu, matematik kursu, başka kurslar aldırdığı zaman, öğrettiği zaman sıkıntıya uğrarlarsa 
iyi mi olur?! 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Masal anlatmayalım... 
V.HAŞİM ORAL (Denizli) - Teröristliği mi, misyonerliği mi?.. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - İyi olmaz. Peki, bu madde buna girer mi; hayır, girmez. Bana 

sorarsanız da girmez değerli arkadaşlar; ama, kamuoyunda öyle bir yanlış değerlendirme var. Ama, 
bu maddenin yorumu içerisinde, siz, ODTÜ'lü öğrenciden İngilizce dersi, Bilkentli öğrenciden 
matematik dersi diye yollarda, her yerde askıları göreceksiniz, o çocuklann dahi peşine hafiye takıp 
hapse mi dolduracaksınız?! (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 
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V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Hadi!.. Hadi!.. Bu kadar basit değil! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bunlar yoruma açık ifadelerdir. Bizim, bakın, bu düzenlemey

le, bu yoruma açık olan konuların... 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Bekir Bey çarpıtıyorsun; burada kurumdan bahsediliyor, 

şahıstan değil! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Hayır, hayır... Ben çarpıtmıyorum. Bu konuyu doğru bir biçim

de takdime... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Ayıp ediyorsun! 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, konuşmanızı tamamlayın lütfen. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Müeyyidesi de vardır, hiçbir sıkıntısı yoktur. 
Ben, son olarak... Bu kanunun gerekçesi okunmadı Sayın Başkanım. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Sen niye okuyorsun, Divan okusun! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Müsaade buyurursanız, onu da Yüksek Heyetin takdirlerine 

sunmak istiyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, gerekçeyi Divan okur! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Gerekçede biz açıkladık neyin ne olduğunu. 
BAŞKAN - Efendim, süreyi doldurdunuz. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Diyor ki:"Kurumsal bir faaliyet olarak eğitim ve öğretim dev

let eliyle verilebileceği gibi, kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak ve bu iznin koşullan çer
çevesinde özel hukuk kişileri eliyle de verilir." Nerede; devletin verdiği izne dayalı olarak. 

BAŞKAN - Sayın Bozdağ, son cümlenizi rica ediyorum. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Topluyorum efendim, bitiriyorum. 
"Özel hukuk kişileri eliyle kurum faaliyeti olarak verilen eğitim ve öğretimin, devletin denetim 

ve kontrolü altında olması gerekir." Devletin güdümü dışında değil. 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, lütfen... 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - "Kurumsal bir faaliyet olarak eğitim ve öğretimin özel hukuk 

kişileri eliyle verilebilmesini sağlamaya yönelik olarak..." 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, lütfen... 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - "...kanunlarda yapılan düzenlemelerde öngörülmüş olan koşul-

lann varlığı halinde yürütülen faaliyetin hukuka aykırı bir yönünün bulunmayacağı açıktır." (CHP 
sıralanndan sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

ATİLA EMEK (Antalya) - Gerekçe kürsüden okunuyor Sayın Başkan! 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Gerekçeyi Divan okuyor zaten!.. 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, mikrofonu kapatacağım. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN - Hayır... Efendim, gerekçe zaten tutanağa geçiyor Sayın Bozdağ, geçiyor oraya; siz, 

özet olarak söyleyeceğinizi söylediniz. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Tamam Sayın Başkanım, bitiriyorum. (CHP sıralanndan gürül

tüler) 
BAŞKAN - Son cümleleriniz; lütfen... 
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BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Ben, bu teklifin gerekçesinin ne içerdiğini anlatmak istiyorum; 
tutanağa geçip geçmediğini ben de biliyorum; ama, kamuoyu bu teklifin gerekçesinde ne var, onu 
bilsin istiyorum. Konuyu farklı mecralara çekmenin hiçbir manası yok. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Kamuoyu biliyor, biliyor; merak etme sen! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - "İçerik bakımından, hukuka aykırı olmayan..." 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, mikrofonu kapatmayalım; lütfen... 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) -"... ve suç teşkil etmeyen hususları öğretmeye yönelik kişisel 

faaliyetler, ceza hukuku sorumluluğunu gerektirmez." 
BAŞKAN - Süreniz doldu Sayın Bozdağ! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Efendim, bitiriyorum. 
O zaman, ben, bu hususu değerli üyelerin vicdanlarına havale ediyorum, bizi dinleyenlerin de 

vicdanlarına emanet ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Senin imzan var Sayın Bozdağ, senin imzan var burada! 
BAŞKAN - Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Aydın; buyurun. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
HASAN AYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir ülkenin birliği, beraberliği 

demek, sadece o ülke coğrafyasının sınırlarının belli olması, sadece o ülke topraklan üzerinde 
yaşayan insanların bir araya gelmesi anlamına gelmemektedir. Bir ülkenin birliği dediğiniz zaman, o 
ülkedeki sevginin, inancın, hoşgörünün, geleneklerin, göreneklerin, tadın, üzüntünün, tümünün top
lamının bir benzeşme içinde olması ihtiyacı vardır. Eğer bunlar yoksa, o ülkede birlikten ve beraber
likten söz etmek mümkün değildir. Biraz önce, sadece birkaç başlıkla söylemiş olduğum bu kutsal 
değerler, bütün toplumlarda eğitimle oluşur. Eğer bir toplum, düzenli, ciddî, geleneklerini, güzellik
lerini, bilimi, çağdaşlığı öğretme noktasında zayıf kalırsa, o toplumda kültür, o toplumda inanç, o 
toplumda dayanışma sağlanamaz; dolayısıyla da, o toplumda birlikten, beraberlikten söz etmek 
mümkün olamaz. Şimdi, böylesine önemli bir noktada, millî eğitimin böylesine önemli bir hususunu, 
elbette ki, bir millî birlik içinde yapmamız gerekir; eğer, eğitimde bir birliktelik, eğitimde bir ortak
lık, eğitimde bir disiplin olamazsa, ülkedeki yaşayan insanların değerlerini ortak oluşturamazsınız. 

Şimdi, burada, bu kadar netken bu iş, böyle olduğunu aşağı yukarı hepimiz biliyor iken, çok 
garip bir biçimde, Adalet ve Kalkınma Partisi, yasa yapıcı noktada iken, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çoğunluğunu oluşturur iken, burası, bir yasa yapıcı kurum iken, bu kurum, kendisinin 
yapmış olduğu yasaları zaafa uğratan, yasadışılığı, âdeta, teşvik eden, yasanın millî eğitimdeki 
gücünü zayıflatan, yaptırım gücünü zayıflatan, bir çete toplumu, bir çete eğitim kültürü yaratmaya 
çalışan, "hiç önemli değil kardeşim, yasadışı okul açabilirsiniz, hukukdışı okul açabilirsiniz, biz, 
sizi yakaladığımız zaman, 3 kuruş paraya çevrilebilecek bir cezayla sizi salarız; bu nedenle de, 
korkmanız, ürkmeniz, ülkenin millî eğitimindeki birlikteliğine çok bağlı olmanız gerekmez" an
lamına gelebilecek, çok ciddî bir hata işlenmektedir, bir yanlış yapılmaktadır. 

Nereden icap etti bu?! Yani, hangimiz "yasadışı" diye tarif ettiğimiz, kendimizin yapmış ol
duğu, ülkenin menfaatları doğrultusundaki yasaları delmeye çalışan, yok etmeye çalışan, ortadan 
kaldırmaya çalışan birilerini affetme eğiliminde olabiliriz? 

Benden önce konuşan sevgili dostum, kavramları da karıştırıyor. Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi öğrencisi kurs verirmiş... Kardeşim "kurum" diyor "kurum" burada... Kurum ile kişi arasın
daki farkı hiç olmazsa öğren; yani, herkes, herkese, bireysel olarak yardım edebilir, eğitim olarak 
yardımcı olabilir; söz konusu olan madde bu değil, kurum, yasadışı eğitilen, kurumlar ve kurumlar
da çalışanlar, bilerek çalışanlardan söz ediyoruz. 

193 8 yılına kadar bu yasa yokmuş... 
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MUSTAFA GAZ ALCI (Denizli) - O zaman Mustafa Kemal vardı... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, 1938 yılından önce, Türkiye'de, Allah 

inancı için ölen insanları domuz bağlarıyla bağlayıp, beton çukurlarına gömen Hizbullah da yoktu... 
(CHP sıralarından alkışlar) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Bravo... 
HASAN AYDIN (Devamla) - Bu bir realite... Şimdi, siz, Türkiye'de, Türkiye'nin hemen 

neredeyse bölündüğü tehlikesini 1980'den sonra yaşamaya başladınız. Türkiye'de, dinin ayaklar al
tına alındığı, din adına insanların boğazlandığı, cellatların ortaya çıktığı bir süreci, cumhuriyet tarihi 
yeni yaşadı. Terörün en acımasızı yeni yaşanıyor. Tam Türkiye'nin millî eğitimi noktasında inanıl
maz bir tehlike ortaya çıkmışken, bu noktada çok daha hassas olmamız gerekirken, gerek terörizm 
gerek fanatizm, bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin düşmanları çok ciddî bir boyutta ve tehlike 
konumundayken, bu suçlan hafifletmeye yönelik bir öneri geliyor; yani, anlamak gerçekten müm
kün değil! 

Ama, daha da önemli bir şey var: Arkadaşlar, toplum yaşamında, insan yaşamında, hele hele 
Parlamentoda, Türkiye'nin örneği, yasa yapıcı olan Parlamentoda dürüstlük, ahlak, etik olmak çok 
önemli bir değerdir. Sevgili arkadaşım -benden önceki- o kadar rahat konuşabiliyor, diyor ki: "Biz, 
bütün maddeler üzerinde anlaştık; fakat, bu madde görüşülürken, altkomisyonda geriye çekilecek
ti. Dolayısıyla, biz bu maddeyi geriye çektik sorun çıkarmamak için." Nasıl olsa kandınnz ya da 
çoğunluğumuz var, çaktırmadan geçiririz anlamına gelebilecek ve bana kalırsa, Adalet ve Kalkın
ma Partili arkadaşlanma da haksızlık anlamına gelebilecek, etik olmayan, şu kürsüde, altmış mil
yonun gözünün önünde hile yoluna başvurduğunu beyan eden, arkadan dolanıp iki puan alınm 
diyebilecek küçüklükteki bir beyanı, şu ekranın önünde söyleyebiliyor! Bu, doğru değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Sayın Başkanım, tamamlıyorum. 
Yani, siz, eğer Cumhuriyet Halk Partisiyle anlaştıysanız, birlikte anlaştıysak, öyle söylüyor

sanız, anlaşma mukaddestir, anlaşmaya sadık kalmak gerek. Anlaşma, elinizdeki gücü, karşınız
dakinin size güvenini istismar noktasına gelmemeli. Bunun adı, Türk Dilinde, "hile." Koca bir grup, 
360 küsur kişilik bir koca grup, çok rahat bir biçimde, yetmiş milyonun gözünün içine baka baka 
hile yapabilmektedir! 

Değerli arkadaşlarım, ne bizi saf ya da kör ne de milleti aptal zannetmeyin! Ben, bu yasanın 
geri çekilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu yasa, Türkiye'de zaten işlemez. Siz, bu noktadaki inat
larınızın bedellerini çoğu zaman çok rahat bir biçimde aldınız. Türkiye'de, Cumhuriyet Halk Par
tisi, Türkiye halkı, insanlarımız ve Adalet ve Kalkınma Partisinin içindeki sağduyulu arkadaş
larımız, bunun ne kadar cılız, ne kadar zayıf, ne kadar hileci, ne kadar gereksiz, ne kadar lüzumsuz, 
ne kadar işlemez olduğunu hep birlikte göreceğiz. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum; sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydın. 
Şahsı adına ikinci söz isteği, Artvin Milletvekili Sayın Yüksel Çorbacıoğlu'na aittir. 
Buyurun Sayın Çorbacıoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıy

la selamlıyorum. 
Bu kanun reddedildikten, bu madde reddedildikten sonra da Yüce Meclisi tekrar saygıyla 

selamlamak istiyorum. 
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Önergenin çok önemli eksiği var, hiç konuşulmadı. Kanun maddesini okursanız, burada öğret
menlik görevini yapan kişilerin de aynı cezayla, aynı suçla itham edilip cezalandırılacağı yazılıyor; 
bu metinde yok. 263'ün ikinci fıkrası, "yukarıdaki fıkrada gösterilen yerlerin kapatılmasına da kara 
verilir" diyor, o da yok. Yani, kapatmayı da bir tarafa bırakıyoruz, orada görev yapan, çalışanlarla 
ilgili cezaî müeyyideyi de bir tarafa bırakıyoruz ve cezayı da erteleme sının değil, para cezası 
sınırına çekiyoruz, kısa süreli cezalara kadar çekiyoruz; çünkü, bir yıla kadar olan cezalar kısa süreli 
cezalar. 

Değerli arkadaşlar, bu yasanın felsefesinde şu var: Hâkime takdir yetkisi vardır, makas açıktır, 
cezanın alt ve üst sının arasında büyük fark vardır. Olayın vahametine göre, önemine göre, suçun 
işlenişindeki amacına göre, sonuçlanna göre alt ve üst sınır arasında ceza tertip edilebilir. 

Sizin korumak istediğiniz... O gerekçede ben okudum, doğru olmayan gerekçe, bu doğru değil 
değerli arkadaşlar. Siyaseti adam gibi yapacağız, doğru yapacağız, kafamızın arkasmdakini öne 
koyacağız; siyaset yürek işidir. Bu gerekçelere baktığımızda, aslında korumak istediğiniz, kafanızın 
arkasında olan düşüncelerinizin kimi korumak istediğini biliyoruz, onlarla ilgili hiçbir gerekçe yok. 
Haa, bunlan mı korumak istiyorsunuz? Değerli arkadaşlar, hâkim bakar, o kadar masumane bir 
sorun varsa, altı ay cezayı verir, paraya çevirir, erteler. Bir problem var mı? Sayın Başkanım, Sayın 
Bakanım, değerli hukukçular, herkes biliyor bunu. Bir problem yok; ama, sıkıntı başka. Sıkıntı, bu 
gerekçe değil; sıkıntı, korumak istediğiniz kesimler. Siz, 2003 yılında, o korumak istediğiniz, 
kanundışını demiyorum, kanuniçi izinle kurulan, dinî eğitim verilen Kur'an kurslannın, eğitim 
kurumlannın sayısını biliyor musunuz? Ben, size söyleyeyim; 44 977 Kur'an kursu açılmış, yaz kur
su yapılmış. Toplamını söylüyorum. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Yapılsın, ne zaran var? 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Hiçbir zaran yok. 
Türkiye Cumhuriyeti, insanlannın, halkının özgürce, bağımsız ve baskı altında olmadan inan

cım yaşamasını, Cumhuriyet Halk Partisiyle sağlamıştır. (CHP sıralanndan alkışlar) 
Cumhuriyet Halk Partisi, bu cumhuriyeti kuran insanlara, insanca yaşama, insanca inançlannı 

yaşama fırsatını veren bir partidir ve bu, masum, inanan insanlanmızm hiçbir ayınm gözetmeden, 
hiçbir dil, din ayınmı, inanç ayınmı gözetmeden herkesin inançlannı yaşamasını, düşüncelerini 
açıklamasını, Cumhuriyet Halk Partisinin getirdiği düzen sağlamıştır. 

MUHARREM CANDAN (Konya) - Takıyye yapma, samimî konuş! 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Bizim amacımız o değil, söyleyeyim. 
Kanun diyor ki, kanundışı eğitime ceza veriliyor. Ben de size diyorum: Kanundışı eğitim, 

kanundışı din eğitimi yapılan yerler nerelerdir; devletin denetleyemediği yerler, Cumhuriyeti yık
mak isteyenlerin, Atatürk'e deccal diyenlerin kurumlandır. (CHP sıralanndan alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, siz, şunu bilin, yemin ettiğiniz Anayasanın maddelerini iyi okuyun tekrar. 
Adalet ve Kalkınma Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisinin Hükümeti, Anayasasının 2 nci mad
desinde, bu ülkenin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu söylenen Türkiye Cum
huriyetinin hükümetidir; gericilerin, yobazlann değil! (CHP sıralanndan alkışlar, AK Parti 
sıralarından gürültüler) Öyle olmadığınızı da kabul ediyorum. Kabul ediyorum öyle olmadığınızı; 
ama, gereğini yapacaksınız. (AK Parti sıralanndan "yakışıyor mu" sesleri, gürültüler) 

Değerli arkadaşlar... 
BAŞKAN - Lütfen hatibi dinleyelim arkadaşlar. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Sayın Bekir Bozdağ... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çorbacıoğlu, konuşmanızı tamamlayın lütfen. 
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YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım... (AK Parti 
sıralanndan "Sorun ne?!" sesleri) 

Hiçbir problem yok arkadaş; bu kanun yeterli, bu madde yeterli. 
Sayın Bekir Bozdağ'ın, elimde, 26 ncı madde, bu önerilen maddenin "teklif metninden çıkarıl

mıştır" denen altkomisyon raporunda imzası var. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Evet, evet... 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Bakın, Kilis Milletvekili Sayın Hasan Kara, 26 ncı 

maddeye karşıyım diyor; yani, tekliften çıkanlmasına karşıyım diyor. Hiç olmazsa, eğer bunu 
savunacaksanız, imza atmamış birini bulsaydınız. Bunu kabul eden bir arkadaşımız, o zaman söy
lediğinin tam tersini burada yapıyor. 

Siyaset, doğruluk, dürüstlüktür, değerli arkadaşlar. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Samimiyet ister. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Size, son olarak şunu söyleyeyim: Cumhuriyet Halk 

Partisi olarak biz, ne Atatürk'ten ne inançlardan ne halkımızın zafiyetlerinden siyaset yapmak, 
oradan kâr elde etmek istemiyoruz; ama biz, bağlandığımız, yeminimizle bağlandığımız, 
Anayasamıza bağlı, demokratik, laik cumhuriyeti korumaya ve o konuda gerekirse, can vermeye 
yemin ettik, namus yemini ettik. Bunun gereğini yapıyoruz. (CHP sıralanndan alkışlar, AK Parti 
sıralanndan gürültüler) 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Allah, allah!.. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Ve bu Meclisin, İktidar Partisiyle, muhalefet partisiy

le -ben inanıyorum, sizin içinizden bazı arkadaşlarımızın bu teklife karşı olduğunu, komisyonda da 
karşı olunduğunu; teker teker açıklamak istemiyorum- herkesin hassasiyetini dikkate alarak, gerek
siz yere insanlann kafasında bir soru işareti yaratacak böyle bir teklifin geri çekilmesini veya red
dedilmesini talep ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çorbacıoğlu. 
Yeni 29 uncu madde ihdasıyla ilgili... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Sayın Bakan ne düşünüyor acaba bu maddeyle ilgili? 
BAŞKAN - Siz yerinizden bir açıklama isteyebilirsiniz. 
Madde üzerindeki görüşmeleri tamamlamıştık; ancak, son hatip Sayın Çorbacıoğlu'nun konuş

masında kendi isminden bahsedilerek bir konu ifade edildiğini ve doğru olmadığını Başkanlığımıza 
aktaran Sayın Hasan Kara, yerinden, kısa bir açıklama, birkaç cümleyle yapmak istiyor. 

İçtüzüğümüze göre, bir açıklama hakkı veriyorum; buyurun. 
Çok kısa ve öz, sadece o konuda... 
HASAN KARA (Kilis) - Sayın Başkan, değerli Meclis üyelerimiz; az önce, Sayın Hatip Yük

sel Çorbacıoğlu konuşurken doğru söyledi; ama, yanlış anlamaya meydan vermemek için ben özel
likle açıklamak istedim. 

Bu teklifi farklı şekilde ben üstkomisyona getirmiştim. Üstkomisyondan altkomisyona sevk 
edildi. Altkomisyonda, bu madde tekliften çıkarılması hususunda bir görüş oluştu; ben buna karşı 
olduğumu söyledim. Yani, ben, bunun, hem altkomisyonda hem üstkomisyonda hem de Genel 
Kurulda görüşülmesi taraftarıydım. 

HASAN ÖREN (Manisa) - Doğru davranmışsın, helal olsun sana! 
HASAN KARA (Kilis) - Ben, bunu sadece, yanlış anlamaya meydan vermemek için anlatmaya 

çalıştım. 
Saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim, anlaşılmıştır efendim. 
Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair ve 29 uncu madde olarak yeni madde ihdasına 

dair olan önergeyi şimdi, görüşmeler tamamlanmış olduğundan... 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Sayın Bakan açıklama yapsın! 
BAŞKAN - Bir dakika efendim; usulî bir hata yapmayalım. 
Şimdi, yeni madde ihdasına dair olan bu önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Bir dakika Sayın Başkan... Usule aykırı iş yapıyorsunuz. Hükümete 

ve Komisyona sormadınız. 
BAŞKAN - Efendim, başta sordum ve salt çoğunlukla katıldı. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Kim katıldı? Hükümet katıldı mı? 
BAŞKAN - Efendim, izin verir misiniz... Şimdi oylamaya geçmedim; ama, açıklayayım. 

Zaten, bu önergeyi okuttuğum zaman... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Önerge okunduktan sonra sordunuz mu? 
BAŞKAN - Sordum. Zaten katılmasalar, görüşlerini bildirmeseler salt çoğunlukla, işleme koy

mayıp reddedecektim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bakana, hükümete?.. 
BAŞKAN - Efendim, bunda İçtüzüğe göre Bakana sormuyoruz. Sadece komisyona soruyoruz. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Niye sormuyorsunuz? 
BAŞKAN - Bu, madde efendim. 
Önergeyi madde olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Hayırlı olsun Sayın Başkan!.. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Bravo!.. Bravo!.. Hayırlı olsun!.. Kendi kendinize çalışın. Biz 

terk ediyoruz. 
(CHP Grubu milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk ettiler) 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 29 uncu madde olarak kabul edilmiştir. (AK Parti sıralanndan 

"Bravo" sesleri, alkışlar) 
Diğer maddeler buna göre teselsül ederek görüşülecektir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 30.- Türk Ceza Kanununun 268 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "bu kişiye" 

ibaresi, "başkasına" olarak değiştirilmiştir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 31.- Türk Ceza Kanununun 269 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"(5) Basın ve yayın yoluyla yapılan iftiradan dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden yarar-

lanılabilmesi için, bunun aynı yöntemle yayınlanması gerekir." 
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Yaşar, sen de çekil! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sen de çekil Yaşar! 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Atilla Kart?.. Yok. 
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(Bilecik Milletvekili ve Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi Yaşar Tüzün Başkanlık Divanındaki 
yerini terk etti) 

BAŞKAN - Şahıslar adına söz talebi?.. Yok. 
Efendim, Divan Kâtibi... 
31 inci madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Bir önerge var; okutuyorum: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına..." 
HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Divan eksik Sayın Başkan. 
(Konya Milletvekili ve Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi Harun Tüfekçi Başkanlık Divanındaki 

yerini aldı) 
"...Görüşülmekte olan 901 sıra sayılı Kanun Teklifinin 31 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 26.5.2005 
Süleyman Sanbaş Miraç Akdoğan Muharrem Eskiyapan 

Malatya Malatya Kayseri 
Ülkü Gökalp Güney Muharrem Doğan 

Bayburt Mardin 
Madde 31.- Türk Ceza Kanununun 269 uncu maddesinin 5. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
(5) Basın ve yayın yolu ile yapılan iftiradan dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden yarar

lanabilmek için, sanığın hâkim önünde pişmanlığını açık olarak beyan etmesi gerekir." 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Suç işlendikten sonra basın kuruluşunun el değiştirmesi veya kapanması durumunda yayınlama 

mümkün olmayacağından madde değiştirilmelidir. 
BAŞKAN - Hükümetin ve Komisyonun katılmadığı, gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 32.- Türk Ceza Kanununun 288 inci maddesinin ikinci fıkrası madde metninden 

çıkarılmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 33.- Türk Ceza Kanununun 292 nci maddesinin altıncı fıkrası madde metninden 

çıkarılmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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34 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 34.- Türk Ceza Kanununun 293 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "Gözaltına 

alınan," ibaresi, madde metninden çıkarılmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 35.- Türk Ceza Kanununun 299 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"(2) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 36.- Türk Ceza Kanununun 302 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"(1) Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koy

maya veya Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği 
altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kim
se, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 37.- Türk Ceza Kanununun 304 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 

madde metninden çıkarılmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 38.- Türk Ceza Kanununun 305 inci maddesinin başlığı "Temel millî yararlara karşı 

faaliyette bulunmak için yarar sağlama" olarak; birinci ve ikinci fıkraları ise aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"(1) Temel millî yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya 
kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan 
vatandaşa ya da Türkiye'de bulunan yabancıya, üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne kadar ad
lî para cezası verilir. Yarar sağlayan veya vaat eden kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur. 

(2) Fiilin savaş sırasında işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçmbayır'ın söz isteği var. 
Buyurun Sayın Yalçınbayır. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize sevgi 

ve saygılarımı sunuyorum. 
Bilindiği gibi, 305 inci madde, temel millî yararlara karşı hareket suçunu düzenlemiş ve temel 

millî yarar deyiminden ne anlaşılması gerektiğini de açıklamıştır. Burada bağımsızlık, toprak bütün
lüğü, millî güvenlik ve cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel nitelikleri, Anayasanın değiş
tirilemez hükümlerine atıfta bulunulmuş ve bunlar tadat edilmiştir. Temel millî yarar, son derece 
geniş kapsamlı bir kavramdır; ama, bu şekilde tadat edilmekle bir sınırlandırma getirilmiştir. 
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Bu maddenin Meclis Genel Kurulunda kabulü sırasında komisyondaki gerekçe de aynen kabul 
edilmişti. Komisyondaki gerekçenin dikkati çeken bir kısmını okumak istiyorum. Mevcut 305 inci 
maddenin gerekçesinde yazılı Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesi veya bu konuda Türkiye aleyhine 
bir çözüm yolunun kabulü için veya sırf Türkiye'ye zarar vermek maksadıyla, tarihsel gerçeklere 
aykırı olarak, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Ermenilerin soykırıma uğradıklarının basın ve yayın 
yoluyla propagandasının yapılması gibi bir gerekçe vardı. Bu gerekçe, şüphesiz ki, mahkemeleri 
bağlamaz; ama, bu gerekçe yok hükmünde de değildir, mahkemelerin bunlara atıfta bulunarak 
hüküm tesis etmeleri de mümkündür. Böyle bir durum acaba bizim kabul ettiğimiz evresel standart
lara uygun mudur? Kendi duygusal düşüncelerimizi bir tarafa bırakalım. Kabul ettiğimiz evrensel 
standartlar içinde bu gerekçenin kabulü mümkün değildir. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 10 
uncu maddesini dikkatlerinize sunmak istiyorum. Lütfen, onu, bir kere daha, hatırlayalım. 

Değerli milletvekilleri, düşünce özgürlüğü, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 10 uncu mad
desiyle, İnsan Haklan Mahkemesi içtihatlarıyla, Anayasamızla, Anayasa Mahkemesinin içtihatlan 
ve yargı kararlarıyla güvence altına alındı. Düşünce özgürlüğünün vardığı seviyeyle çelişecek 
gerekçelerden bizim kaçınmamız gerekir. Bu gerekçenin ortadan kaldırılmasını içeren bir yasa tek
lifini, ben, bu teklifle eşzamanlı komisyona havale ettim, sadece bu maddeyle ilgiliydi, birleş
tirilebilirdi; ama, her nedense komisyonun takdiri bu şekilde oldu. 

Burada, suçun, basın yayın yoluyla işlenmesi hali, cezanın artırılma sebebi olmaktan çıkarıldı. 
Benim teklifim de aynısını içeriyordu. Suçun, basın yayın yoluyla işlenmesi mümkündür. Bu hal
de, birinci fıkrada öngörülen cezayla fiil cezalandmlabilir. Cezanın artırılmasının savaş haliyle eş 
tutulması, mevcut metinde, basın ve yayın organları tarafından kabul edilemez, halk tarafından 
kabul edilemez niteliktedir. Suçun, basın yayın organlan yoluyla işlenmesi halinde, cezanın özel 
olarak artırılmasına gerek yoktur; teklif de bunu içermektedir. 

Şimdi, burada, biz, ayrıca, Türkiye'de bulunan yabancılan da bu suçun kapsamına dahil 
ediyoruz ve biz şunları söylüyoruz değerli milletvekilleri, Belçika'da Ceza Kanununda yapılmak is
tenilen değişiklikle, sözde Ermeni soykırımını küçümseyen, gerekçelendiren ve tasvip edenleri bir 
yıla kadar hapis ve 5 000 euroya kadar para cezasına çarptıran yasa teklifini kınıyoruz. Sözde Er
meni soykırımının inkârını suç haline getiren Fransız Parlamentosuna sunulan teklifi de kınıyoruz. 
İsviçre Zürih Kanton Mahkemesinin Sayın Halaçoğlu'yla ilgili aldığı kararı da kınıyoruz. Onların 
yasal dayanaklarını da kınıyoruz. 

Biz, yine, 15 ulusal parlamentoda sözde soykırıma ilişkin kararların kabul edilmesinin evren
sel değerlerle bağdaşmadığını söylüyoruz; düşünce özgürlüğüyle bağdaşmıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Sayın Başkan, tamamlıyorum. 
BAŞKAN - Mikrofonu açıyorum; buyurun efendim. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Bunlar, aynı zamanda, bütün ülke parlamentolarını 

da bağlayan 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesinde tanımlanan soykırıma da uymamaktadır. Onun 
tanımının ne olacağı, o sözleşmede bellidir. Parlamentolar, artık, istediği gibi karar verebilen organ
lar değildir; imzaladıkları uluslararası sözleşmeler onları bağlıyor. Bu 15 parlamento, ayrıca, 52 
yerel parlamento ve organlar, 2 uluslararası kuruluş, bu evrensel kuralları gözardı ederek, düşünce 
özgürlüklerini gözardı ederek ve karar alma sürecinde ilgililerin görüşlerini almak veya onların 
görüşlerini bilgiye, belgeye ulaşmak ve karşılaştırmak suretiyle karar verme usulüne uymadan, 
sadece bir taraflı çalışmalar sonucu, bir tarafın lobi faaliyetleri sonucu karar aldılar diye kınıyoruz. 
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Biz, kabul edilemez bu haldeki çalışmaları kınarken, onlarla paralel duruma düşemeyiz. Bu 
gerekçenin çıkarılması gerekir. Demin söylediğim gerekçe, düşünce özgürlüğüyle bağdaşmıyor. 
Bunu kabul etmeyebilirsiniz, buna katılmayabilirsiniz; ama, düşünce özgürlüklerinin vardığı seviye 
budur. Bu kanun, aynı zamanda Adalet Bakanına da bir görev veriyor: "Savaş hali dışında işlendiği 
takdirde bu nedenlerle kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlıdır." Bu yetkiyi kul
lanacak olan Adalet Bakanlarının, ulaştığımız seviyeyi dikkate almaları, o üslubu ve nezaketi gözet
meleri gerekir. Aksi davranış, Avrupa Birliği sürecinde, 2005 raporunda mutlaka yerini bulacaktır. 
Bunlardan bizim özenle kaçınmamız gerekir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yalçınbayır. 
Komisyon Başkanımızın söz isteği var. 
Buyurun Sayın Toptan. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Teşekkür ediyorum 

Sayın Başkanım. 
Bir yanlış anlamaya meydan vermemek için, Sayın Yalçınbayır'ın üzerinde durduğu bir hususa 

açıklık getirmek istiyorum zabıtlara geçmesi bakımından. 
Teklifle, 305 inci maddenin ikinci fıkrasındaki "ya da yararın basın ve yayın yoluyla propagan

da yapmak için verilmiş veya vaat edilmiş olması" sözcükleri madde metninden çıkarılmaktadır. 
Sayın Yalçınbayır'ın, 305 inci maddenin gerekçesinde sözünü ettiği paragraf, münhasıran, keza bu 
fıkraya göre "basın ve yayın yoluyla propaganda yapmak" başlığını taşıyan paragraf olduğu için ve 
biraz evvel okuduğum ve bu teklifle yasa metninden çıkan hükme bağlı olduğu için, gerekçe de 
metnin çıkışıyla birlikte kendiliğinden madde gerekçesinden çıkmış olmaktadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan maddeyle ilgili bir açıklamada bulunmuştur yerinden. Bu açıklamayı da hep 

beraber dinledik. 
Şimdi, 38 inci maddeyi, görüşmeler tamamlanmış olduğundan, oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 39.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.03 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 19.20 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşiminin Al
tıncı Oturumunu açıyorum. 

901 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 milletvekilinin, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 901) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komis

yonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 
5.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Mahallî îdare Birlikleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine baş

lıyoruz. 
6.- Mahallî İdare Birlikleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sayısı: 

819) (x) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon raporu 819 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz istekleri vardır. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Sayın Nurettin Sözen?.. Yok. 
Şahsı adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Fatih Arıkan?.. Yok. 
Şahsı adına, Adana Milletvekili Sayın Recep Garip?.. Yok. 
Şahsı adına, Sivas Milletvekili Sayın Nurettin Sözen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

(x) 819 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ 
KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; mahallî idare birliklerinin hukukî statüsünü, kuruluşunu, or

ganlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2.- Bu Kanun mahallî idare birliklerini kapsar. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Mahallî idare: İl özel idaresi, belediye ve köyü, 
b) Mahallî idare birliği: Birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetler

den bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisini, 
c) Birlik: Mahallî idare birliğini, 
İfade eder. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Birliğin Kuruluşu, Tüzüğü, Görev ve Yetkileri 

Kuruluş 
MADDE 4.- Birlik, birlik tüzüğünün kesinleşmesinden sonra Bakanlar Kurulunun izni ile 

kurulur ve tüzel kişilik kazanır. 
Kurulmuş bir birliğe üyelik, üye olmak isteyen mahallî idare meclisinin kararı ve buna dayalı 

başvuru üzerine, birlik meclisinin kabulü ile olur. Bu durumda Bakanlar Kurulunun izni aranmaz. 
Ayrılmada ilgili mahallî idare meclisinin karan yeterlidir. 

Su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına 
ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda; Bakanlar Kurulu, ilgili mahallî idarelerin, bu amaçla 
kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilir. Bu fıkrada belirtilen birliklerden ayrılma da Bakanlar 
Kurulunun iznine bağlıdır. 

Mahallî idarelerin bütün görevlerini kapsayacak şekilde genel amaçlı veya amacı açıkça belir
lenmemiş birlik kurulamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum: 
Birlik tüzüğü 
MADDE 5.- Birlik tüzüğü, birliği kuracak mahallî idarelerin meclislerinde üye tam sayısının 

üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra valinin; birlik birden fazla ildeki mahallî idarelerin 
katılımı ile kuruluyorsa İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşir. Tüzük değişikliğinin nasıl yapılacağı 
birlik tüzüğünde gösterilir ve onaylanması hakkında tüzüğün onaylanmasına ilişkin usûl uygulanır. 

Birlik tüzüğünde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur: 
a) Birliğin adı ve amacı. 
b) Birlik üyesi mahallî idarelerin adlan. 
c) Birliğin merkezi. 
d) Birliğin görev süresi, sona ermesi ve tasfiyesi. 
e) Birliğe devredilen görev ve hizmetler. 
f) Birlik meclisinin ve birlik encümeninin toplantı dönemleri. 
g) Birlik üyesi mahallî idarelerin her birinin birlik meclisinde kaç üye ile temsil edileceği ve 

seçilen üyelerin görev süresi ve birlik encümeni üye sayısı. 
h) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları ve bu payların tes

pit yöntemi. 
i) Birliğin gelirleri, giderleri, bütçe ve çalışma programlarına ilişkin hususlar. 
j) Birlik üyesi mahallî idarelerin ve bu idarelerin hizmet alanında yaşayanların birlik hizmet

lerinden yararlanma usûlleri. 
k) Tüzük değişikliğinin nasıl yapılacağı. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Birliğin hak ve yetkileri 
MADDE 6.- Mahallî idare birlikleri, tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mahallî müşterek 

nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahallî idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Birliğin Organları 

Birliğin organları 
MADDE 7.- Birliğin organları; birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanıdır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
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Birlik meclisi 
MADDE 8.- Birlik meclisi, birliğin karar organıdır ve birlik üyesi mahallî idarelerin meclis

lerinin kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler arasından, birlik tüzüğün
de belirlenen sayıda ve gizli oyla seçecekleri üyelerden oluşur. Ancak dışandan seçileceklerin sayısı 
mahalli idare meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının yansı kadar yedek 
üye seçilir. 

Birliğin üyesi olan il özel idaresi için vali, belediye için belediye başkanı ve köy için muhtar, 
birlik meclisinin doğal üyesidir. Birlik meclisinde bunlann dışında doğal üye bulunmaz. Meclis üye 
tam sayısına doğal üyeler de dâhildir. Vali ve belediye başkanı birlik meclisinde kendisini temsil et
mek üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilir. 

Üye mahallî idarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asıl üyeliklerinde boşalma olursa, 
birlik başkanı o mahallî idarenin yedek üyelerini göreve çağınr. Çağnlacak yedek üye kalmadığı 
takdirde üye mahallî idarelerin meclisleri, ilk toplantılannda yeniden yedek üye seçimi yapar. Bir
lik meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan 
süreyi tamamlar. 

İl özel idaresi, belediye ve köy idarelerindeki görevleri sona erenlerin birlik meclisi üyeliği de 
sona erer. 

Birlik meclisi üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki 
dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler. 

Birlik tüzüğünde, üye mahallî idarelerin birlik meclisinde nüfus ve katılım payı oranına göre 
temsil edilmesine dair esas getirilebilir. 

Birlik başkanı aynı zamanda birlik meclisinin de başkanıdır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Meclisin görev ve yetkileri 
MADDE 9.- Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek. 
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonk

siyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 
c) Borçlanmaya karar vermek. 
d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek. 
e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 
f) Şartlı bağışları kabul etmek. 
g) Dava konusu olan ve miktarı iki milyardan onbin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacak

larının sulhen halline karar vermek. 
h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek. 
i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini 

seçmek. 
j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek. 
k) Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek. 
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1) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 
m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 819 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesinin (g) bendinde geçen "iki 

milyardan" ibaresinin "iki bin Yeni Türk Lirasından" biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Faruk Çelik Ünal Kaçır Mustafa Ataş 

Bursa İstanbul İstanbul 
Tevfik Akbak Faruk Koca 

Çankırı Ankara 
BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Sehven yazıldığı anlaşılan ibare düzeltilmiştir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gerekçesini dinlediğiniz, Hükümetin katıldığı önergeyi oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Şimdi, 9 uncu maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Meclis başkanlık divanı 
MADDE 10.- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan mahalli idare genel seçim sonuçlarının Yük

sek Seçim Kurulunca ilânından itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mül
kî idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin başkan
lığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, 
meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık 
divanı üyeleri yapılacak ilk mahallî idareler seçimine kadar görev yapar. Üyelerinin tamamı il özel 
idarelerinden oluşan birliklerde birlik başkanı, birlik merkezinin bulunduğu ilin valisidir. 

Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. 
Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da 

bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun 
görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. 

Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye 
seçilir. 

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Komisyon Başkanının maddeyle ilgili bir açıklama isteği var. 
Buyurun. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Efen
dim, burada, 10 uncu maddede "birlik meclisi, birliğin kuruluşundan mahallî idare..." bu arada bir 
"ve" eksikliği var, cümlenin daha iyi olması için "ve" sözcüğünün buraya konulması gerekiyor. 

BAŞKAN - Gerekli not alınmıştır, buna göre oylanacaktır. 
Teşekkür ederim. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Meclis toplantısı 
MADDE 11.- Meclis toplantıları, üye mahallî idarelerin kanunlarında belirtilen toplantı 

dönemleri dikkate alınarak yılda ikiden az olmamak üzere birlik tüzüğünde gösterilen zamanlarda 
yapılır. Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. 

Birlik başkanı, üye mahallî idare meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte 
birini ^rekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini 
olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis 
üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilân edilir. 

Birlik meclisinde plan ve bütçe komisyonunun dışında birliğin faaliyet konularında olmak 
üzere ihtisas komisyonları kurulabilir. İhtisas komisyonları meclis üyeleri arasından birlik mec
lisinin kararıyla kurulur ve komisyon üye sayısı beşi geçemez. Komisyon üyelerinin ayrı mahalli 
idare temsilcileri arasından seçilmesi esastır. 

Olağanüstü toplantılarda, çağrıyı gerektiren konulann dışında bir iş görüşülemez. 
Birden çok ili kapsayan mahalli idare birliklerinde mahalli idare birlik meclisinin kararlan o 

birliğin merkezinin olduğu yer mülki idare amirine gönderilir. 
Birlik meclisinin toplantıları, kararlan, çalışma esas ve usûlleri, bilgi edinme ve denetim yol

ları, feshi, meclis üyeliğinin sona ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin 
yükümlülükleri hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda, Belediye Kanununun 
belediye meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Birlik encümeni 
MADDE 12.- Birlik encümeni, birlik başkanı ile sayısı yediyi geçmemek üzere birlik tüzüğün

de gösterilecek sayıda meclis üyesinden oluşur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerde bu sayı iki kat 
olarak uygulanır. Bu üyeler, birlik meclisince, dönem başı toplantısında kendi üyeleri arasından giz
li oyla bir yıllığına görev yapmak üzere seçilir. Birlik başkanı, encümeninin de başkanıdır. 

Birlik encümeni birlik tüzüğünde belirtilen sürelerle toplanır. Bu süre bir ayı aşamaz. 
Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen encümeni, dönem başına kadar görev yapar. Birlik mec

lisi üyeliği sona erenlerin birlik encümeni üyeliği de sona erer. 
Üye sayısı dört veya daha fazla olan mahallî idare birliklerinde, encümen üyelerinin ayn ayn 

mahallî idarelerin meclis üyeleri arasından seçilmesi zorunludur. 
Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik en

cümenine ait görevler, ulusal düzeyde kurulan birlikler için İçişleri Bakanlığınca, diğer birlikler için 
birlik merkezinin bulunduğu yer mülkî idare amirince kamu görevlileri arasından biri başkan olmak 
üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür. 
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BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Komisyon Başkanının maddeyle ilgili bir açıklama talebi var. 
Buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ)- 12 nci 

maddenin üçüncü fıkrasında "Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen"den sonra "birlik" sözcüğünün 
düştüğü görülmüş. Buraya "birlik" sözcüğünün ilave edilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN- Birlik encümeni?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ)- Evet, 

birlik encümeni. 
BAŞKAN- Evet, bu şekilde not edilmiştir. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ)- Teşek

kür ederim. 
BAŞKAN- 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Encümenin görev ve yetkileri 
MADDE 13.- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip birlik meclisine görüş 

bildirmek. 
b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak. 
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 
f) İkibin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek. 
g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uy

gulamak. 
Birlik encümeninin toplantılan, kararları ile çalışma esas ve usûlleri hakkında bu Kanunda 

hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun belediye encümenine ilişkin hükümleri uygulanır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Birlik başkanı 
MADDE 14.- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik baş

kanının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak. 
b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesinhesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, 

değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak. 
c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek. 
d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek. 
e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 
f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

- 6 9 1 -



T.B.M.M. B: 103 26 . 5 . 2005 O: 6 

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 
h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak. 
i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak. 
j) Birlik personelini atamak. 
k) Birliği denetlemek. 
1) Şartsız bağışlan kabul etmek. 
m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen 

görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik genel 

sekreterine veya birlik müdürüne devredebilir. 
Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının 

göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Birliğin gelirleri 
MADDE 15.- Birliğin gelirleri şunlardır: 
a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma paylan. 
b) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler. 
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlanndan aktanlacak ödenekler. 
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek 

gelirler. 
e) Kira ve faiz gelirleri. 
f) Bağışlar. 
g) Köy birlikleri için il özel idaresi bütçesinden aynlacak pay. 
h) Diğer gelirler. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 819 sıra sayılı kanun tasansmm 15 inci maddesinin (g) bendinde geçen "köy 

birlikleri" ibaresinin, "köylere hizmet götürme birlikleri" biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Faruk Çelik Ünal Kaçır Mustafa Ataş 

Bursa İstanbul İstanbul 
Tevfık Akbak Faruk Koca 

Çankırı Ankara 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Mevcut uygulamada köylere hizmet birlikleri bulunmaktadır ve bu birlikler çok önemli hizmet

ler yürütmektedir. Dolayısıyla, bu ismin korunmasında yarar görülmüştür. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gerekçesini dinlediğiniz, hükümetin katıldığı önergeyi oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge, kabul edilmiştir. 
Şimdi, 15 inci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Birliğin giderleri 
MADDE 16.- Birliğin giderleri şunlardır: 
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler. 
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur 

hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. 
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler. 
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve 

onarımı için yapılan giderler. 
e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri. 
f) Dava takip ve icra giderleri. 
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri. 
h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri. 
i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 16 ncı madde kabul 

edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Teşkilât 
MADDE 17.- Norm kadroya uygun olarak birlik teşkilâtı birlik müdürü, yazı işleri, mali işler 

birimleriyle birliğin faaliyet alanına göre kurulacak teknik işler biriminden oluşur. 
Ülke düzeyinde kurulan birliklerle üye sayısı yüzden fazla olan birliklerde teşkilât, norm kad

roya uygun olarak genel sekreter, yazı işleri ve malî işler birimleriyle birliğin faaliyet alanında ol
mak ve sayısı üçü geçmemek üzere birlik meclisinin kararıyla kurulacak diğer birimlerden oluşur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, 5272 sayılı ve 7.12.2004 tarihli Belediye 
Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen esas ve usûllere göre birlik genel sek
reteri veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin 
kendi kurumundan aldığı her türlü malî ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık 
ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararıyla ek ödeme 
yapılabilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 adet önerge var; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 819 sıra sayılı Kanun Tasarısının 17 nci maddesinin son fıkrasında geçen 

"5272 sayılı ve 7.12.2004 tarihli Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında" 
ibaresinin "Belediye Kanununda" biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik Ünal Kaçır Faruk Koca 
Bursa İstanbul Ankara 

Nur Doğan Topaloğlu Mehmet San 
Ankara Osmaniye 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Belediye Kanununun değişikliği hususu gözönünde bulundurulmuştur. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gerekçesini dinlediğiniz, Hükümetin katıldığı önergeyi oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
Köy birlikleri 
MADDE 18.- İlçelerde, köylere ait hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, tarım ürün

lerinin üretim ve pazarlanması hariç, gerektiğinde bu hizmetleri bizzat yapmak ve kırsal kalkınmayı 
sağlamak üzere, tüm köylerin iştiraki ile o ilçenin adını taşıyan köy birliği kurulabilir. Bakanlar 
Kurulu, bu konuda genel izin vermeye yetkilidir. 

Birlik başkanı merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde kay
makamdır. Köy birliğinin meclisi, kaymakamın başkanlığında , birliğe üye köylerin muhtarlan ve 
o ilçeden seçilen il genel meclisi üyelerinden oluşur. Köy birliğinin encümeni birlik başkanının baş
kanlığında meclisin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği en az biri il genel meclisi üyesi ol
mak üzere dört üyeden oluşur. Köy birliklerinin meclis ve encümeninin başkan ve üyelerine huzur 
hakkı ödenebilir. 

İl özel idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlan; köye yönelik hizmetlerine ilişkin yapım, 
bakım ve onarım işlerini aralarında yapacaklan anlaşmaya göre köy birlikleri aracılığıyla gerçek
leştirebilir. Bu takdirde, gerekli kaynak bu birliklere aktarılır ve söz konusu iş, birliğin tâbi olduğu 
esas ve usullere göre sonuçlandınlır. 

Köy birlikleri, ihtiyaca göre hizmet akdiyle personel istihdam edebilir. Ancak, köy birliklerinin 
yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin Vergi Usul Kanununda 
belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktann % 10'unu aşamaz. 
Vali ve kaymakamlar birlik hizmetlerini yürütmek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlanndan per
sonel görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilenlere birlik bütçesinden karşılanmak üzere, (5000) 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda aylık ödeme yapılır. 
Görevlendirmelerde otuz günden kısa süreler için kist hesaplama yapılır. 
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İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köy birliklerine aktarılacağı, köy birliklerinin 
sunacağı yatırım plânı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerine göre il genel meclisince 
kararlaştırılır. 

Köy birliklerinin bütçesine ilişkin esas ve usûller ile muhasebe ve raporlama standartları, har
cama esas ve usûlleri, çerçeve hesap plânı ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türleri ile bu 
birliklerin yapacakları ihalelere ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 819 sıra sayılı kanun tasarısının 18 inci maddesinin başlığıyla ilk iki fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve maddede geçen "köy birlikleri" ibarelerinin "köylere 
hizmet götürme birlikleri" biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik Ünal Kaçır Mustafa Ataş 
Bursa İstanbul İstanbul 

Tevfik Akbak Faruk Koca 
Çankırı Ankara 

"Köylere hizmet götürme birlikleri 
Madde 18.- İlçelerde, tarım ürünlerinin üretim ve pazarlaması hariç olmak üzere, köylere ait 

hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat yapmak, yaptırmak ve kırsal kalkınmayı sağ
lamak üzere, tüm köylerin iştiraki ile o ilçenin adını taşıyan, köylere hizmet götürme birliği 
kurulabilir. Bakanlar Kurulu, bu konuda genel izin vermeye yetkilidir. 

Birlik başkanı merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde kay
makamdır. Köylere hizmet götürme birliğinin meclisi, birlik başkanı başkanlığında, birliğe üye köy
lerin muhtarlan ve o ilçeden seçilen il genel meclisi üyelerinden oluşur. Köylere hizmet götürme 
birliğinin encümeni birlik başkanının başkanlığında, meclisin kendi üyeleri arasından gizli oyla 
seçeceği iki il genel meclisi üyesi ve iki köy muhtarı olmak üzere beş kişiden oluşur." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Olum

lu görüşle takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Katıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Mevcut uygulamada köylere hizmet birlikleri bulunmaktadır ve bu birlikler çok önemli hizmet

ler yürütmektedir. Dolayısıyla bu ismin korunmasında yarar görülmüştür. Diğer taraftan birlik baş
kanının kaymakam olmadığı durumlarda meclis başkanlığına kaymakamın başkanlık etmesi müm
kün değildir. Ayrıca birliklerin huzurhakkıyla ilgili düzenleme 22 nci maddede yapılmıştır ve köy
lere hizmet götürme birliklerinin meclis ve encümeninin başkan ve üyelerinin huzurhaklarına iliş
kin düzenlemenin yeri bu madde değildir. Önerge bu sorunları gidermek üzere hazırlanmıştır. 

BAŞKAN - Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Sulama birlikleri 
MADDE 19.- Sadece sulama amaçlı olarak kurulan mahallî idare birliklerinde birlik meclisi, 8 

inci maddede belirtilen doğal üyeler ile birliğin sulama faaliyetinden faydalanan ve belediye mec
lisi üyeliğine seçilme şartlanna sahip olan çiftçiler arasından birlik tüzüğünde gösterilen sayıda 
seçilecek üyelerden oluşur. Seçim, üye mahallî idare sınırlan içinde oturan ve birliğin sulama 
faaliyetinden faydalanan çiftçilerin katılımıyla o mahallî idare meclisinin gözetiminde yapılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
19 uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
Ülke düzeyinde birlik kurulması 
MADDE 20.- Mahallî idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, 

personelinin eğitilmesi ve mahallî idarelerle ilgili kanun hazırlıklannda görüş bildirilmesi amacıy
la il özel idarelerini, belediyeleri ve köyleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde sadece birer birlik 
kurulabilir. Bu durum ülke düzeyinde olmaksızın bu amaçlarla başka mahallî idare birliği kurul
masına engel oluşturmaz. İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ülke düzeyinde kurulan birlikler
den kendilerine ait olanın doğal üyesidirler. 

Ülke düzeyinde kurulan birlikler birinci fıkrada belirtilen amaçlann yanında mahallî idarelere 
rehberlik etmek; mahallî idareler arasında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idarî deneyim bilgi 
değişimini teşvik etmek; iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardım etmek konulannda da 
faaliyette bulunabilir. 

Birinci fıkrada belirtilen birliklerden belediyelere ait olanın birlik meclisi; büyükşehir, il mer
kezi ve nüfusu yüzbin ve daha fazla olan yerlerin belediye başkanlan ile her ilden belediye başkanı 
ve belediye meclis üyeleri arasından o ilin milletvekili sayısı kadar seçilecek üyelerden oluşur. 
Seçim, birlik başkanlığının talebi üzerine büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediye başkanlığı, 
diğer yerlerde il belediye başkanlığınca tespit edilen gün ve yerde o il içindeki belediyelerin baş
kanları ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla yapılır. Seçime katılacaklar kendilerini temsilen 
oy kullanmak üzere başka bir üyeye yazılı olarak yetki verebilirler. 

Birinci fıkrada belirtilen birliklerden il özel idarelerine ait olanın birlik meclisi, il valileri ile 
her ilin il genel meclisinin, kendi üyeleri arasından o ilin milletvekili sayısı kadar seçeceği kim
selerden oluşur. 

Üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen birliklere üye mahalli idarelerin birliğe ödemeleri 
gereken üyelik bedeli, bu idarelerin en son kesinleşmiş bütçelerinin birlik meclisince belirlenen 
oranı olarak tespit edilir ve birliğin talebi üzerine bu mahallî idarelere genel bütçe vergi gelirlerin
den ayrılan paylardan bu payların dağıtımını yapan kuruluşça kesilerek birliğe ödenir. 

Birinci fıkrada belirtilen birliklerden köylere ait olanın birlik meclisi, yirmibeş ve daha fazla 
köyü olan ilçelerin kaymakamları ile her ilden her yüz köy için seçilecek bir köy muhtanndan 
oluşur. Köy sayısı yüzden az olan illerde bir temsilci seçilir. Yüze ulaşmayan diğer kesirler dikkate 
alınmaz. Birlik üyelerinin ödeyecekleri üyelik bedeli ve ödenmesine ilişkin hususlar birlik tüzüğün
de gösterilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 önerge var; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 819 sıra sayılı kanun tasarısının 20 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini ve son fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Faruk Çelik Ünal Kaçır Mustafa Ataş 

Bursa İstanbul İstanbul 
Tevfık Akbak Faruk Koca 

Çankırı Ankara 
"Mahallî idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelin 

eğitilmesi ve mahallî idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla il özel 
idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde sadece birer birlik kurulabilir. Bu 
durum ülke düzeyinde olmaksızın bu amaçlarla başka mahallî idare birliği kurulmasına engel oluş
turmaz. İl özel idareleri ve belediyeler ülke düzeyinde kurulan birliklerden kendilerine ait olanın 
doğal üyesidirler." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu önergeye efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDÎN AKBULUT (Tekirdağ) - Olum

lu görüşle takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Ülke düzeyinde köy birliği kurulması hem son derece masraflıdır hem bu birliğin oluşumu 

sıkıntı yaratacak niteliktedir hem de yararsızdır. Bu nedenle ülke düzeyinde bir birliğin kurul
masının kaldırılması amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN - Şimdi, gerekçesini dinlediğiniz, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 
Birlik üyelerinin yükümlülükleri 
MADDE 21.- Birliğe karşı malî yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahallî idarelerin 

ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı 
toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek alacak
lı birliğe ödenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
Ortak hükümler 
MADDE 22.- Birliklerde çalışma programı, yetki devri, birlik ile birlik başkanının ihtilaflı ol

ması, birlik organının veya bunların üyelerinin görevden uzaklaştırılması, denetim, yıllık faaliyet 
raporu, bütçe ve diğer malî konular, tahvil ihracı hariç borçlanma, bütçe içi işletme tesisi, borç ve 
alacakların mahsubu, yurt dışı ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma ve yeniden değerleme 
oranının birliklerde uygulanması konulannda, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda birlik 
tüzüğü ile birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. 
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Birliklerde, teşkilât ve personel istihdamı konularında bu Kanunda hüküm bulunmayan haller
de Belediye Kanunu ile Belediye Kanununa aykırı olmamak kaydıyla birlik tüzüğü hükümleri uy
gulanır. 

Birlik meclisi ile birlik encümeninin başkan ve üyelerine meclis ve encümen toplantılarına 
katıldıklan her günü için (1500) gösterge rakamının Devlet memurlan için belirlenen aylık katsayı 
ile çarpımı sonucu bulunacak tutan geçmemek üzere, birlik meclisi tarafından belirlenecek miktar
da huzur hakkı ödenebilir. Ancak, huzur hakkı ödenecek gün sayısı, bir yıl içinde yirmidört günü 
geçemez. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
1 önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 819 sıra sayılı kanun tasansmın 22 nci maddesinin birinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz 
Faruk Çelik Ünal Kaçır Mustafa Ataş 

Bursa İstanbul İstanbul 
Tevfik Akbak Faruk Koca 

Çankın Ankara 
Köylere hizmet götürme birliklerinin birlik meclisleri hariç olmak üzere, birlik meclisi ile bir

lik encümeninin başkan ve üyelerine meclis ve encümen toplantılanna katıldıklan her gün için 1 
500 gösterge rakamının Devlet memurlan için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 
tutarı geçmemek üzere, birlik meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. An
cak, huzur hakkı ödenecek gün sayısı, bir yıl içinde 24 günü geçemez. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
18 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, köylere hizmet götürme birliklerinin organ-

lanna ödenecek huzurhakkı bu maddeye aktanlmıştır. 
BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğiniz ve hükümetin olumlu görüş bildirdiği önergeyi oylannıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, 22 nci maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylannıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum... 
MÎLLÎ-SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, bir 

hususu arz edebilir miyim? 
BAŞKAN - Efendim, hükümetin bir açıklama talebi var; buyurun Sayın Gönül. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - 22 nci maddenin "birin

ci fıkrası" olarak oylandı. "Üçüncü fıkrası" olarak oylanması gerekiyor; onu arz ediyorum. 
BAŞKAN - Yanlış mı okundu? 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - "Üçün
cü fıkra" olacak o, "birinci fıkra" "üçüncü fıkra" olacak. 

BAŞKAN - Evet, zabıtlara o şekilde geçiriyoruz ve o şekilde düzeltiyoruz. Önerge, üçüncü fık
ra olarak geçmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan mahallî idare 

birlikleri, durumlarını en geç altı ay içinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirirler. 
Birinci fıkrada belirtilen süre içinde durumlarını bu Kanuna uygun hâle getirmeyen birlikler, 

İçişleri Bakanlığı tarafından iki ay ek süre verilerek uyarılır. Bu süre içinde de gerekli değişiklikleri 
yapmayan birlikler kendiliğinden dağılmış sayılır ve tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye edilir. 

Bu Kanunun yayımlanmasından önce Bakanlar Kurulunun izni ile kurulan ancak 26.3.1987 
tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanunda belirtilen nitelikte 
uluslararası faaliyette bulunan ve en az yedi üyeye sahip olan mahallî idare birliklerinden ulus
lararası teşekkül sayılma talebinde bulunanlar hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulan
maz. Uluslararası teşekkül sayılma talebi, birlik encümen karanna dayalı olarak bu Kanunun 
yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içinde; birlik meclisince kabul edilecek olan uluslararası 
teşekkül statüsü ise en geç bir yıl içinde İçişleri Bakanlığına sunulur. İçişleri Bakanlığı uluslararası 
teşekkül statüsünü Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak iki ay içinde onaylar veya Kanuna uygun 
hale getirilmesi için en fazla iki ay süre vererek iade eder. Uluslararası teşekkül statüsünün onay
lanmasıyla birlikte mahallî idare tüzelkişiliği sona erer ve bu birlikler, başka bir işleme gerek kal
maksızın 3335 sayılı Kanuna göre kurulmuş uluslararası teşekkül statüsü kazanarak aynı Kanun 
uyannca faaliyetlerine devam ederler. Uluslararası teşekkül sayılma talebinde bulunan ancak 
statüsünü belirtilen süre içinde teslim etmeyen veya Kanuna uygun hale getirmeyen mahallî idare 
birlikleri, bu sürelerin sonunda kendiliğinden dağılmış sayılır. Uluslararası teşekkül sayılma talebin
de bulunmayan veya en az yedi üyeye sahip olmadığı için bulunamayan bu nitelikteki mahallî idare 
birlikleri hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN - Komisyonun, geçici madde l'le ilgili bir düzeltme talebi var. 
Buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Efen

dim, üçüncü fıkrada "3335 sayılı Uluslararası Teşekküller"den" önce "nitelikteki Teşekküllerin" 
kelimesinin ilave edilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN - Anlayamadım efendim, daha açık... 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Efendim, 

geçici 1 inci maddenin üçüncü fıkrasında "Bu Kanunun yayımlanmasından önce Bakanlar Kurulunun 
izni ile kurulan ancak 26.3.1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası..." Buraya "nitelikteki" kelimesi 
ilave edilmesi gerekiyor "Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanunda" diye devam ediyor. 

BAŞKAN - Not alınmıştır. Oylamayı buna göre yapacağım. 
Geçici madde 1 üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mahallî idare birlikleri per

soneli hakkında çeşitli sebeplerden dolayı çıkarılmış kişi borçları, birlik meclisinin alacağı kararla 
sonuçlandırılır. Bu karara karşı birlik merkezinin bulunduğu yer mülkî idare amiri veya hakkında 
kişi borcu çıkarılanlar on gün içinde idarî yargıya başvurabilirler. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

- 699 -



T.B.M.M. B: 103 26 . 5 . 2005 O: 6 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 23.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 24.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Tasarının tümümü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasan kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
7 nci sırada yer alan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve 

İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonu raporlannın görüşmelerine başlıyoruz. 

7.- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kay
naklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Rapor
ları (1/930) (S. Sayısı: 740) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
8 inci sırada yer alan, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim 

Kurumlannı (Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova'daki BM Geçici 
Yönetimi (UNMIK) Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

8.- TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova Kül
tür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova'daki BM Geçici Yönetimi (UNMIK) Arasında 
Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 741) 

BAŞKAN- Komisyon?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, komisyon bulunmadığından, görüşmelerin yapılması şu anda mümkün 

görülmüyor. 
Bu nedenle, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 27 Mayıs 2005 Cuma günü, 

alınan karar gereğince, saat 11.00'de toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Hayırlı geceler diliyorum. 

Kapanma Saati: 20.07 
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VII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 

ile vergi numarası uyumlaştırma çalışmalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK-
SU'nun cevabı (7/5552) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafındarj yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep eder 

Mehmet S. KESÎMO< 
Kırklareli Milletvekili 
İçişleri Komisyona Üyesi 

Bakanlığınızca verilen TC kimlik numarası ile Maliye BakanlığYnca verilen yergi kimlik 
numaralan arasında ortaya çıkan uyuşmazlığın en bsa zaman giderileceği ile ilgili beyanatlarınız basında 
yer almıştı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Cengiz Aydoğdu'da varolan 
sorunların tamamının 2004 içinde giderileceğini ifade etmişti. 

1) TC kimlik numarası ile Maliye Bakanlığı'nca verilen vergi kimlik numarası uyumlaştırma 
çalışmalarında hangi asamaya gelinmiştir? 2003 yılında yalnızca %12 olan uyum 
günümüzde kaça çıkmıştır? 

2) Eğer iki bakanlık arasında uyum sağlandıysa Maliye Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Müdürlüğünce verilen TC kimlik numarası yerine mükelleflere neden ayn bir vergi 
numarası vermeye devam etmektedir? Bu uygulama ne kadar daha devam edecektir? 

3) Vergi, vatandaşlık ve sosyal güvenlik vb. numaralannm birleştirilerek tek numara 
sistemine geçilmesi ne zaman mümkün olabilecektir? 

4) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Cengiz Aydoğdu 2003 Aralık Ayı'nda yaptığı 
açıklamalarda yazılım ve donanım ihalesine 2004 başında çıkılacak olan Kimlik Paylaşım 
Sistemi'nİn Haziran 2004 ayında kullanıma açılacağım belirtmesine karşın projenin 2005 
Şubat'ında kullanıma girmesinin nedenleri nedir? 

5) 1978'den beri "Vatandaşa tek numara" haberi basında iki-Üç yılda bir yer almasına ve 
1974'de başlanan milyonlarca dolar harcanan MERNİS projesinin "tamamlandığı" resmi 
makamlarca üç-dört kez ilan edilmesine rağmen projenin sonuçlandınlamaması ve 
belirlenen hedeflere ulaşılamamasının nedenleri nedir?' 

6) Kamu kaynaklarının yanlış ve yersiz kullanılarak çarçur edilmesinden kimler 
sorumludur? Bunlar hakkında herhangi bir tasarrufunuz olacak mıdır? 

7) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Adres Veritabanı projesi yürütülmekte 
midir? Eğer yürütülmekte ise projenin şu anki durumu nedir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : B050NÜV0060004.106/ffcS?-3 Z4./J5/2005 

Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14/04/2005 günlü ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10337 sayılı yazı. 
Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESÎMOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/5552 

esas nolu yazılı soru önergesi incelendi. 

1- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının uygulanabilirliğinin ve kamu kurum ve 
kuruluşları ile tek numaraya bağlı entegrasyonun sağlanabilmesi amacıyla 560 kamu kurum ve 
kuruluşu ile eşleştirme çalışmalarına 2001 yılı içinde başlanmış ve günümüze kadar kurumların 
kendi sistemlerinde kayıtlı kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kurumlara transfer 
edilmiştir. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı ile vergi kimlik numaralannm eşleştirme çalışmalarına 
2003 yılında başlanmış olup, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile Maliye Bakanlığınca 
verilen vergi kimlik numarası uyumlaştırma çalışmalarıyla ilgili olarak Maliye Bakanlığından 
sağlanan tablo ekte sunulmuştur. 

2- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarası uyumlaştırma 
çalışmaları sonuçlandığı takdirde gerçek kişi mükelleflerde vergi kimlik numarası yerine Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarasının kullanılabilmesi için yasal değişiklikler yapılması 
gerekmektedir. Bu bağlamda yeni hazırlanan ve Bakanlıkların görüşü alınarak Başbakanlığa 
sunulacak olan Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı Taslağında; "Kimlik numarası, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kişilerin kaydına ulaşmak ve 
kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında ilişki sağlamak amacmı taşıyan bir numara 
sistemidir. Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, ehliyet, 
pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yer alır. Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası bütün kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren 
kuruluşların her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınır." hükmüne yer verilmiştir. 

Bu sorunun cevabı 3 üncü soruyu da kapsamaktadır. 

4- Mernis Projesinde oluşturulan merkezi veri tabanının kamu kurum ve kuruluşlarının 
paylaşımına açılması amacıyla gerekli çalışmalara 2003 yılında başlanmıştır. İlk aşamada kamu 
kurum ve kuruluşlarının bu sistemle ilgili görüş ve talepleri alınarak değerlendirme çalışmaları 
yapılmıştır. Görüşlerin toplanması 2003 yılı sonunda bitirilebilmiştir. Daha sonra bu görüşlerin 
analiz çalışmaları yapılmış ve İhale Şartnamesinin hazırlanabilmesi için çalışmalara başlanmıştır. 
Tüm bu çalışmalar neticesinde 09.06.2004 tarihinde sistemin ihalesi gerçekleştirilmiştir. Kimlik 
Paylaşımı Sistemi 2004 yılı Aralık ayı itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına hazır 
hale getirilmiştir. Projenin kamu kurum ve kuruluşlarında kullanımına Aralık ayı sonunda 
başlanmıştır. Altyapısı hazır olan kurumlarla bilgi alışverişi Ocak ayından itibaren 
gerçekleştirilmiştir. 

Kimlik Paylaşımı Sistemi Projesi çerçevesinde on-line hizmet vermekte olan kurumların 
kimlik numarasını tekleştirme çalışmaları da hızlanmıştır. 

Bu sorunun cevabı 5 ve 6 ncı soruları da kapsamaktadır. 

7- Adres Kayıt Sisteminin Entegrasyonunun Sağlanması Projesi ile ilgili mevzuat 
çalışmaları tamamlanmış ve hazırlanan Adres Bilgi Sistemi Kanunu Tasarısı Taslağı Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının görüşlerine sunulmuştur. Taslağın yasal sürecinin tamamlanmasının 
ardından Bakanlığımız ve ilgili kurumlar aracılığı ile Projenin pilot bölge uygulaması 
çalışmalarına başlanacaktır. 

Arz ederim. 

iülkadir AKSU 
E K : / Bakan 
Tablo 
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T.CKİMÜK NUMARASI İLE VERGİ KİMLİK NUMARALARIN 
{03,05.2005 TARİHİ İTİBARİYL 

FAALGtrçsfcKisi) 
TERK(G«rçekKişi) 
FAAL «• TERK(Gerçek Kişi» 

POTANSİYEL MÜKELLEF 
FAAL • TERK + POTANSİYEL 

TOPUM 
VERGİ KİMÜK 

NUMARASI 

3.151793 
6*005.566 
9.157.359 

27.181.613 
36,338.972 

T.C JCİMÜK NUMARASI İLE 
VERGİ KİMÜK NUMARASI 

EŞLEŞTİRİLEN 
SAYISI 

2.037.469 
3.769.071 
5,806.540 

22.914.147 
28.720.667 

ORANI 

%64 
%62 
%63 

%84 
%79 
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2.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında vekâleten ve asaleten 
görev yapan idarî personele ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/5695) 

12.04.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, idari personelden hangileri asaleten görev 
yapmaktadır? 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, idari personelden hangileri vekaleten görev 
yapmaktadır? 

3. Vekaleten görev yapanların asaleten atanmama sebepleri nelerdir? 
T.C. 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLİĞİ 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02-09Ö.01- 7c£ - I4-&V 2tt 15 /2005 

Konu: Sayın Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ilgi : TBMM'nin 25/04/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10553 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "Bakanlık ve 
bağlı kuruluşlarında vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin " 7/5695 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderi Imektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1-Cevabi yazı 

- 7 0 4 -



T.B.M.M. B:103 26 . 5.2005 O: 6 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"BAKANLİK VE BAĞLI KURULUŞLARINDA VEKALETEN VE ASALETEN 
GÖREV YAPAN İDARİ PERSONELE İLİŞKİN » 7/5695 ESAS SAYILI YAZILI 

SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında idari görevlerde 
bulunan personele ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

A- MERKEZ TEŞKİLATI 
UNVANI 
Müsteşar 
Müsteşar Yardımcısı 
Teftiş Kurulu Başkanı 
APK Kurulu Başkam 
Kurum Başkam 
Kurum Başkan Yardımcısı 
1. Hukuk Müşaviri 
Genel Müdür 
Genel Müdür Yardımcısı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
özel Kalem Müdürü 
Müstakil Daire Başkam 
Daire Başkam 
Savunma Sekreteri 
Harita Fotogrametri Müdürü 
Harita Fotogrametri Müdür Yardımcısı 
Şube Müdürü 
TOPLAM 

B- TAŞRA TEŞKİLATI 
UNVANI 
Bölge Müdürü 
İl Çevre Orman Müdürü 
Bölge Müdür Yardımcısı 
özel Çevre Koruma Müdürü 
Özel Çevre Koruma Müdür Yardımcısı 
Araştırma Müdürü 
Araştırma Müdür Yardımcısı 
Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
Şube Müdürü 
İşletme Müdürü 
İşletme Müdür Yardımcısı 
Meteoroloji İstasyon Müdürü 
TOPLAM 

ASİL 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
5 

23 

6 
48 

1 
1 
1 

147 
241 

ASİL 
49 
72 
74 

3 
2 
5 
2 
2 
1 

329 
155 
169 
231 

1094 

VEKİL 

2 

2 

1 
1 

2 

85 
93 

MÜNHAL 

13 
13 

TOPLAM 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
7 

23 
1 
1 
6 

50 
1 
1 
1 

245 
347 

VEKÎL 
1 
9 

1 

4 
7 

1 
251 

56 
31 

5 
366 

MÜNHAL 

3 
2 
1 

52 
6 

17 

81 

TPLAM 
50 
81 
77 

6 
3 
9 
9 
2 
2 

632 
217 
217 
236 

1546 

3- Atama yapılabilmesi için Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına katılma 
zorunluluğu bulunan idari görevlerden boş olanlar, söz konusu eğitim ve sınav yapılıncaya 
kadar vekâleten yürütülmektedir. 
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3.- İsparta Milletvekili Mevlüt ÇOŞKUNER'in, Isparta-Gelendost İlçesi Sağlıkocağının 
kapatılma ve Devlet Hastanesi inşaatının durdurulma nedenlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5793) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından ^.auLolarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

İsparta Milletvekili 
Mevlüt COŞKUNER/3 

—-=^—'VMyVv\A\y]r ^ 

İsparta'nın Gelendost ilçesinde bulunan ve 1960 yılında yapılmış olan Devlet 
Hastanesi aşırı yoğunluk nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir. Kısa süre önce 
Gelendost Sağlık Ocağı da bilinmeyen sebeplerle kapatılmıştır. Bu Sağlık Ocağında 
2004 yılı içerisinde 17.000 hasta ayakta tedavi olmuştur. Aynı şekilde 2004 yılında 
35.000 kişi de Devlet Hastanesin de tedavi görmüştür. Bu yoğunluk nedeniyle 
Gelendost ilçesindeki vatandaşlarımız hastalarını Eğirdir, Yalvaç ve Şarkikaraağaç 
Devlet -Hastanelerine götürmek istediklerinde ise maalesef yolda ölüm- olayları 
meydana gelmektedir. Zaten çevre ilçelerdeki Devlet Hastanelerinin de doluluk oranı 
yüksektir. 2004 yılı rakamlarıyla Yalvaç Devlet Hastanesinin hasta sayısı 98.900, 
Şarkikaraağaç"ınki ise 50.411"dir. 

Bunun yanında yapımına 1994 yılında başlanmış olan ve neredeyse %90'ı biten 
yeni hastanenin yapımı Sağlık Bakanlığının talimatıyla durdurulmuştur. Maalesef 
Hastane daha kullanılmaya başlamadan sıvaları dökülmeye başlamıştır, içerisinde 
ise ambalajlı biçimde cihazlar beklemektedir. 

1- Komşu ilçelerde 2-3 Sağlık Ocağı bulunurken Gelendost açısından hayati 
önem taşıyan Sağlık Ocağı ne sebeple kapatılmıştır? 

2- Yeni Hastane'nin yapımı neden durdurulmuştur? Trilyonluk yatırımın 
çürümeye terk edilmesini nasıl açıklarsınız? 

3- Yeni Hastane'nin bitiritmesi düşünülmektemidir? Eğerr bitirilecekse bunu _he 
zaman yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
7 ^ < X * ANKARA 

Sayı :B.10.0.APK.0.OO.00.0O/ 3^<^\ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 26 MAYIS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 25.042005 tarihli ve KAN.KARMD.A01.0.GNS.0.10.00.02-10553 sayılı yazılaı. 

İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER tarafından verilen "Isparta-Gelendost 
İlçesi Sağlık Ocağının kapatılma ve Devlet Hastanesi inşaatının durdurulma nedenlerine" 
ilişkin 7/5793 Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt ÇOŞKUNER tarafından verilen "Isparta-
Gelendost İlçesi Sağlık Ocağının kapatılma ve Devlet Hastanesi inşaatının durdurulma 
nedenlerine1* ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

İsparta'nın Gelendost ilçesinde bulunan ve 1960 yılında yapılmış olan Devlet 
Hastanesi aşın yoğunluk nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir. Kısa süre önce Gelendost 
Sağlık Ocağı da bilinmeyen sebeplerle kapatılmıştır. Bu Sağlık Ocağında 2004 yılı içerisinde 
17.000 hasta ayakta tedavi olmuştur. Aynı şekilde 2004 yılında 35.000 kişi de Devlet 
Hastanesinde tedavi görmüştür. Bu yoğunluk nedeniyle Gelendost ilçesindeki vatandaşlarımız 
hastalarını Eğirdir, Yalvaç ve Şarkikaraağaç Devlet Hastanelerine götürmek istediklerinde ise 
maalesef yolda ölüm olayları meydana gelmektedir. Zaten çevre ilçelerdeki Devlet 
Hastanelerinin de doluluk oranı yüksektir. 2004 yılı rakamlarıyla Yalvaç Devlet Hastanesinin 
hasta sayısı 98.900, Şarkikaraağaç'ınki ise 50.411 'dir. 

Bunun yanında yapımına 1994 yılında başlanmış ve neredeyse %90'ı biten yeni 
Hastanelin yapımı Sağlık Bakanlığının talimatıyla durdurulmuştur. Maalesef Hastane daha 
kullanılmaya başlamadan sıvalan dökülmeye başlamıştır. İçerisinde ise ambalajlı biçimde 
cihazlar bekletilmektedir. 

Bu doğrultuda; 
1) Komşu İlçelerde iki üç Sağlık Ocağı bulunurken Gelendost açısından hayati önem 

taşıyan sağlık ocağı ne sebeple kapatılmıştır? 
2) Yeni Hastane'nin yapımı neden durdurulmuştur? Trilyonluk yatıranın çürümeye 

terk edilmesini nasıl açıklarsınız? 
3) Yeni Hastane'nin bitirilmesi düşünülmekte midir? Eğer bitirilecekse bunu ne zaman 

yapmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- Gelendost Merkez Sağlık Ocağı kapatılmamış olup, aynı bina içerisinde 
hizmet veren sağlık ocağı ve hastanedeki koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri 
28/01/2005 tarihli ve 821 sayılı Valilik Oluru ile birleştirilmiştir. Bu sayede personelin daha 
verimli çalıştınlması ve hizmetin kaliteli bir şekilde verilmesi sağlanmıştır. Gerek sağlık 
ocağının koruyucu sağlık hizmetlerinde, gerekse hastanenin tedavi hizmetlerinde herhangi bir 
aksama söz konusu değildir. 

Cevap 2- Gelendost İlçesi Devlet Hastanesi inşaatının Bakanlığımız talimatı ile 
durdurulması söz konusu değildir. Nitekim bahse konu yatırım, 5 Ekim 2004 tarih ve 
2004/7978 Sayılı 2005 Yılı Yatınm Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Karan Eki, 09.01.2005 tarih ve 25695 Sayılı Resmi 
Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanmıştır. 

Cevap 3- Yapımı Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürütülen İsparta İli Gelendost 
İlçesi Devlet Hastanesi (50 yatak+10 Daire Lojman) inşaatımn, fiziki gerçekleşmesi %81 
seviyesinde olup, 2006 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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4.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, bazı ilaç firmalarının yaptığı fiyat in
dirimine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5795) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Dr. İ.Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağtık-Aile-Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Üyesi 

Bazı ilaç firmaları, 17 Mart 2005te pahalı antibiyotiklerde %45'e varan oranlarda indirim yaptı. 
GlaxoSmithKline firması 10 tabletlik Augmentin adlı ilacının en son 01.08.2004 tarihinde Sağlık 
Bakanlığı'nca uygun görülen 31,47 YTL'lık fiyatını birden bire Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde 
%42 oranında ucuzlatarak 18,18 YTL' ye indirdi. Pfizer firması ise 01.08.2004 tarihinden bu yana 
24,64 YTL' ye sattığı Duocid adlı ilacının fiyatını % 35 oranında ucuzlatarak 16,09 YTL ye indirdi. 
Glaxo Wellcome firması da 30.84 YTL'den sattığı Zinnat isimli antibiyotiğin fiyatını % 44 indirimle 
17.30 YTL'ye düşürdü. Roche firması ise 16,89 YTL'ye sattığı Cefatin 125 mg antibiyotiğini % 38 
oranında ucuzlatarak 10,43 YTL'ye indirdi. Bazı yerli firmalarda pazarladıkları ilaçların bir kısmında 
daha düşük oranlarda indirimler yapıldı. 

ij Orijinal ilaçlarda uluslar arası firmalar tararından %45'lik indirim yapılmasının gerekçeleri 
nelerdir? Bu indirimler neden daha önce yapılmamıştır? 

2) Devletimizin bu indirim sonucunda, daha önceki dönemlerde katlandığı maliyet ne kadardır? 
Zararı olmuş mudur? 

3) Sağlık Bakanlığı daha önce ilaç fiyatlarını belirlerken Avrupa'nın en ucuz beş ülkesinin ilaç 
fiyatları baz alındığı belirtilmekteydi. Ancak yapılan son indirimlerde Avrupa'nın 
standartlarının dikkate alınmadığı ve sadece Türkiye için geçerli olduğu belirtilmektedir. Bu 

duruma göre Avrupa standartlarına göre belirlenen fiyat politikaları, Türkiye için uygun 
mudur? Neden sadece Türkiye için indirim yapılmıştır? İstenildiği taktirde Avrupa 
standartlarına uyulmaya biliniyor mu? Eğer böyle ise neden daha önce yapılmadı? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 

Sayı :B 1 OOIEGOOOOO/Huk Mev. AB 2 5 M A Y I S 2 0 0 5 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

. 2 6 4 9 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25/4/2005 tarihli ve KAN.KAR.MDA01.0.GNS.0.10.00.02- 7/5795-10553 sayılı 
yazılan. 

Ordu Milletvekili Sayın Î.Sami TANDOĞDU tarafından verilen "Bazı ilaç 
fırmalannın yaptığı fiyat indirimfne ilişkin yazılı soru önergesinin ce^bı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

EKLER: 
EK-1 Yazılı soru önergesi cevabı 
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Ordu Milletvekili Sayın İ.Sami TANDOĞDU tarafından verilen "Bazı ilaç 
firmalarının yaptığı fiyat indirimi" ne ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Bazı ilaç firmaları, 17 Mart 2005'te pahalı antibiyotiklerde %45'e varan oranlarda 
indirim yaptı.GlaxoSmithKline firması 10 tabletlik Augmentin adlı ilacının en son 01.08.2004 
tarihinde Sağlık Bakanlığı'nca uygun görülen 31,47'lık fiyatını birden bire Sağlık 
Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde %42 oranında ucuzlatarak 18,18 YTL'ye indirdi. Pfizer firması 
ise 01.08.2004 tarihinden bu yana 24,64 YTL'ye sattığı Duocid adlı ilacının fiyatını %35 
oranında ucuzlatarak 16,09 YTL'ye indirdi. GlaxoWelcome firması da 30,84 YTL'den sattığı 
Zinnat isimli antibiyotiğinin fiyatım %44 indirimle 17,30 YTL'ye düşürdü. Roche firması ise 
16,89 YTL'ye sattığı Cefatin 125 mg antibiyotiğini %38 oranında ucuzlatarak 10,43 YTL'ye 
indirdi. Bazı yerli firmaların da pazarladıkları ilaçların bir kısmında daha düşük oranlarda 
indirimler yapıldı. 

l)Orijinal ilaçlarda uluslararası firmalar tarafından %45'lik indirim yapılmasının 
gerekçeleri nelerdir? Bu indirimler neden daha önce yapılmamıştır? 

2)Devletimizin bu indirim sonucunda, daha önceki dönemlerde katlandığı maliyet ne 
kadardır? Zararı olmuş mudur? 

3)Sağlık Bakanlığı daha önce ilaç fiyatlarını belirlerken Avrupa'nın en ucuz beş 
ülkesinin ilaç fiyatları baz alındığı belirtilmekteydi. Ancak yapılan son indirimlerde 
Avrupa'nın standartlarının dikkate alınmadığı ve sadece Türkiye için geçerli olduğu 
belirtilmektedir.Bu duruma göre Avrupa standartlarına göre belirlenen fiyat politikaları, 
Türkiye için uygun mudur? Neden sadece Türkiye için indirim yapılmıştır? İstenildiği 
takdirde Avrupa standartlarına uyulmaya biliniyor mu? Eğer böyle ise neden daha önce 
yapılmadı? 

CEVAPLAR: 

1984 yılında yürürlüğe konulan Fiyat Kararnamesi gereğince fiyat tespiti maliyet 
esasma göre ve tamamen firma beyanma dayalı olarak yapılmaktaydı, özellikle döviz kuruna 
göre getirilen artış oranlan ile bu Kararnamenin uygulandığı 17 yıl boyunca ilaç fiyatlarında 
hiçbir indirim yapılamadığı gibi sürekli bir artış yaşanmaktaydı. Döviz kurunun yükselmesine 
bağlı olarak ithal ilaç fiyatlarının artması, bunun yanında imal ilaçlara verilecek fiyat 
artışlarının objektif olmayan bir yöntemle belirlenmesi, zaman zaman yerli üreticilerin 
mağdur edilmesi yerli ürünlerden ithal ürünlere geçiş sürecini de beraberinde getirmiştir. Bu 
sistemde gerçekçi maliyetlerin tespitinin mümkün olmaması, firmaların beyanlarına bağlı 
işlemesi sistemi kontrol edilemez hale getirmiştir. Fiyatlar tespit edilirken herhangi bir 
kriterin belirlenmemiş olması da uygulamayı tamamen firma talep ve inisiyatifine açık hale 
getirmişti. 

Fiyat konusundaki tespit edilen bu aksaklıkların giderilmesi amacıyla Bakanlığımızca 
fiyat kararnamesinin yeniden düzenlenmesi için gerekli çalışmalara başlanılmış, maliyet 
sisteminin daha önceki kararnamelerde de bulunması ve gerçekçi maliyetlerin tespitinin 
mümkün olmaması ve bu sistemin firmaların beyanlarına bağlı işlemesi nedeniyle AB 
ülkelerinde yaygın bir fıyatlandırma sistemi olan referans sisteminin getirilmesi 
öngörülmüştür. 
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Ordu Milletvekili Sayın İ.Sami TANDOĞDU tarafından verilen "Bazı ilaç 
firmalarının yaptığı fiyat indirimi" ne ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

-2-

Bu çalışmalar esnasında, 2001 yılında ithal ilaçlarda geçici bir dönem için düşürülen 
kârlılık oranlarının ithal/yerli ayrımına sebep olduğu gerekçesiyle AB Komisyonu tarafından 
başlatılan Ticarette Teknik Engeller (TBR) soruşturmasına da bu husus konu olmuştur. İthal 
ilaçların kârlılık oranlarının yeniden eski seviyesine getirilmesi yönündeki talepler üzerine, bu 
durumun eski sistemle uygulanmasının kamu maliyesine aşırı yük getireceği öngörülmüş, 
gereken maliyet analizleri yapıldıktan sonra referans fiyat ve kademeli kâr oranlan sistemi 
benimsenerek yeni kararname taslağı hazırlanmış ve ilgili kuruluşların görüşlerine 
sunulmuştur. 

Bu çalışmalar sonucunda 6/2/2004 tarihli ve 6781 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin 
Fiyatlandırılmasma Dair Bakanlar Kurulu Kararı 14.2.2004 tarihli ve 25373 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kararname ile referans fiyat sistemine geçilerek, daha şeffaf bir uygulama ve 
ölçülebilir kriterler getirilmiştir. Kararname ve buna bağlı olarak çıkanlan Tebliğ'c göre, 
firmalar "Fiyat Beyannamesi" vermek zorundadırlar. Bu beyanname ile 5 ülke fiyatı ve ithal 
edildiği ülke bu 5 ülke dışında ise o ülke fiyatı da beyan edilmektedir. 

Bakanlığımız fıyatlandırma işlemlerinde ilgili firmaların beyanım almakla yetinmeyip 
aynı zamanda Uluslararası İlaç İstatistik Verileri (IMS) ile takip ederek bu bilgilerin 
doğruluğunu kontrol etmektedir. (IMS Health, bütün Dünya'da ilaç konusunda istatistik 
yapan, FDA ve EMEA gibi uluslararası ilaç idari otoritelerinin de muhatap aldığı, bağımsız 
ve verilerine tamamen güvenilen bir müessesedir.) Aynca bu bilgilerin yeterli görülmediği 
durumlarda söz konusu ürüne yönelik ilgili ülke otoritesince onaylanmış fiyat bilgileri 
istenilmektedir. Bununla da kalınmayıp, tereddüde düşülen bazı durumlarda Bakanlığımızca, 
Büyükelçiliklerimiz aracılığıyla ilgili ülkedeki fiyatlar araştırılmaktadır. 

Referans fiyat sistemi uygulaması ile AB ülkelerindeki en ucuz ilaç fiyatı referans 
alınarak referans fiyatın üstünde kalan ürünlerde önemli ölçüde fiyat düşüşleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde fiyatlan %1 ila %80 arasında değişen 968 ilaçta yaklaşık 750 
Milyon USD (Yaklaşık 1 Milyar YTL) kamu tasarrufu sağlanmıştır. 

Referans fiyatın altında kalan ürünlerin fıyatlannın ise mevcut fiyatlardan yüksek 
olamayacağı hükmü getirilmek suretiyle AB'ne göre en ucuz fiyatın Ülkemizde olması temin 
edilmiştir. Sadece bu bölüm ilaçların kamu maliyesine bir yıllık tasarrufu tahminen 200 
Milyon USD (Yaklaşık 300 Milyon YTL)'dir. 

Yukarıda açıklandığı üzere Bakanlığımız ilaçlarda fiyat üst limitlerini belirlemekte, 
herhangi bir ürün için referans fiyatta düşüş olduğunda, ilaç fiyatında da aynı oranda düşüş 
gerçekleşmektedir. Aynı zamanda gerek geri ödeme kurumlarının aldığı tedbirler gerekse 
serbest ekonomi gereği oluşan rekabet koşullan bu fiyatlar üzerinden de indirimlerin 
olmasını sağlamaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMÎREL'in, Bursa İlindeki yatırım projelerine ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5801) 

12.04.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL . 
Bursa Milletvekili 

Bursa ilimiz ülkemizin sayılı sanayi, ticaret, tanm ve turizm kentleri arasında yer 
almaktadır. Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri 
de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bursa ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 — 2004 

yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLİĞİ 
Araştırma* Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

ANKARA 
Sayı : B. 100.APK.0.04.00.03/ %0^\ °s ^ ™ AX7TO „ n # w r 
Konu : Yazılı Soru Önergesi ^ ' ' 26 MAYIS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 25.042005 larihli veKANXARMDA.01.0.ONS.0.10.00.02-10553 sayılıyazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Bursa İlindeki 2003-

2004 yılları yatırım projelerine" ilişkin 7/5801 Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı 

ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. / \ I 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Bursa timdeki 
2003-2004 yılları yatırım projelerine" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
Bursa İlimiz ülkemizin sayılı sayılı sanayi, ticaret, tarım ve turizm kentleri arasında 

yer almaktadır. Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hakettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 
1) Bursa ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003-2004 

yıllan arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 
2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1-2003 ve 2004 yıllan Yatınm Programında; 
Bursa Nilüfer Çocuk Hastanesi Ek Binası, Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi 

Hizmet Binası, Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi Ek Hizmet Binası, Osmangazi 
Hürriyet Semt Polikliniği, İnegöl Sağlık Meslek Lisesi, Yıldınm İlçesi Zümrüt Evler, 
M.Kemalpaşa Yeşilova ve Hasanağa Sağlık Ocaklarının yatınmlan yer almaktadır. 

2004 yılında ihalesi yapılan îl Özel İdare destekli 4 adet sağlık ocağının (Mudanya 1 
nolu, İnegöl 2 nolu, Esenevler, Cumalıkazık) yapımı devam etmektedir. 

Bu projelerden, Osmangazi Hürriyet Semt Polikliniği, İnegöl Sağlık Meslek Lisesi, 
M.Kemalpaşa Yeşilova Sağlık Ocağı ve Hasanağa Sağlık Ocağı inşaatlan tamamlanmıştır. 
Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi de bu dönemde açılmıştır. 

Cevap 2 - Bursa ili yatınmlan için, 2003 yılında Bakanlığımız Genel Bütçesinden 
261.350.000.000-TL. ve 4760 sayılı Yasa Gelirlerinden 500.000.000.000.-TL. olmak üzere 
toplam 761.350.000.000.-TL., 2004 yılında ise 3.631 .HO.OOO.OOO.-TL.ödenek gönderilmiştir. 

Aynca, makine teçhizat ödeneğinden 2003 yılında 519.000.000.000.-TL., 2004 yılında 
643.000.000.000.-TL. ödenek gönderilmiştir. 

Bursa iline 2003 yılında 3 adet ambulans (183.195.000.000.-TL), 2004 yılında 5 adet 
ambulans (383.070.000.000.-TL.) tahsis edilmiştir. 

Cevap 3- 2003 ve 2004 yılında gönderilen ödeneklerin tamamı aynı yıllar içerisinde 
kullanılmıştır. 

Cevap 4- Sağlık Yatınmlarmnzm bir an önce bitirilmesi Bakanlığımızca da arzu 
edilen bir durumdur, ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde "projelerin gerçekleşme oranları 
yüksek olan yatınmlanmız öncelikli olmak üzere" inşaatlann bitirilebilmesi için gereken 
hassasiyet gösterilmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 

- 7 1 3 -



T.B.M.M. B: 103 26 . 5 . 2005 O: 6 

6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinin kalkınmasına yönelik yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5802) 

13.04.2005 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ilimiz ülkemizin sayılı sanayi, ticaret, tarım ve turizm kentleri arasında yer 
almaktadır. İlimiz büyümek için çaba harcamakta ve bu çabalarının sonucunu görmek 
istemektedir. ilimizin hak ettiği yatırımları alamadığı yönünde halkımızın kaygılan 
bulunmaktadır. Bu kaygılann giderilmesi gerekmektedir. 

1. Bursa ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
-» ANKARA 

Sayı •• : B.IO.O.APK.0.00.00.00/ 3 &) 2^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 26 MAYIS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 25.04.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10553 saydı yazılan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Bursa İlinin 
kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin 7/5802 Esas numaralı 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikle gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Bursa îlinin 
kalkınmasına yönelik yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına" ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Bursa İlimiz ülkemizin sayılı sanayi, ticaret, tarım ve turizm kentleri arasında yer 
almaktadır. İlimiz büyümek için çaba harcamakta ve bu çabalarının sonucunu görmek 
istemektedir, ilimizin hak ettiği yatırımları alamadığı yönünde halkımızın kaygılan 
bulunmaktadır. Bu kaygılann giderilmesi gerekmektedir. 

Bu doğrultuda; 

1) Bursa ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlannız nelerdir? 

2) Bu yatmmlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3) Aynlan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1-Bursa ili 2005 yılı Yatınm Programında; 
Bursa Nilüfer Çocuk Hastanesi, Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi Hizmet Binası, 

Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi, Gemlik Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ek Hizmet Binası, Yıldırım ilçesi Zümrüt Evler, Orhangazi 
İlçesi Merkez 2 Nolu, înegöl îlçesi Alanyurt, Osmangazi İlçesi Emek, M.Kemalpaşa, 
Mudanya 1 Nolu, İnegöl 2 Nolu Esenevler ve Cumalıkızık Sağlık Ocakları yer almaktadır. 

Cevap 2- 2005 yılı yatırım programında yer alan Bursa İline ait yatırımlar için 
Bakanlığımız Bütçesinden 3.280.270.-YTL. ödenek tahsis edilmiştir. Döner Sermaye 
Gelirlerinden 12.773.000.-YTL. ve İl Özel İdare Müdürlüğü Bütçesinden 5.750.000.-YTL. 
planlanmıştır. 

Aynca, makine teçhizat Ödeneğinden bu güne kadar 150.000.-YTL. ve bir ambulans 
(67.782.74.-YTL.) gönderilmiştir. Gemlik Devlet Hastanesinde Diyaliz Ünitesi kurulması 
çalışmaları devam etmektedir. 

Cevap 3- Bakanlığımız Bütçesinden ayrılan ödeneğin 1.403.486.-YTL.'si 
gönderilmiştir. Söz konusu ödenekler Maliye Bakanlığı'nın serbest bırakma oranları 
nispetinde dilimler halinde gönderilecektir. 

Cevap 4- Yatırım programında yer alan inşaatlardan, Nilüfer Çocuk Hastanesi ve 
Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastalıklan Hastanesi'nin Bayındırlık İl Müdürlüğü'nce yapılan tasfiye 
işlemlerinden sonra projeleri yeniden revize edilmiştir. Halen proje değişiminden 
kaynaklanan mahal planlanna göre yeni keşif bedelleri çıkarılmaktadır. Kısa bir zaman zarfı 
içerisinde ihale ilanına çıkılacaktır. Diğer yatırımlarımızın yıl içinde tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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7.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, turizm gelirleriyle ilgili basında yer alan 
lamalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/5813) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan konunun KOltÛf ve Turizm Bakam Saym AfiHa KOÇ tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

Muğla Milletvekili 

Ülkemiz, bu yıl turizm sezonu başlamasına birkaç gün kala, turizm 
değerleri ve zenginliğlyle değil, turizmin incisi Muğla'da yaptığınız 
konuşmadaki "Turizmde Almanlar fazla para bırakmıyor; ancak Ruslar, 
sonradan zengin olmanın görgüsuzluğüyle fazla para bırakıyor.' İnfial 
yaratan açıklamanızla tanındı. Sonraki basın açıklamanızdaki özrünüz 
kabahatinizden beter. 

1- Sayın Bakan, "Ben Türkçe'yi iyi konuşurum. Ama arada sırada 
espritüel hayatım bana böyle bir söz söylettiyse özür dilemek erdemdir. 
Özür de dilerim" ifadesindeki 'özür de dilerim" cümlesinin Türkçe anlamı 
"özür dilerim" demek mi, yoksa; gerekirse, ilenle, belki, bunun yanında 
gibi anlamları mı ifade ediyor? 

2-Konuşmanızdaki Alman ve Rus turistlerle ilgili düşüncenizi ve 
ifade tarzınızı sürdürüyor musunuz? 

3- Türkiye'nin 2004 yılı turizm geliri kaç YTL'dir? Turizmden 
geçimini sağlayan kaç kişidir? 

4- Ülkemize gelen turistlerin hangi ülkeden olduğu ve para 
harcama şekillerinin Turizm Bakanının üslup ve davranışını belirleme 
de etkili olduğuna inanıyor musunuz? 

5- Mart ayında Berlin'de düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarına 
katılacak valilerin belirlenmesiyle ilgili süreçte Antalya Valisi Alaaddin 
YUKSEL'in katılmasına yönelik, "sen çok geziyorsun, bu kez Diyarbakır 
ve Hakkari Valileri fuara gitsin" dediğiniz doğru mudur? Maksadınız yine 
espri yapmak mıydı? 

6- Berlin Fuarında Yunanistan standını ziyaret ettiğiniz sırada size 
ikram edilen Yunan rakısı Uzo'yu elinizin tersiyle ittiğiniz ve 
reddettiğiniz basında yer aldı. Yine sizin "Türkiye'de kıyı turizmi çok 
önemli ama benim turizm politikam olamaz" görüsünüz kamuoyunun 
hafızasındadır. Komşularımızla ilişkimizi geliştiremez, sürdürülebilir bir 
turizm politikanız olmazsa, siz hangi alanın turizm bakanlığını yapacak, 
nasıl bir turizm politikası uygulayacaksınız? 

7- Bütün bu yaşanılanlardan sonra ve kamuoyunca bilinen turizm 
konusundaki görüşlerinize rağmen hala istifa etmeyi dOşOnmüyor 
musunuz? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Anıştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 16APK0201ARGE-940 - £ £H62. £ltt<& * 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 05.05.2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-10782 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sayın Ali ARSLAN'm 7/5813-10537 Esas No'lu soru önergesinin ccval 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EKLER: 
1-Cevap 
2- Tablo 

MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALÎ ARSLAN'IN 7/5813-10537 ESAS NO'LU YAZICI 
SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Ülkemiz, bu yıl turizm sezonu başlamasına birkaç gün kala, turizm değerleri ve zenginiiğiylc 
değil, turizmin incisi Muğla'da yaptığınız konuşmadaki "Turizmde Almanlar fazla para bırakmıyor, 
ancak Ruslar, sonradan zengin olmanın görgüsüzlüğüyle fazla para bırakıyor." İnfial yaratan 
açıklamanızla tanındı. Sonraki basın açıklamanızda özrünüz kabahatinizden beter. 

SORU 1. Sayın Bakan, "Ben Türkçe'yi iyi konuşurum. Ama arada sırada espritüel hayatım bana 
böyle bir söz söylettiyse özür dilemek erdemdir. Özür de dilerim" ifadesindeki "Özür de dilerim" 
cümlesinin Türkçe anlamı "özür dilerim" demek mi, yoksa; gerekirse, ileride, belki, bunun yanında gibi 
anlamlarımı ilade ediyor? 

SORU 2. Konuşmanızdaki Alman ve Rus turistlerle ilgili düşüncenizi ve ifade tarzınızı 
sürdürüyor musunuz? 
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SORU 4. Ülkemize gelen turistlerin hangi ülkeden olduğu ve para harcama şekillerinin Turizm 
Bakanının üslup ve davranışını belirleme de etkili olduğuna inanıyor musunuz? 

CEVAP 1-2-4. Konuya ilişkin açıklamalarım yazılı ve görsel medyada yeterince yer almıştır. 
Ülkemize gelen turistlerle ve ülkeleriyle dostça münasebetler içindeyim. 

SORU 3. Türkiye'nin 2004 yılı turizm geliri kaç YTL'dir? Turizmden geçimini sağlayan kaç 
kişidir? 

CEVAP 3. Ülkemizin 2004 yılı turizm geliri 15.887.700.000.-$ dır. Ayrıca, 2001-2005 yılları 
turizm gelirimizi gösteren tablo ekte sunulmuştur. 

Turizmden kaç kişinin geçimini sağladığına ilişkin elimizde herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

SORU 5. Mart ayında Berlin'de düzenlenen Uluslar arası Turizm Fuarına katılacak valilerin 
belirlenmesiyle ilgili süreçte Antalya Valisi Alaaddin YÜKSEL'in katılmasına yönelik, "sen çok 
geziyorsun, bu kez Diyarbakır ve Hakkari Valileri fuara gitsin" dediğiniz doğru mudur? Maksadınız yine 
espri yapmak mıdır? 

CEVAP 5- Antalya Valisi Alaattin YÜKSEL'in Berlin Turizm Fuarı'nda hazır bulunmasına 
gerek olmadığı yönündeki sözlerim, Antalya basınına yanlış aksetmiştir. Ülkemizin uluslar arası alanda 
etkin tanıtımını hedefleyen Berlin Turizm Fuarı, beraberimdeki yeterli sayıda üst düzey heyet ile temsil 
edilmiştir. Bu nedenle eksik biçimde temsil söz konusu değildir. 

Bu ve benzeri fuarlara bu defa da Hakkari ya da Diyarbakır Vaiisi'nin davet edilmesine ilişkin 
açıklamalarıma yönelik basında yer alan yorumlar, gündem oluşturmayı amaçlayan yararsız yorumlardır. 

Antalya Valisi Alaattin YÜKSEL, 10-13 Kasım 2003 tarihlerinde WTM'20O3 Londra Turizm 
Fuarı'na, 26-29 Mart 2003 tarihlerinde MITT Moskova Turizm Fuarı'na, 08-11 Kasım 2004 tarihlerinde 
WTM'2004 Londra Turizm Fuarı'na, 12-16 Mart 2004 tarihlerinde ITB Berlin Turizm Fuarı'na 
katılmıştır. 

SORU 6. Berlin Fuarında Yunanistan slandını ziyaret ettiğiniz sırada size ikrara edilen Munan 
rakısı Uzo'yu elinizin tersiyle ittiğiniz ve reddettiğiniz basında yer aldı. Yine sizin "Tür'Rjy? de' kıyı 
turizmi çok önemli ama benim turizm politikanı olamaz" görüşünüz kamuoyunun hafızasındadır. 
Komşularımızla ilişkimizi geliştiremez, sürdürülebilir bir turizm politikanız olmazsa, siz hangi alanın 
turizm bakanlığım yapacak, nasıl bir turizm politikası uygulayacaksınız? 

CEVAP 6. İfade etmek istediğim husus kitle turizmini küçümsemek değil, onun ü zerine yeni 
alanlar eklenmesidir. Kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, 
sağlanacak kaynakların elverdiği ölçülerde, 4 mevsim 12 ay turizm olanaklarının geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi yönündeki yeni projelerle; Türk Turizmi'ııin renklcndirilmesine ve değişik etkinliklerle 
yerli ve yabancı turistleri çeken bir tatil merkezi haline getirilmesine yönelik turizm politikamız ve 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

SORU 7. Bütün bu yaşananlardan sonra ve kamuoyunca bilinen turizm konusundaki görüşlerinize 
rağmen hala istifa etmeyi düşünmüyor musunuz? 

CEVAP 7. Türk Turizmi'nin gelişmesi için özveriyle ve sorumluluk anlayışıyla yürüttüğüm 
Bakanlık görevimden istifamı gerektiren bir durum söz konusu değildir. 
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8.- İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü LIVANELI'nin, Gökova ve Bodrum koylarının denetimine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/5814) 

14.04.2005 

TBMM BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının B > ^ » b n Ü^y^îf ^rdöj^s^ı * tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasa'nın y« ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 

Çevre konusundaki ünlü söz uyarınca; "Türkiye'nin doğal güzellikleri yalnız atalarımızdan 
kalan bir miras değil, çocuklarımızdan aldığımız bir borçtur." 
Bu ülkenin doğal yapısını korumak ve emanete ihanet etmemek hepimizin uymak zorunda 
olduğu ahlaki bir yükümlülüktür. 
Görev ve yetkimiz ne kadar yüksek olursa, omzumuza binen sorumluluğun da o kadar 
artacağı da apaçık bellidir. 
Son günlerde basında, sahillerimizle ilgili kaygı verici gelişmelerden söz ediliyor. 
Türkiye'nin dünyaca ünlü kıyılarının kaçak yapılaşma cenneti haline geldiği, Gökova ve 
Bodrum koylarının balık çiftliklerine açılacağı ve kıyı denetiminin sahil muhafazadan 
alınarak, hiçbir olanağı bulunmayan yerel belediyelere devredileceği yazılıyor. 

%\\ U^^L 
Zülfü LÎVANELt . 
istanbul Milletvekili 

Bu Bağlamda; 

1 - Bakanlığınızın bu yayınlara karşı bir açıklaması var mıdır? 
2- Yukarıdaki konularla ilgili çalışmalarınız ve planlarınız nelerdir? 

T C . 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.APK.0.03-02-090.01- 7 0 i - IJf- Sİ 

Konu : Sayın Zülfü LİVANELİ'nin 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : Başbakanlığın 29/04/2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-439-2/2026 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan İstanbul Milletvekili Sayın Zülfü LİVANELİ'nin Sayın 

Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettiği 7/5814 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1 - Cevabi yazı ı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYİN ZÜLFÜ LİVANELİ'NİN 
SAYİN BAŞBAKANIMIZA TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA 

KENDİLERİ ADINA SAYIN BAKANIMIZIN KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE 
CEVAPLANDIRILMASINI TENSİP ETTİĞİ 7/5814 ESAS SAYILI YAZILI SORU 

ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan inşaatların önlenmesi 
hususu İçişleri Bakanlığınca hassasiyetle takip edilmektedir. 

Bu konudaki Kanunlarda yer alan hükümlerin kararlı ve tavizsi2 bir şekilde 
uygulanması, yapılacak uygulamalarda yetkili mercilerin birbirlerine yardımcı olması, 
görevini ihmal edenler hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapılması ve uygulamanın 
izlenmesi amacıyla her ilde bir vali yardımcısının gözetiminde bir "imar izleme bürosu" 
oluşturulması, inşaatlarla ilgiti alman yıkım, durdurma ve önleme kararlan ve bunların 
uygulamalaiitıa ilişkin bilgilerin üçer aylık dönemler halinde İçişleri Bakanlığına 
gönderilmesi yönünde valiliklere 04/08/1099 tarihli ve 53882 sayılı Genelge ile talimat 
verilmiştir. 

Aynı konuda 17/10/2000 tarihli ve 58497 tarihli Genelge ile bir duyuru daha yapılmış 
olup, Hazine arazilerinin korunması yönünde 21/06/2000 tarihli ve 57816; 09/10/2000 tarih 
ve 54542 sayılı genelgeler de mevcuttur. 

Ayrıca, gerek belediyelerce kaçak yapılaşmaya göz yumulduğu yönünde İçişleri 
Bakanlığına iletilen ihbar ve şikayetler üzerine, gerekse yapılan denetimler sırasında tespit 
edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. 

Gökova ve Bodrum koylarına yeni balık çiftliklerinin açılacağı ifadelerine ilişkin 
olarak ise; 

Bilindiği üzere, Tarım ve Köyişlcri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 1380 sayılı 
Su Ürünleri Kanunu ile bu Kanun çerçevesinde çıkarılan ve 29/06/2004 tarih ve 25507 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği'nde; 
denizlerde, iç sularda ve banlara bağlantılı sularda yapılacak su ürünleri yetiştiriciliğine 
ilişkin tesislerin kurulma serlerinin belirlenmesine yönelik hususlar bulunmaktadır. Söz 
konusu potansiyel su ürünleri yetiştiriciliği alanları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımının sağlandığı bir komisyon 
tarafından belirlenmektedir. 

Kıyıda bölgenin taşıma kapasitesi ve yoğunluk analizi yapılmadan yapılan balık 
çiftlikleri, su sirkülasyonu çok kısıtlı olan kapalı koy ve körfezlerde su kalitesinin 
bozulmasına sebebiyet vermesini önlemek amacıyla, 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yü.iulüğs giren revize Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin 23 
üncü maddesinin (h) bendi ile potansiyel alanlar belirlenirken Çevre ve Orman Bakanlığının 
görüşünün alınması gerekli kılınmıştır. 

Bununla birlikte, çevresel etki değerlendirmesi kapsamında yer alan kültür balıkçılığı 
projeleri, deniz ortamındaki olası etkileri yönünden ilgili yönetmelikler çerçevesinde 
değerlendirilmekte ve belirlenen alan içerisine olabilecek muhtemel kirliliğin engellenmesi 
ve/veya en a,:a indirilmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması istenmektedir. 
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Balık çiftlikleri tüm kurumların katılıp görüş bildirdikleri çevresel etki 
değerlendirmesi (ÇED) kapsamında clc alınmaktadır. 

Bu kapsamda, üretim kapasitesi 30 ton/yı! ve üzerinde olan üretim tesisleri ön ÇED 
kapsamında değerlendirilmekte ayrıca, ön ÇED değerlendirmesi esnasında "çevresel etkileri 
önemlidir bu nedenle ÇED kapsamında değerlendirilmesi" karan çıkarsa ÇED kapsamında 
değerlendirilmektedir. Üretim kapasitesi 1000 ton/yıl ve ü/erinde olan üretim tesisleri ise 
ÇED kapsamında değerlendirilmektedir. 

Dalgalara kapalı k;yı ve boylardaki balık çiftliklerinin kirlilik oluşturması nedeniyle 
bu çiftliklerin açık denizlere taşınması konusundaki potansiyel su ürünleri üretim alanları 
ilgili tüm birimlerin katıltml&rı ile tespit edilmiş ve ülkemizde ilk kez 1998 yılında Muğla 
İlinde bu alanlar çevre düzeni planlarına işlenmiştir. Daha sonra İzmir İlinde yapılan 
çalışmaların çevre düzeni planlarına işlenme çalışmaları devam etmektedir. 

Ayrıca, su ürünleri yetiştiriciliği (kafes balıkçılığı) talepleri 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanununu göre Tejrım ve Kinişleri Bakanlığınca sonuçlandırılmakla birlikte, anılan Kanunun 
13 üncü maddesi gereği seyir emniyeti ve deniz güvenliği açısından Denizcilik 
Müsteşarlığının görüşleri alınmakladır. 

Müsteşarlığın, görüş oluşturma sürecinde su ürünleri yetiştiriciliği için talep edilen 
deniz alam ve koordinatları ilgili deniz haritasına işlenmekte, koordinatlarının doğru olması 
durumunda aynu: mahallinde oluşturulan komisyon marifetiyle; seyir emniyeti ve deniz 
güvenliği, sahile uzaklığı, kapladığı deniz alanı ve üretim kapasitesi açısından incelenerek, 
doğal liman ve koyların korunması, turizm amaçlı tesislere yakınlığı, civarındaki kafeslere 
mesafesi, çevreye uyumu ve etki.eri açîsmdan da değerlendirilerek, bu incelemelerin olumlu 
olmas; halinde, talep cdiicıı dun'z alanında, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasının, seyir 
emniyeti ve deniz güvenliği açısından bir engel teşkil etmeyeceği hususu, Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığına bildirilmekle ve anılan Bakanlık taralından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na 
göre izin verilmekledir. 

Diğer taraftan, gemi ve deniz vasıtalarına verilecek cezalarda suçun tespiti ve cezanın 
kesilmesi usuller; .2872 sayıl: Çevre Kanununun 24 üncü maddesine istinaden çıkarılan "Gemi 
ve Deniz Araçianna Verilecek Cezalarda Sucun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri İle 
Kullanılacak Makbuzlara Dan Yönetmelik" hükümleri Türk karasuları ile serbest ve münhasır 
ekonomik bölgeler içinde kalan öenizler, içdenizler, boğazlar, körfezler, limanlar, tabii ve 
suni gölleı. akanııkır. kan.ular ve bunlara ait kıyılan kapsamakta olup, söz konusu 
Yönetmeliği:\ ikinci bölüm başlığı altında idari ceza vermeye yetkili amirler belirtilmiş olup, 
anılan Ycretmcliür. 13 üncü midesinde yer alan "Büyükşehir Belediyelerinin hudutları 
dışında kalan denizlerimizde ve -iman sınırları dışında yapılan kirletmeler için cezalar 
doğrudan doğruyu Sahil Güvenlik Bot Komutlarınca verilir."hükmü çerçevesinde işlemler 
yürütülmektediı. 
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9.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Uludağ'daki bitki türlerinin korunmasıyla ilgili 
çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/5824) 

14.042005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakam Sayın Osman PEPE tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

D 
Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 

Bursa ilimizin taa kabul edilen Uludağ, yüksekliği 2543 metre olan volkanik bir 

dağdır. Bursa'nın 36 km güneyinde bulunmaktadır. 

Kış sporlarını sevenler için burası, sadece birkaç ziyaretten sonra bile tam bir 

tutkuya dönüşmektedir. Yazın ise doğal zenginlikleriyle ayn bir güzeldir. 

Uludağ Milli Parkı'nda 250 değişik gruptan yaklaşık 700 türde otsu ve gövdeli 

bitkiler bulunmaktadır. Bu bitkilerin türlerinin korunması ve yok olmasının önlenmesi 

gerekmektedir. 

1. Uludağ'ın doğal yapısında sahip olduğu bitki çeşitlerinin belirlenmesi İle 

olarak yürütmekte olduğunuz bir çalışma mevcut mudur? 

2. Uludağ'daki bitkisel doku ve ççekterdeki çeşitliliğin korunması ile ii 

planlanmış çalışmalarınız mevcut mudur? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.APK.0.03-02-090.01-

Konu : Sayın Kemal DEMÎREL'in 
Yazılı Soru önergesi 

7 f ^ - / 4 ^ %l 5/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 25/04/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10704 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL'in "Uludağ'daki 
bitki türlerinin korunmasıyla ilgili çalışmalara ilişkin " 7/5824 esas sayılı yazılı.'soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı > 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"ULUDAĞ'DAKİ BİTKİ TÜRLERİNİN KORUNMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARA 

İLİŞKİN * 7/5824 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABİ 

1,2- Uygulama süresi 20 yıl olan ve 1993 yılında hazırlanan Uludağ Milli Parkı 
Amenajman Planı ile söz konusu Milli Parkı içerisindeki bitki çeşitliliği belirlenmiştir. 

Jeolojik yapısı ve sahip olduğu tabii bitki topluluklarından dolayı Uludağ'm 12.732 
hektarlık bölümü 20/09/1961 tarihinde Milli Park Statüsüne kavuşturulmuş olup, 2873 sayılı 
Milli Parklar Kanunu çerçevesinde koruma altına alınmıştır. 

Aynca, Uludağ Milli Parkı için 1964 yılında Uzun Devreli Gelişme Planı 
hazırlanmıştır. Planda, doğal kaynaklann korunmasmı öngören hükümler mevcut olup, Milli 
Parktaki uygulamalar Plan hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Aynca bitkisel doku ve 
çiçeklerdeki çeşitliliğin korunması ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 
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10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, SSK'lı bir hastanın tedavisi için gerekli işitme 
cihazının temin edilmemesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞES-
GİOĞLU'nun cevabı (7/5879) 

20.04.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 
BAŞESGİOGLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Basında yer alan bir haberde, Berçem Kol isimii çocuğun işitme engelli olduğu 

ve bunun tedavi edilmesi için de 'cochoier implanf isimli bir dhaza ihtiyaç duyduğu 

yer almaktadır. 

Berçem Kol, ameliyat sonrası işitmeye başlayacak, dolayısıyla konuşmayı da 

öğrenecektir. Üç yıldır alınması için onay gkmadığı belirtilen bu dhaz yüzünden bu 

çocuğumuz ve buna benzer hastalar mağdur olmaktadır. 

Doğuştan işitme engelli 6 yaşındaki SSK'lı Berçem'in ailesi yeşil kartiı veya 

Emekli Sandığı üyesi olsaydı, Berçem ameliyatını olmuş ve konuşma eğitimine 

başlamış olacaktı. Ancak SSK'lı olduğu için sorun çözülememiştir, yönündeki 

açıklamalar oldukça üzücüdür. 

1. Basında yer alan Berçem Kol isimli hastanın ihtiyacı olan işitme cihazı neden 

temin edilememiştir? 

2. Bu tür cihazların alımlarıyla ilgili olarak nasıl bir sistem uygulanmaktadır? 

3. Berçem Kol isimli hastanın ihtiyacı olan işitme dhaâ ile ilgili sorun ne zaman 

çözülecektir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B .13 .APK.0-12-00-00 /^C-^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 25 MAYIS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 05/05/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10782 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/5879 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere 5283 sayılı Kanun ile Kurum sağlık tesisleri 19/02/2005 tarihinde 
Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. Devir tarihinden önceki işlemlere göre; 

Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerinin 5283 sayılı Kanun gereğince, Sağlık 
Bakanlığına devredilmesinden sonra Ankara, İstanbul ve İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlükleri, 
Kurum sigortalılarının ihtiyacı Cochlear Implant cihazımn, sözkonusu cihazı Türkiye'de 
pazarlayan firmalarla yapılan görüşme sonucu tespit edilen KDV hariç 20.500 ABD Dolanm 
(cihaz ve aksesuarı toplamı) aşmamak üzere temini hususunda, 29/04/2005 tarih, 34613-
34560 ve 34561 sayılı yazılarla talimatlandınlmış olup Kurumca herhangi bir sorun 
bulunmamaktadır. 

Berçem KOL adlı sigortalının Cochlear Implant cihazı temin edilerek ameliyatı 
gerçekleştirilmiş, hasta taburcu edilmiş olup rutin kontrolleri devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

' Murat BAŞE&GİOĞLU 
Bakan 

- 7 2 6 -



T.B.M.M. B.103 26 .5 .2005 0 : 6 

11.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Buca Kadın Doğum Hastanesi ve Çocuk Bakımevinin 
hizmete açılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5900) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSl BAŞKANLIĞI 'NA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep 

AKDAĞ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 
Saygılarımla, 

.hmet ERSİN 
izmir Milletvekili 

İzmir'in önemli metropol ilçelerinden olan Buca'da, 1991 
yılında karar alınıp, 1995 yılında temeli atılan ve 1998 yılında 
bitirilmesi planlanan, 125 yataklı Kadın Doğum Hastanesi ve Çocuk 
Bakımevi, kaderine terkedilmiştir. 

Geçen 10 yılda, ancak kabası bitirilen ve ısıtma, soğutma, 
elektrik ve temizlik tesisatı bile yapılmayan, harabe halindeki 
hayalet bina, evsizlerin mekanı durumundadır. Temeli atıldıktan 
buyana 12 Bakan eskiten hayalet bina, bu gidişle Sayın Recep 
AKDAG' ıda eskitecektır. Çünkü, binayı tamamlayıp hizmete açmak 
için hiçbir çalışma yapılmamaktadır. 

1-Buca Kuruçeşmede 1991 yılında karar alınıp, 1995 yılında 
temeli atılan ve geçen 10 yılda sadece kaba inşaatı 
tamamlanabilen, 125 yataklı Kadın Doğum Hastanesi ve Çocuk 
Bakımevinin durumundan haberiniz var mı? 

2- Evsizlerin mekanı durumunda olmasının yanında, çevre ve 
görüntü kirliliği de yaratan Buca Kadın Doğum Hastanesi ve 
Çocuk Bakımevinin tamamlanması ve hizmete açılması için, 
gereken ödenek verilecek mi? Yoksa, önceki Sayın Bakanlar gibi, 
sizde binayı çürümeye mi terk edeceksiniz? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.100.APK.0.04.00.03/ 3 ^ { ANKARA 
Konu : Yazılı Soru önergesi 26 MAYIS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 05.052005 tarihli ve KANJCARMDA.01.0.GNS.0.10.00.02-1O782 saydı yazıtın. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından verilen "Buca Kadın Doğum 
Hastanesi ve Çocuk Bakımevinin hizmete açılmasına" ilişkin 7/5900 Esas numaralı yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından verilen "Buca Kadın Doğum 
Hastanesi ve Çocuk Bakımevinin hizmete açılmasına" ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

SORULAR: 

İzmir'in önemli metropol ilçelerinden olan Buca'da. 1991 yılında karar alınıp. 1995 
yılında temeli atılan ve 1998 yılında bitirilmesi planlanan, 125 yataklı Kadın Doğum 
l lastanesi ve Çocuk Bakımevi, kaderine terkedilmiştir. 

Geçen 10 yılda, ancak kabası bitirilen ve ısıtma, soğutma, elektirik ve temizlik tesisatı 
bile yapılmayan, harabe halindeki hayalet bina, evsizlerin mekanı durumundadır. Temeli 
atıldıktan buyana 12 Bakan eskiten hayalet bina, bu gidişle Recep AKDAĞ'ıda eskitecektir. 
Çünkü, binayı tamamlayıp hizmete açmak için hiçbir çalışma yapılmamaktadır. 

Bu doğrultuda; 

1) Buca Kuruçeşme de 1991 yılında karar alınıp, 1995 yılında temeli atılan ve geçen 
10 yılda sadece kaba inşaatı tamamlanabilen, 125 yataklı Kadın Doğum Hastanesi ve Çocuk 
Bakımevinin durumundan haberiniz var mı? 

2) Evsizlerin mekânı durumunda olmasının yanında, çevre ve görüntü kirliliği de 
yaratan Buca Kadın Doğum Hastanesi ve Çocuk Bakımevinin tamamlanması ve hizmete 
açılması için, gereken ödenek verilecek mi? Yoksa önceki Sayın Bakanlar gibi, sizde binayı 
çürümeye mi terk edeceksiniz? 

CEVAPLAR: 

Bakanlık görevini üstlenmekle birlikte, kaynakların rasyonel kullanılması, yarım 
kalmış, ihmal edilmiş yatırımların bir an önce bitirilmesi önem verdiğimiz bir husustur. 

Bu amaçla, ülkemizin mevcut sağlık potansiyelini tespit etmek, kaynakların verimli ve 
etkili bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla "Türkiye Sağlık Envanterr* çalışması 
yapılmış, 81 ilimizdeki bütün sağlık tesislerinin profili çıkarılmıştır. Yatırım planlamasına 
yön verecek verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ciddi kaynak tasarrufu sağlanmıştır 

1990'h yıllarda başlatılan, ancak kaynak kullanımındaki koordinasyon ve 
organizasyon eksikliği, makine ve teçhizat yetersizliği gibi çeşitli nedenlerle bitirilememiş 
inşaatlar, öz kaynakların planlı ve verimli kullanılması sayesinde bitirilmektedir. 

Cevap 1- 12.09.1995 tarihinde ihalesi yapılan İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk 
Bakımevi Hastanesi inşaatının fiziki gerçekleşmesi %85 seviyesindedir. Söz konusu yatırım 
için bu güne kadar 3.870.116.-YTL. ödenek gönderilmiştir. 

Cevap 2- 2005 yılı bütçe ödeneği olan 963.500.- YTL. yatırımın yapımını yürüten 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bütçesine aktarılmıştır. 

İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi 2006 yılında tamamlanması 
planlanan yatırımlarımız arasında yer almaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Düzce İline ayrılan yatırımlara ve ödenek mik
tarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/5946) 

25.04.2005 

TÜRKİYE BOYOK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

_-£ 
S Kemal DEMIREL 

Bursa MilDetveJtiH 
Düzce geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra kısa sürede kalkınması 

sağlanması amacıyla ti yapılmıştır. Bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal 
zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 
değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha İyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Düzce ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 -
2004 yıllan arasında ne tü r yatırımlarınız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.IOO.APK.0.04.00.03/ 3 O °\ O ANKARA 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 26 MAYIS 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İU3İ: 05.05.2005 tarihli ve KANKARMDA.Ol.O.GhS.0.10.00.02-10858 sayılı yazdan. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Düzce tli'ne ayrılan 
yatırımlara ve ödenek miktanna" ilişkin 7/5946 Esas numaralı yazılı soru Önergesinin cevabı 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. A l 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Bakan 
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Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından verilen "Düzce İliHûf 
ayrılan yatırımlara ve ödenek miktarına" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Düzce geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra kısa sürede kalkınması sağlanması 
amacıyla il yapılmıştır. Bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri 
bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de 
alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden 
uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda; 

1) Düzce ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak. 2003-2004 
yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

2) Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3) Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4) Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan 

projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 

CEVAPLAR: 

Cevap 1- Düzce İlinde 2003-2004 yılları Yatırım Programında; 
Düzce Merkez Devlet Hastanesi, SSK'dan devralınan Atatürk Devlet Hastanesi. Halk 

Sağlığı Laboratuarı, Aydınpınar Sağlık Ocağı, 5 Nolu Koçyazı Sağlık Ocağı, Akçakoca 
Kuıukavak Sağlık Ocağı yer almakladır. 

2003 yılı içersinde MEER projesi kapsamında Düzce Devlet Hastanesi bahçesinde 
poliklinik binası inşaatı yapılmıştır. 

Cevap 2- Bakanlığımız Bütçesinden 2003 yılında 12.200.000.000.-TL., 2004 yılında 
405.260.000.000.-TL, Makine Teçhizat ödeneğinden, 2003 yılında 495.000.000.000.-TL.. 
2004 yılında 130.000.000.000.-TL. ödenek gönderilmiş, bu yıllarda Düzce İline 2 adcı 
ambulans (129.623.000.000.-TL.) tahsis edilmiştir. 

Ayrıca, 2003 yılında MEER projesi kapsamında yürütülen poliklinik inşaatına, imalat 
bazında 358.379.000.000.-TL. Ödeme yapılmıştır. 

Cevap 3- 2003 ve 2004 yıllarına ait ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. 

Cevap 4- Düzce Akçakoca Kurukavak Sağlık Ocağı yatırımı, Aile Hekimliği Pilot 
Uygulama ve birinci basamak hizmetlerin yapılandırılma çalışmaları kapsamında yeniden 
incelenmektedir. 

5383 sayılı yasa ile SSK'dan devredilen ve dış kredi ile inşa edilmiş olan 100 yataklı 
Atatürk Devlet Hastanesi nedeniyle. Düzce Merkez Devlet Hastanesi yatırımı tekrar 
değerlendirilmeye alınmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. 
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13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AİHM'de açılan köy boşaltma davalarına ve "Köye 
Dönüş ProjesV'ne ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/5966) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 27.04.2005 

c 
Emin ŞİRİN 

İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1- AİHM'de, Türkiye aleyhine açılmış kaç köy boşaltma davası vardır? 
2- Bu davalardan kaç tanesi sonuçlanmıştır? Kaç tanesi Türkiye aleyhine sonuçlanmıştır? 

Aleyhe sonuçlanan davalarda ortalama olarak Türkiye'nin ödemeye mahkum edildiği 
tazminat ne kadardır? Türkiye, bugüne kadar köy boşaltma davaları yüzünden 
tazminat ödemiş midir? 

3- Türkiye'nin köy boşaltma konusunda açılan toplam dava adedi dikkate alındığında, 
Türkiye'nin karşılaşabileceği toplam tazminat yükü riski ne kadardır? 

4- AİHM'de açılan davalar hiç dikkate alınmasa bile, bu konuda çıkarılan 5233 sayılı 
kanunun gereklerinin eksiksiz ve süratle yerine getirilmesi gerekmez mi? Bu kanunun 
uygulama yönetmeliğinin esasları nelerdir? 

5- Gerek kanunun, gerek uygulama yönetmeliğinin hazırlanmasında hangi sivil toplum 
örgütlerinin görüşleri alınmıştır? 

6- Avrupa Birliği'nin eski Genişlemeden Sorumlusu Verheugen'in Türkiye'yi 
ziyaretinde, "Köye dönüş Projesi için 170 milyon euro hazırdır. Proje sunulsun hemen 
verelim. 2005'te 500 milyon, 2006'da 800 milyon, 2007'de 1 milyar euro ödeme 
yapılacaktır" ifadesi doğru mudur? AB, "Köye Dönüş Projeleri" için hangi kıstasları 
aramaktadır? Kredilerin siyasi şartları var mıdır? 

7- 2005 senesi içinde, "Köye Dönüş Projeleri" ile ilgili olarak somut olarak yapılacak 
işlerin tadadi dökümü nedir? "Köye Dönüş Projesi" ile ilgili her işin mesulü olan 
Bakanlık veya mercii hangisidir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B050APK0010002/13-<mM* -25/05/2005 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 21/02/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD. 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4873-9341/28889 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 03/03/2005 tarihli ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-422-5/940 sayılı yazılan ve eki önerge sureti. 

c) 29/04/2005 tarihli ve BO5OAPKO010002/13-1200 sayılı yazımız. 
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nm 09/05/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD. 

A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5966-10959/32769 sayılı yazısı. 
e) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 13/05/2005 tarihli ve 

B.02.0.KKG.0.12/106-443-7/2215 sayılı yazılan ve eki önerge sureti. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN tarafından, Sayın Başbakanımız adına sunulan ve 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) sayılı yazıları ekinde 
Bakanlığımıza gönderilen yazılı soru önergesi incelenmiş ve ilgi (c) sâyıh yazımız ile 
cevaplandırılmıştı. 

Milletvekili Emin ŞİRİN tarafından, yine Sayın Başbakanımız adına sunulan ve 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün ilgi (e) sayılı yazıları ekinde 
Bakanlığımıza gönderilen yazılı soru önergesinin incelenmesi neticesinde, daha önce sunulan 
"Yazılı Soru Önergesi" ile aynı soruları içerdiği görülmüş olup, Önceki cevabi yazımız 
güncelleştirilerek aşağıda sunulmuştur. 

1- Köye Dönüşün engellenmesi ile ilgili iddiaları içeren 476 başvuru Hükümetimize 
iletilmiştir. Henüz AİHM tarafından bildirilmediği öğrenilen yaklaşık 672 başvuruyla birlikte 
toplam başvuruların sayısının binbeşytiz civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

2- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) köy yakma ve boşaltma iddlal^riBa" 
ilişkin sonuçlanan on üç başvuruda hükmettiği toplam tazminat miktarı 377.900,11 İngiliz 
Sterlini ve 1.578.375,71 Euro'dur. Aynca, dostane çözüm İle sonuçlanan on bir başvuruda' 
toplam 326.000 İngiliz Sterlini ve 181.000 Euro ödenmiştir. 

3- AİHM'nin başvurulara ilişkin karannın ne şekilde tecelli edeceği bilinemeyeceği 
gibi, toplam tazminat miktarının da önceden hesaplanabilmesi mümkün değildir. 
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4- 24 T e m m u z 2 0 0 4 tarihinde yürürlüğe giren 5233 sayıl ı Terör ve Terörle 
Mücadeleden Kaynaklanan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun'un uygulamaya 
konulmasıyla da köylerini terk etmek zorunda kalmış vatandaşlarımızın sıkıntılarının 
giderilmesine yönel ik olarak önemli bir adım atılmış ve bu çerçevede hukuki zemin 
oluşturulmuş bulunmaktadır. 5 2 3 3 sayılı yasa kapsamında 16 May ı s 2 0 0 5 tarihi itibariyle 
nakdi olarak karşılanan zarar miktarı 980 .783 YTL.dir. 

5- 5233 Sayıl ı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 
Hakkında Kanun'un hazırlanmasında. Adalet Bakanlığınca, Başbakan Yardımcılıkları, Devlet 
Bakanlıkları, Milli Savuma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve 
Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Çal ı şma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları i le Yargıtay Birinci 
Başkanlığı, Askeri Yargıtay Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birl igi 'nden alınan görüşleri 
tasarının hazırlanması sırasında değerlendirilmiştir. 

6- A B ' n i n Gen i ş l emeden Sorumlu eski Komiseri Verheugen' in resmi görüşmelerde 
soru Önergelerinin 6. maddesinde yeralan ifadeler doğrultusunda bir beyanı olmamıştır. 
Ancak, bahse konu rakamlarla Katıl ım Ortaklığı ve Müktesebatm Kabulüne İlişkin Ulusal 
Programımızın uygulanmasında ilgili kurumlarımız tarafından geliştirilerek çeşitli projeler 
için Türkiye'ye tahsisi öngörülen katılım öncesi fonların kastedildiği akla gelmektedir. Bu 
çerçevede, A B Ülkemize 2 0 0 4 ' t e 250 milyon Euro tahsis etmiştir. A B bütçesinden 
Türkiye'ye 2005 ' t e 3 0 0 m i l y o n ve 2 0 0 6 yılında 500 mi lyon Euro ayrılması öngörülmektedir. 
Dolayısıyla 2 0 0 4 - 2 0 0 6 döneminde A B tarafından Ülkemiz için toplam 1 milyar 50 milyon 
Euro tahsisi planlanmaktadır. 2 0 0 7 yılından itibaren ülkemize yapılacak hibe niteliğindeki A B 
mali yardımının miktarı ise henüz kesinleşmemiştir. Bu miktarın A B ' n i n 2 0 0 7 - 2 0 1 3 yıllarını 
kapsayacak olan Yeni Mal i Perspektifi çerçevesinde belirlenmesi beklenmektedir. 

7- K ö y e D ö n ü ş ve Rehabilitasyon Projesi(KDRP) de D o ğ u ve Güneydoğu 
bölgelerinde, başta güvenl ik olmak üzere çeşitli nedenlerle köylerinden ayrılan ailelerden 
gönüllü olarak geri d ö n m e k isteyenlerin kendi köyleri civarında veya arazisi müsait başka 
yerlerde iskan edilmeleri ve gerekli sosyal ve ekonomik alt yapının tesisi i le bu yerleşmelerde 
sürdürülebilir yaşam koşullarının sağlanması amacına yönelik bir projedir. 

1994 yıl ında başlatılan, 1999 yılına kadar Köy Hizmetleri Genci Müdürlüğünün 
sorumluluğunda yürütülen ve daha sonra İçişleri Bakanlığı yatırım programlarına dahil edilen 
Proje kapsamında; 

Bingöl , Hakkari, Tuncel i , Bit l is , Van, Muş, Elazığ (2003) , Ad ıyaman (2004) ve Ağrı 
(2004) illeri İçişleri Bakanlığı Yatırım Programında; 

Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak illeri ise G A P B ö l g e Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı Yatırım Programında yer almaktadır. 

Proje. Başbakanlığın 27 /01 /1998 tarih ve 0730 -1 /98 M G S B ( 0 6 B ) sayılı genelgesi ve 
İçişleri Bakanlığının 15 /05 /2000 tarih ve 1014 sayılı yazıları çerçevesinde uygulanmaktadır. 

Başbakanlığın 3 1 . 1 2 . 2 0 0 4 tarih ve B .02 .0 .GİB/096-01 /02841 sayılı yazısıyla 
K D R P ' y e ilişkin olarak "ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile bir 
komisyon oluşturulması; projenin uygulanabilmesi için gerekli kıstaslar, ilkeler ve başvuru 
şartlan gibi konuları içeren temel bir politika belgesinin belirlenmesi hususlarında" İçişleri 
Bakanlığı görevlendirilmiştir. İlgili birimlerin katılımıyla şubat 2 0 0 5 tarihinde İçişleri 
Bakanlığında bir toplantı yapı lmış ve strateji belgesinin .yazımı ile ilgili bir alt komite 
oluşturulmuştur. Komitenin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde strateji belgesi 
tamamlanarak ilgili kurumların görüşüne sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
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14.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Düzce İline yapılacak yatırımlara ve ödenek mik
tarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOĞLU'nun cevabı 
(7/5977) 

25.04.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Murat 

BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Düzce geçirdiği büyük deprem felaketinden sonra kısa sürede kalkınması 

sağlanması amacıyla il yapılmıştır. Bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal 

zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için üike 

ekonomisinden uygun yatınmlan alması büyük önem taşımaktadır, 

i . Düzce ilimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlannrza yönelik olarak, 2003 -

2004 yıllan arasında ne tür yatınmlannız olmuştur? 

2. Bu yatırımlar için aynlmış olan ödenek miktan ne kadardır? 

3. Aynlan ödeneklerin ne kadariık bölümü kullanılmışbr? 

4. Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı hakJe, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlan amama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.13.APK.O-12-00-00/^'A^'Î- 25 MAYIS 2005 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 09/05/2005 tarih ve A.OLO.GNS.0.10.00.02-10929 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/5977 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere 5283 sayılı Kanun gereğince 19/02/2005 tarihi itibariyle sağlık tesisleri, 
bu kapsamda devam eden projeler de Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. Devir öncesi bilgilere 
göre ise; Sosyal Sigortalar Kurumu Yatırım Programında 2003-2004 yılları arasında Düzce 
İlinde yatırım bulunmamaktadır. Ancak, Marmara Depremi Acil Yardım ve Yeniden 
Yapılandırma Projesi kapsamında, Avrupa Yatınm Bankasından temin edilen kredi ile 
yürütülen SSK Düzce Hastanesi 100 Yatak (İnşaat+Donanım) inşaatı projesi Başbakanlık Proje 
Uygulama Birimi Yatırım Programında yer almaktadır. AYB TERRA-1 kapsamında yürütülen 
proje ile ilgili işlemler Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Proje Uygulama Birimi tarafından 
yürütülmektedir. 

Bu yatınm için TERRA-1 Projesi kapsamında (Alt Yapı ve Kentsel Yeniden 
Yapılandırma Projesi) Avrupa Yatırım Bankasından temin edilen kredi kullanılmıştır. Tıbbi 
donanım, mobilya tefriş, bilgisayar ve ambulans alımı dahil hastanelerin yapımı aynı krediden 
karşılanmıştır.25/10/2002 tarihinde sözleşmesi yapılan Düzce Hastanesi inşaatı ihale bedeli; 
7.277.119,85 Euro, Tıbbi ekipman ihale bedeli; 3.126.311,00 Euro ile mobilya tefriş, bilgisayar 
ve ambulans toplam ihale bedeli; 663.492.96, Euro'dur. Hastane inşaatı tamamlanmış, tıbbi 
donanım ve mobilya (tefriş) tamamlandığından belirtilen ihale bedellerinin tamamı 
kullanılmıştır. 

Düzce ilimizde 2003-2004 yıllan arasında Bağ-Kur'un herhangi bir yatınmı olmamıştır. 
Bu nedenle ödenek ayrılmamış ve ödenek kullanımı da sözkonusu olmamıştır. Tamamlanması 
planlandığı halde tamamlanmamış bir proje yoktur. Ancak, 2005 yılı Yatırım Programında 
Bağ-Kur Düzce îl Müdürlüğü hizmet binası inşaatı yapım işi için 250.000.000.000.- TL 
(250.000.-YTL) ödenek olup, 2005 yılından itibaren yapım işi ihalesine çıkılması 
düşünülmektedir. 

Aynca, ülkemizde uygulanmakta olan Ekonomik Reform Programını desteklemek 
amacıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda, Dünya Bankası'ndan sağlanan 
kredi ile uygulamaya konulan "Özelleştirme Sosyal Destek Projesi (ÖSDP)" kapsamında, 
İş-Kur tarafından, 2003 yılında 39 işsizin yararlandığı 1 proje, 2004 yılında Aktif İşgücü 
Programlan Projesi kapsamında 835 kişinin faydalandığı 4 proje teklifi alınarak uygulamaya 
konulmuş ve İş-Kur Düzce İl Müdürlüğü hizmet binası inşaatına 2004 yılı içerisinde 
başlanmıştır. Aktif İşgücü Programları Projesi I. teklif çağnsı sonucu 4 adet proje teklifi 
alınmış, bu teklifler için 514.918 Euro'luk kaynak tahsis edilmiştir. Projenin 1 tanesi (Balıkesir, 
Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova) illerimizle ortaklaşa 
yürütülmektedir. 2004 yılında 220.000.000.000.-TL (220.000.-YTL) bedel ile ihalesi yapılan 
İş-Kur Düzce İl Müdürlüğü hizmet binası inşaatının 2005 yılı Haziran ayında tamamlanması 
planlanmıştır. 
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ÖSDP kapsamında 2003 yılı için 49.809.160.000.-TL (49.810.-YTL),lık kaynak 
aktarılmıştır. Bunun 19.921.708.795.- TL'sı (19.922.-YTL) kullanılmıştır. 

Aktif işgücü Programlan Projesi kapsamında AB'nin hibesi ile finanse edilen 
projelerin, 2005 yılında uygulaması devam edecektir. Belirtilen ödeneğin % 80'i proje 
yüklenicilerine ödenmiştir. İş-Kur Düzce îl Müdürlüğü yeni hizmet binasınm yapımı için 
2004 yılında 72.000.000.000.-TL (72.000.-YTL)'si, 2005 yılında ise 52.272.970.000.-TL 
(52.273.- YTL)'sı kullanılmıştır. İş-Kur'un tamamlanmayan proje çalışması bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGlOĞLU 
Bakan 

- 7 3 6 -



T.B.M.M. B:103 26 .5 .2005 0 : 6 
Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 

20 nci Maddesine verilen oyların sonucu: 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

16.41 
901 
550 
317 

0 
1 
0 

318 
3 

lu 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Asrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Sağ 
Seyhan 
Tekin 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Aydoğan 
Batandı 
Koca 
Koçak 
Ünlütepe 
Aslan 
Ozmen 
Özyolcu 
Yıldız 
Albavrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 
Denemeç 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
N. Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyaettin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
İbrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Mehmet Melik 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 
İsmail 
Reha 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Avdın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 

Soyadı 

Erdem 
Gedikli 
tpek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmuşoğlu 
Meral 
Özcan 
Öztoprak 
Sanay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbav 
Yazıcıoğlu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlu 
Baykal 
Cavusoelu 
Dülger 
Ekmekcioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Özcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztas 
Cerçioğlu 
Ertürk 
Koç 
Öyüş 
Özakcan 
Semerci 
Avdınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anık 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 
Gaydalı 

Adı 

Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atila 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
özlem 
Ahmet 
Atilla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
A. Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 
Zeki 
Edip Safder 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 

Oyu 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çarıkın 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Corum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Elazığ 

Soyadı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birinç 
Çelik 
Demirci 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıktı 
Kücükasık 
Orhan 
Özyurt 
Pakyürek 
Tutan 
Yalçınbayır 
Daniş 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Erkekli 
Özdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazalcı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Akgül 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Koçyiğit 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 
Çakır 
Gencan 
Ağar 

Adı 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ali 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertusrul 
Mehmet 
ibrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfık 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet Uğur 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali İhsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
İrfan Rıza 
Ali 
Necdet 
Rasim 
Nejat 
Mehmet Kemal 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
DYP 

Oyu 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatav 
Hatav 
Hatav 
Hatay 
Hatav 
Hatav 
Hatay 
Hatav 
Hatav 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Mersin 
Mersin 

Soyadı 
Cetinkava 
Demirbağ 
Murat 
Türkoğlu 
Kaban 
Karakaya 
Tınastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloğlu 
Gülyurt 
Ilıcalı 
Özdoğan 
Özyılmaz 
Ankan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 
Yücesan 
Abuşoğlu 
Ak tas 
Ateş 
Durdu 
San 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Öztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 
Çav 
Durgun 
Eraslan 
Erein 
Geçen 
Şovdan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 
Bulut 

Adı 
M. Necati 
Zülfü 
Şemsettin 
Abdülbaki 
Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Zühevir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Saffet 
Ersoy 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
CHP 
CHP 
CHP 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 

Oyu 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Çekimser 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kahul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
İnan 
Oksal 
Özcan 
Özyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Anoğlu 
Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydın 
Sanbekir 
Ayva 
Bağış 
Baş 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büyükkaya 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolgun 
Derviş 
Ekren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
İbiş 
İncekara 
Kaçır 
Kan su 
Kaptanoğlu 
Karslı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıçdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 
Küçükali 

Adı 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Kemal 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Alean 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 
Göksal 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

Bağımsız 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Livaneli 
Okuducu 
Öymen 
Özal 
Özbek 
Özdemir 
Özpolat 
Öztürk 
Sekmen 
Sevigen 
Şahin 
Şahin 
Şimşek 
Şirin 
Tamaylıgil 
Tanla 
Topuz 
Topuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yalçıntaş 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Baratalı 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Miçooğulları 
Oyan 
Öktem 
Tekelioğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 
Elitaş 

Adı 
Ömer Zülfü 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sun 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfık 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkân 
Oğuz 
Enver 
Mehmet S. 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 

Parti 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
HYP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

- 7 4 2 -



T.B.M.M. B:103 26.5.2005 0:6 

İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya _ 
Kütahya / " ^ 
Kütahya 
Malatya \ 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Manisa 

Soyadı 
Eskiyapan 
Gül 
Özcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoğlu 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
S irmen 
Anğı 
Büyükakkaşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Aksoy 
Cantimur 
Güven 
Kinay 
Ordu 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sanbaş 
Annç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 
Özkan 
Tannverdi 
Taşçı 

Turgut 

Adı 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
tzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 

Süleyman 

Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

AK Parti 

Oyu 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu : 

Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 

Soyadı 
Yetenç 
Arıkan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmjazcan 

"Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
Özyer 
Terzibaşıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmış 
Köybaşı 
Seyfı 
Çetin 
Eraslan 
Özegen 
Fatsa 
Güler 
Tandoğdu 
Taşçı 
Türkmen 
Uysal 
Yılmaz 
Çakır 
Kart 
Sütlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Gündüz 
Üstün 
Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
Uzunkaya 
Yeni 
Erdoğan 

Adı 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfı 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
tdris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
İlyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
Recep Tayyip 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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tu 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 7 

Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 
Ergenç 
Gülyeşil 
Altay 
Can 
Öztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 
Çakmak 
Dağcıoğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Aykan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yerlikaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
tzol 
Kaplan 
Maraş 
Melik 
Özlek 
Tüysüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coşkunoğlu 
Çağlayan 
Tunç 
Arvas 
Biner 
Çelik 
Haydaroğlu 
Karabıyık 
Kartal 
Kaya 
Arslan 
Bozdağ 
Çiçek 

Adı 
Öner 
Öner 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfik Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyit 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
M.Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfıkar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
A. Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Güneyt 
Mehmet 
Halil 
tlyas 
Bekir 
Mehmet 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

- 7 4 5 -



T.B.M.M. B: 103 26 . 5 . 2005 O: 6 

İli 

Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Sımak 
Sırnak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmanive 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Erdemir 
Koç ^ 
Öztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yasar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Cavusoğlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryaki 
Yılmazer 
Demirkıran 
tnal 
Nasıroğlu 
Sucin 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Altun 
Öğüt 
Akdemir 
Artantas 
İnce 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kava 
Kastal 
San 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Mehmet 
Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı İbrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 

Parti 

ANAP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

Oyu 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 

103 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
26 MAYIS 2005 PERŞEMBE 

SAAT: 11.00 
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KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARİ 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARASTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İSLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 

1.- Genel Kurulun 26.5.2005 Perşembe 11.00-23.00, 27.5.2005 Cuma ve 28.5.2005 Cumartesi 
günleri 14.00-23.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi ve 27.5.2005 Cuma ve 28.5.2005 
Cumartesi günkü Birleşimlerde de Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesi; 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 24.5.2005 tarihli 101 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Adalet Komisyonu * (10/185) Esas Numaralı 
26.5.2005 Perşembe - Saat: 10.00 Meclis Araştırması Komisyonu 

26.5.2005 Perşembe - Saat: 14.00 
* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 

26.5.2005 Perşembe - Saat: 10.00 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
26.5.2005 Perşembe - Saat: 10.30 

* Dışişleri Komisyonu 
26.5.2005 Perşembe - Saat: 11.00 

* TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
26.5.2005 Perşembe - Saat: 11.00 

* Millî Savunma Komisyonu 
26.5.2005 Perşembe - Saat: 13.30 
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103 ÜNCÜ BİRLEŞİM 26 MAYIS 2005 PERŞEMBE SAAT: 11.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

05 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06- GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

^ *& 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihî 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. X - Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) (Dağıtma tarihi: 
4.4.2005) 

3. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, 
Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan 
Gündüz ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 193 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/435) (S. Sayısı: 894 ve 894'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 9.5.2005 ve 25.5.2005) 
(Birinci görüşme 24.5.2005 Salı günü saat: 19.09'da tamamlanmıştır.) 

4. - Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 901) (Dağıtma 
tarihi: 20.5.2005) 

5. X - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

6. - Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/798) 
(S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

7. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan 
Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/930) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

8. X - TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova 
Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova'daki BM Geçici Yönetimi (UNMIK) 
Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 741) (Dağıtma tarihi: 1.2.2005) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/886) 
(S. Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Deniz Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/892) (S. Sayısı: 
788) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve 
Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/893) (S. Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

12. X - 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme 
(COTIF)'ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/910) (S. Sayısı: 790) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1.3. X - İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her 

Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/940) (S. Sayısı: 793) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

14. X - Avrupa Orman Enstitüsüne İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/838) (S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 17.2.2005) 

15. X - Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/863) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 18.2.2005) 

16. X - Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 21.2.2005) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma 
Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/859) (S. Sayısı: 806) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/867) (S. Sayısı: 807) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/868) (S. Sayısı: 808) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/869) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/870) (S. Sayısı: 810) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

22. X - A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı 
Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde 
Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu 
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/889) (S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

23. X - Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/904) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/908) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici 
Özyönetim Kurumlan (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş 
Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/938) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

26. X - Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile 
İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim Usulleri 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/953) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

27. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

28. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

29. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma 
tarihi: 19.11.2004) 

30. - 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) 

31. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

32. - 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) 

33. - 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) 

34. - 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) 

35. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 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) 

36. - 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) (*) 

37. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik 
ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 
20.5.2003) (*) 

38. - 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) (*) 

39. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve 
Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletvekili 
Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
40. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları 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) 

41. - 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) 

42. - 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) 

43. - 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) 

44. - 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) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında 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) 

48. - 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) 

49. - 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) 

50. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

51. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

52. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

53. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

54. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

55. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

56. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

57. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

58. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

59. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

60. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

61. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

62. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

63. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

64. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

65. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

66. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

67. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

68. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

69. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

70. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

71. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

72. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

73. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

74. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

75. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

76. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

77. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

78. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

79. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

80. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

81. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

82. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

83. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

84. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

85. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

86. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

87. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

88. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

89. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

90. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

91. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

92. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

93. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

94. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

95. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

96. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

97. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

98. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

99. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

100. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

101. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

102. - 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 Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 53l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

103. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

104. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

105. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıkla-rının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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106. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık

larının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletveki
linin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

107. - 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 Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

108. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

109. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

110.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

111. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

112. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

113.- Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

114. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

115. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

116. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

117. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

118. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

119. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

120. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

121. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

122. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

123. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 
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124. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

125. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

126. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

127. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

128. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

129. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

130. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

131. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

132. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 
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133. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

134.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

135.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

136. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

137. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S.Sayısı: 552'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

138. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

139. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

140. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

141. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

142. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 
Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

143. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalm, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcah'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

144. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

145. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

146. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

147. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S.Sayısı: 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

148. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

149. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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150. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

151. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

152. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

153. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

154. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S.Sayısı: 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

155.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

156. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

157. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

158. - Erzurum Miletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
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7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

159. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

160. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

161. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

162. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı: 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

163.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

164. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı: 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

165.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı : 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

166.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı : 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

167. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

168.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı: 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

169. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı: 594'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

170. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı: 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

171. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı : 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

172. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

173. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

174.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

175.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

176.- Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

177. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

178.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

179. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

180.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

181. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

182.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

183. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

184.X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

185. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
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Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

186. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

187.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

188.- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/563) 
(S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

189. X - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572) 
(S. Sayısı: 817) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

190. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/630) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

191.X - Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 820) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

192. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/900) 
(S. Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

193. X - T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile 
Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/912) (S. Sayısı: 822) 
(Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

194. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında 
Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı 
Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/928) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

195. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı: 
824) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

196. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/945) (S. Sayısı: 825) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

197. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

198. - Sıtma ve Frengi İlaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma 
tarihi: 4.3.2005) 

199. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

200. - Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

201. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ile 5 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin 
Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözen ve 
Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun 
Teklifi; Şanlıurfa Milletvekili M. Vedat Melik ile 23 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin 
Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç ve Karaotlak Köylerinin 
Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve Şanlıurfa 
Milletvekili Mahmut Kaplan ile 6 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin Karaotlak Köyü 
Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Karaotlak ve Yeşilözen Köylerinin Halfeti 
İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/395, 2/341, 2/396) (S. Sayısı: 837) (Dağıtma tarihi: 17.3.2005) 

202. - Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/902) (S. Sayısı: 
839) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

203.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

204. X - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) 
(Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

205. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

206. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

207. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya 
Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına 
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Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/944) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

208. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

209. - Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK 
ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/981) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

210. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

211.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

212. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 6 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı: 858) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

213. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

214.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

215. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

216.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

217. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

218. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

219. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

220. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

221. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222. - Antalya Milletvekili Deniz BaykaPın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz BaykaFm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

223. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

224. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

225. - Konya Milletvekilleri Hasan Anğı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

226. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 751'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

227. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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228. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231.- Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

233.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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237. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

241. - Konya Milletvekili Halil Ürün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

244. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. X - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/976) 
(S. Sayısı: 855) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

246. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 
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247. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 

Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S. Sayısı: 863) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

248. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) (S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 
13.4.2005) 

249. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

250. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

251. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

252. X - Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (1/949) (S. Sayısı: 878) (Dağıtma tarihi: 25.4.2005) 

253. - Tarım Sigortaları Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/865) (S. Sayısı: 879) (Dağıtma tarihi: 25.4.2005) 

254. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

255. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

256. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

257. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

258. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

259. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
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Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

260. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) (Dağıtma tarihi: 2.5.2005) 

261. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

262. - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

263. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

264. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ve 
Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda 
Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/1002, 1/351, 1/960) (S. Sayısı: 891) 
(Dağıtma tarihi: 9.5.2005) 

265. - Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin 
(d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/820, 1/62, 1/124, 1/153) (S. Sayısı: 890) (Dağıtma tarihi: 10.5.2005) 

266. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

267. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

268.X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

269. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

270. X - Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla 
İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
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Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/956) (S. Sayısı: 908) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

271. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) (S. 
Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

272. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

273. X - Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/984) (S. Sayısı: 911) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

274. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet 
Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1013) (S. Sayısı: 912) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

275. - Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde 
İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 913) (Dağıtma 
tarihi: 24.5.2005) 

(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: 901) 

Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 Milletvekilinin; Türk 
Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/452) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ile gerekçesi 

ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 3.5.2005 

Hasan Kara Mücahit Daloğlu 
Kilis Erzurum 

Zeyid Aslan 
Tokat 

GENEL GEREKÇE 
Başta Yargıtay olmak üzere, hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yapılan bilgilendirme toplan

tıları sırasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile ilgili olarak ileri sürülen görüş ve eleştiriler doğ
rultusunda, uygulamada ortaya çıkabilecek olası sorunları giderebilmek amacıyla işbu değişiklik 
teklifinin verilmesine gerek duyulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Kusurluluk açısından önemli olan, kişinin, işlediği fiilin hukuken tasvip edilmez bir 

fiil olduğunun bilincinde olmasıdır. Ancak, işlenen fiilin pozitif hukuk metinlerinde cezalan
dırılabilir bir fiil olarak, yani suç olarak tanımlanmış olduğunu bilmek gerekmez. Hatta, işlenen 
fiilin bir haksızlık teşkil ettiğinin bilincinde olduktan sonra; ayrıca cezaya layık bir haksızlık ol
duğunun bilinip bilinmediğinin araştırılmasına gerek yoktur. 

Bu bakımdan, 19. yüzyılda ceza hukukuna hâkim olan "Error iuris nocet" ("kanunu bilmemek 
mazeret sayılmaz") kuralı, yeni Türk Ceza Kanununda "ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayıl
maz" şeklinde ifade edilmiştir. Böylece, klasik ceza hukuku anlayışının bir sonucu olan "kanunu bil
memek mazeret sayılmaz" kuralının kapsamı, büyük ölçüde daraltılmış olmaktadır. 

Ancak, bu kural, Anayasamızla da güvence altına alman ceza hukukunda kusura dayalı sorum
luluk ilkesini bertaraf eder şekilde yorumlanmamalıdır. 

Kişi, işlediği fiilin haksızlık oluşturduğunu bilememiş olabilir. Bu durumda, haksızlık oluş
turan fiil açısından kişinin kastı varlığını devam ettirir. Ancak, söz konusu hata, kişinin işlediği hak
sızlık açısından sadece kusurunun belirlenmesinde bir rol oynamaktadır. 

Bu hatanın kişi açısından kaçınılamaz olması halinde, kişi işlediği fiille ilgili olarak kusurlu 
telakki edilemez. Bu hata halinin, 30 uncu madde kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşün
cesiyle; kanunun bağlayıcılığı hükmünü düzenleyen 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının madde met
ninden çıkarılması gerekmiştir. 

Madde 2.- Yeni Türk Ceza Kanununun benimsediği yaptırım sisteminde amaç hükümlüyü ıs
lah ederek yeniden topluma kazandırmak, hükümlünün toplum açısından oluşturduğu tehlikeyi 
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azaltmak olduğuna göre, aralarında bir ayırım yapmaksızın, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı 
bakımından derhal uygulama kuralı benimsenmiştir. Bu kuralı açık bir şekilde ifade edebilmek için, 
Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılması gereği hasıl olmuştur. Ancak, bu 
düzenlemede hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrüre ilişkin hükümler 
bakımından, bu kuraldan ayrılınmıştır. Kanunun sisteminde bir ceza infaz rejimi olarak kabul edilen 
hapis cezasının ertelenmesi ile koşullu salıverilme ve mükerrirlere özgü infaz rejimi bakımından, 
birinci ve ikinci fıkralardaki zaman bakımından uygulama kuralları uygulanacaktır. 

Madde 3.- Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan belli suçlardan dolayı, kim tarafından, nerede 
ve hatta, kime karşı işlenmiş olursa olsun, Türkiye'de Türk kanunlarına göre yargılama 
yapılabilecektir. 

Ancak, bu suçlardan bir kısmıyla ilgili olarak "kamu davasının açılmasında mecburilik 
kuralı"nın benimsenmesi, bazı durumlarda politik bir sorun ortaya çıkarabilecek bir mahiyet 
taşımaktadır. Bu nedenle, madde metnine ikinci fıkra olarak eklenen bu hükümle, maddede yer alan 
ve birinci fıkranın (b) bendinde sayılanlar dışındaki diğer suçlardan dolayı Türkiye'de yargılama 
yapılabilmesi Adalet Bakanının talebine bağlı tutulmuştur. 

Madde 4.- 30 uncu maddeye dördüncü fıkra olarak eklenen bu hükümle, kişinin işlediği fiilden 
dolayı kusurlu ve sorumlu tutulabilmesi için, bu fiilin bir haksızlık oluşturduğunu bilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. Buna göre, kişi, işlediği fiilin hukuken kabul görmez bir davranış olduğunun bilin
cinde olmalıdır. Kişinin, işlediği fiilin haksızlık oluşturduğunu bilmesine rağmen, bunun kanunda 
suç olarak tanımlandığını bilmemesinin bir önemi bulunmamaktadır. Ceza hukuku bakımından 
sorumluluk için önemli olan, işlenen fiilin haksızlık oluşturduğunun bilinmesidir. 

Ancak, işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususundaki hatasının kaçınılamaz olması hâlinde, 
kişi kusurlu sayılamaz. Hatanın kaçınılamaz olduğunun belirlenmesinde ise, kişinin bilgi düzeyi, 
gördüğü eğitim, içinde bulunduğu sosyal ve kültürel çevre koşulları göz önünde bulundurulur. 

Hatanın kaçınılabilir olması durumunda kişi kusurlu sayılacak ve bu husus, temel cezanın 
belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır. 

Madde 5.- Söz konusu değişiklikle, maddenin ikinci fıkrasının redaksiyonundaki bir maddi 
hata düzeltilmiştir. Ayrıca, uygulama ile ilgili olarak başta Yargıtay olmak üzere hâkim ve savcılar 
tarafından dile getirilen endişeler dolayısıyla, ceza sorumluluğu olan ikinci grup yaş küçükleri ile 
üçüncü grup yaş küçüklerinin cezalarındaki indirim miktar ve oranlarında değişiklik yapılmıştır. 

Madde 6.- Zincirleme suç hâlinde, aynı suçun birden fazla işlenmiş olması söz konusudur. An
cak, bu suçlar, bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmektedirler, yani, bu suçlar arasında 
sübjektif bir bağ bulunmaktadır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren 
nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. Zincirleme suç halinde, ortada bir suç değil, birden fazla suç mev
cuttur. Zincirleme suçtan söz edebilmek için, aynı suçun müteaddit defa aynı kişiye karşı işlenmesi 
gerekir. İşlenen suçların mağdurunun aynı kişi olması gerekir. Suçun mağdurunun farklı kişiler ol
ması halinde, zincirleme suç hükümleri uygulanamaz. Rüşvet ve çevrenin kirletilmesi gibi, toplumu 
oluşturan herkesin mağdur olduğu suçlarda, muayyen bir kişi mağdur olmadığına göre, zincirleme 
suç hükümlerini öncelikle uygulamak gerekir. Ancak, bu son durumla ilgili olarak hukuk uy
gulayıcılarında oluşan tereddüdü gidermek amacıyla, 43 üncü maddenin birinci fıkrasına "Mağduru 
belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır." Şeklinde bir cümle eklenmiştir. 

Zincirleme suç halinde, kişiye bu suçların her birinden dolayı ayrı ayrı değil, bir ceza verilmek
te ve fakat ceza artırılmaktadır. Ancak, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarının aynı 
kişiye karşı müteaddit defa işlenmesi halinde gerçek içtima hükümlerinin uygulanması gerektiği 
yönündeki düzenleme, başta Yargıtay olmak üzere hâkim ve savcılarda ispat sorunu ve ölçüsüz ceza 
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miktarlarının ortaya çıkması bakımından ciddi endişelere neden olmuştur. Bu endişeleri gidermek 
amacıyla, maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı" ibaresi 
metinden çıkarılmıştır. 

Madde 7.- Kanunun 49 uncu maddesine göre, aksine hüküm bulunmayan hallerde, süreli hapis 
cezasının alt sınırı bir ay, üst sınırı ise yirmi yıldır. Bu alt ve üst sınır, ilgili suç tanımındaki temel 
ceza açısından belirlenmiştir. Bu itibarla, 49 uncu madde hükmü, sonuç ceza bakımından bir sınır 
oluşturmamaktadır. Başka bir deyişle, somut olayla ilgili olarak belirlenen sonuç ceza yirmi yıldan 
fazla olabilecektir. Ancak, bu durumda belirlenen sonuç cezaya yine de bir sınırlama gereği bulun
maktadır. Böyle bir sınırlama, müebbet hapis cezasında koşullu salıverilme için infaz kurumunda 
geçirilmesi gereken asgari süre bakımından önem taşımaktadır. Bu ihtiyaç nedeniyle, 61 inci mad
deye eklenen yedinci fıkra ile, hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı belirlenen sonuç cezanın 
otuz yıldan fazla olamayacağı kabul edilmiştir. 

Keza, adli para cezasının hesaplanmasında başta Yargıtay olmak üzere hâkim ve savcılarda 
oluşan tereddüdün giderilmesi amacıyla, söz konusu maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 8.- Yargılamanın yenilenmesi gibi aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hal
lerde, zamanaşımına açıklık getirmeye yönelik olarak bu fıkra metninde değişiklik yapılmıştır. Bu 
durumlarda, dava zamanaşımı süresi, tekrar yargılama konusu suç bakımından belirlenecektir. 
Tekrar yargılama konusu suça ilişkin zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi de, bu husustaki talebin 
mahkemece kabul edildiği tarih olacaktır. Tekrar yargılama konusu suça ilişkin zamanaşımı süresi 
bakımından, maddenin birinci fıkrasındaki süreler dikkate alınacaktır. Bu düzenlemeyle güdülen 
asıl amaç, yeniden yargılama söz konusu olan hallerde, bu nedenle dava zamanaşımı süresinin 
dolduğundan bahisle yargılamaya son verilmesi yönündeki taleplerin önüne geçmektir. 

Madde 9.- Kasten öldürme suçunun nitelikli hallerini düzenleyen 82 nci maddenin birinci fık
rasının (h) bendine eklenen "ya da yakalanmamak" ibaresi ile, işlediği suçtan dolayı kaçmakta olan 
kişinin yakalanmamak için bir başkasını öldürmesi halinde de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
ile cezalandırılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Keza, bu bentten sonra gelmek üzere Madde metnine 
eklenen (i) bendi ile, kişinin kasten öldürme suçunu bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infial
le işlemesi halinde de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması uygun görülmüştür. 

Madde 10.- Maddenin kenar başlığı, içeriği ile uyumlu hale gelmesi için "İntihara yönlendir
me" şeklinde değiştirilmiştir. Suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi hali de, aleniyetin gerçekleşiş 
şekillerinden birini oluşturmaktadır. İntihara teşvik suçuyla ilgili olarak aleniyet, bir nitelikli unsur 
olarak belirlendiği için, söz konusu suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi, bu suç açısından ayrı 
bir nitelikli unsur olarak görülmemiştir. Belirtilen nedenle, söz konusu değişikliğin yapılması gereği 
hasıl olmuştur. 

Madde 11.- Kanunun 87 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında 86 ncı maddeye yapılan 
atıfların bu maddede 31.3.2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe paralel olarak da 
değiştirilmesi gereği hasıl olmuştur. 

Madde 12.- Yapılan değişiklikle, çocukların cinsel istismarı suçunun birden fazla kişi tarafın
dan birlikte işlenmesi hali, bu suçun daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli unsuru olarak tanım
lanmıştır. 

Madde 13.- Yapılan değişiklikle, cinsel taciz suçunun eğitim ve öğretim ilişkisinden veya aile 
içi ilişkiden kaynaklanan nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi hali, bu suçun daha ağır 
cezayı gerektiren bir nitelikli unsuru olarak tanımlanmıştır. Ayrıca belirtilmek gerekir ki, cinsel 
taciz suçunun nitelikli unsurlarının gerçekleştiği durumlarda, soruşturma ve kovuşturmanın yapıl
ması mağdurun şikayetine bağlı değildir. 
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Madde 14.- Kişinin yarar sağlamak maksadıyla bir başkasının şeref veya saygınlığına zarar 
verecek nitelikteki hususları açıklayacağı veya isnat edeceği tehdidinde bulunması halinin tehdit 
suçuna ilişkin "sair kötülük" kapsamında değerlendirilmesinin daha az cezayı gerektireceği eleş
tirisi karşısında, madde metnine söz konusu fıkra eklenmiştir. 

Madde 15.- Maddenin birinci fıkrasında yer alan sövme ve yakıştırma ibarelerinin aynı anlama 
geldiği yönündeki eleştiriler dikkate alınarak "ya da yakıştırmalarda bulunmak" ibaresi madde met
ninden çıkartılmıştır. Ancak, belirtilmek gerekir ki bu değişiklik, madde gerekçesindeki 
yakıştırmalarda bulurmaya ilişkin açıklamaların hukuken geçersizliği anlamına gelmemektedir. 
Suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi hali de, aleniyetin gerçekleşiş şekillerinden birini oluştur
maktadır. Hakaret suçuyla ilgili olarak aleniyet, bir nitelikli unsur olarak belirlendiği için, söz 
konusu suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi, bu suç açısından ayrı bir nitelikli unsur olarak 
görülmemiştir. Belirtilen nedenle, hakaret suçunun tanımlandığı 125 inci maddenin dördüncü fık
rasında bu yönde değişiklik yapılması gereği hasıl olmuştur. 

Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen aynı neviden fikri içtima halinde, 
bir fiille aynı suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesi söz konusudur. Bunun klasik örneğini, bir 
fiille birden fazla kişiye hakaret edilmesi oluşturmaktadır. Aynı neviden fikri içtima halinde, bir suç 
vardır ve fail hakkında bir cezaya hükmolunur. Fakat, bu ceza zincirleme suç açısından belirlenen 
oranlarda artırılır. Bu kuralın istisnası, yine 43 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer almaktadır. 
Buna göre, bir fiille birden fazla kişiye karşı işlenmiş olan kasten öldürme, kasten yaralama, işken
ce ve yağma suçlarında, fail gerçek içtima hükümlerine göre cezalandırılacaktır. 

Kanunun düzenlemesi bu yönde olmakla birlikte, 125 inci maddenin beşinci fıkrası hükmünün, 
kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret edilmesi halinde kurulu oluşturan kamu görevlisi 
sayısınca hakaret suçunun işlendiği şeklinde yanlış yorumlandığı gözlemlenmiştir. Bu yanlış an
laşılmayı gidermek amacıyla, söz konusu fıkra metnine "Ancak, bu durumda, aynı neviden fikri iç
tima hükümleri uygulanır." şeklinde bir cümle eklenmiştir. 

Madde 16.- Uygulamada karşılaşılabilecek tereddütleri gidermek amacıyla, söz konusu mad
deye "başkasına ait olup da," ibaresinden sonra gelecek şekilde "muhafaza etmek veya" ibaresi ek
lenmiştir. 

Madde 17.- Maddenin birinci fıkrasında sayılan nitelikli dolandırıcılık hallerinden (e), (f) ve (j) 
bentlerinde sayılan suçların işlenmesi halinde verilecek hapis cezasının alt sınırının üç yıldan az 
olamayacağı, yine bu hallerde verilecek adlî para cezasının miktarının suçtan elde edilen menfaatin 
iki katından az olamayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Bu değişikliğe göre, suçtan elde edilen gelir miktarının belli olması halinde de adli para 
cezasına hükmedilecektir. Ancak, Kanunun 52 ve 61 inci maddeleri hükümlerine göre 
hükmedilecek adli para cezasının miktarı, suçtan elde edilen menfaatin iki katından az 
olamayacaktır. Yapılan değişiklikle madde metnine eklenen hükme göre, suç tanımında belirlenen 
günün üst sınırından hesaplanan adli para cezasının miktarının, suçtan elde edilen menfaatin iki 
katından az olmaması gerekmektedir. Bu itibarla, suçun işlenmesi suretiyle elde edilen menfaatin 
fazla olması halinde, madde metnindeki adli para cezasının unsurunu oluşturan gün bakımından 
getirilen sınırlamanın bir önemi kalmayacaktır. 

Madde 18.- Yapılan değişiklikle malvarlığı aleyhine işlenen suçlarla ilgili olarak etkin pişman
lık yeniden düzenlenmiştir. Bu değişikliğe göre, cezada indirim yapılmasını gerektiren etkin piş
manlık sadece soruşturma evresiyle sınırlı tutulmamıştır. Kovuşturma evresinde de hüküm verilin
ceye kadar etkin pişmanlık gösterilmesi halinde bu nedenle cezada indirim yapılabilecektir. 
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Ayrıca, madde metnine eklenen yeni fıkra hükmüne göre; hapis cezası ile adli para cezasının 
birlikte yer aldığı suçlarda etkin pişmanlık gösterilmesi halinde adli para cezasına hükmedil-
meyecektir. Dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi malvarlığına karşı işlenen çeşitli suç 
tanımlarında hapis cezası ile birlikte adli para cezası öngörülmüştür. Bu suçlardan dolayı etkin piş
manlık gösterilmesi halinde, sadece hapis cezasına hükmolunacak ve cezada bu madde hükümlerine 
göre indirim yapılacaktır. 

Madde 19.- Maddenin ikinci fıkrasında; yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar 
dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılması ya da bu hizmetlerden 
yararlanılmasına müsaade edilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Keza, üçüncü fıkraya göre, yapı kul
lanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade edilmesi, ayrı bir suç 
oluşturmaktadır. 

Kamu hizmet binaları da dahil, ülkemizdeki binaların büyük bir kısmı yapı ruhsatiyesi olmadan 
inşa edilmiştir. Dolayısıyla, bu yapılar, yapı ruhsatiyesi olmayan şantiye statüsünü taşımaktadır. Bu 
yapılara daha önce bağlanmış olan elektrik, su, telefon ve gaz gibi hizmetlerden yararlanılmasına 
müsaade edilmesi halinde de, maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan suçun oluştuğu şeklinde bir 
yorumla karşılaşılmaktadır., 

Keza, ülkemizdeki plansız yapılaşmanın sonucu olarak yerleşim bölgelerinin içerisine serpiş
tirilmiş olarak çeşitli üretim atölyeleri ve sınai tesislerin ruhsatsız olarak faaliyette bulunduğu bir 
gerçektir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği 12 Ekim 2004 tarihinden sonra bu atölyelerin ve sınai 
tesislerin faaliyetine yönelik müdahaleler, uygulamamızda ciddi sorunlara neden olmaktadır. 

Toplumsal bir sorun olan bu sakıncaların giderilebilmesi amacıyla, bir geçiş dönemine ihtiyaç 
bulunmaktadır. 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış olan kaçak binalarla ilgili olarak imar mev
zuatına göre gerekli tedbirlerin alınması gerektiği düşüncesiyle, söz konusu maddeye, iki ve üçün
cü fıkraların uygulama alanını daraltmaya yönelik bir fıkra eklenmiştir. 

İşaret etmek gerekir ki, bu yönde bir düzenleme, bir af olarak nitelendirilemez. Zira, ceza 
kanunlarının zaman bakımından uygulama alanına ilişkin kuralların gereği olarak; bu madde 
hükümleri, ancak yürürlüğe girdikleri tarihten sonra yapılacak olan ruhsatsız veya ruhsata aykırı 
binalar açısından uygulama kabiliyeti bulacaktır. Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulama 
alanına ilişkin kuralların gereği olarak; bu madde hükümlerinin yürürlük tarihinden önce yapımı 
tamamlanmış olan ruhsatsız veya ruhsata aykırı binalarla ilgili olarak, bu suç dolayısıyla cezalan
dırma yoluna gidilemez. 

Madde 20.- Maddenin üçüncü ve yedinci fıkralarında sayılan haller arasında "sevk etmek" 
fiilinin bulunmaması nedeniyle uygulamada yaşanması muhtemel tereddütleri gidermek bakımın
dan bu ibare eklenmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında sayılan maddelerin bir kısmının uyarıcı etki doğurması 
nedeniyle, fıkra metnine "uyuşturucu" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya uyarıcı" ibaresi eklen
miştir. 

Ayrıca, ceza adaletinin sağlanması amacına yönelik olarak, maddenin altıncı fıkrasına, "Ancak, 
verilecek ceza yansına kadar indirilebilir." hükmü yeni bir cümle olarak eklenmiştir. 

Madde 21.- Sistematik bakımdan daha uygun olması nedeniyle, maddenin üçüncü fıkrası ikin
ci fıkra, ikinci fıkrası ise üçüncü fıkra olarak değiştirilmiştir. 

Madde 22.- Yapılan değişiklikle, söz konusu madde kapsamında yer alan suçların basın ve 
yayın yoluyla işlenmesi halinde, cezada yapılacak olan artırımın sadece üst sınırı belirlenmiştir. 
Böylece hâkim suçun işlenmesinde araç olarak kullanılan basın ve yayın organının etki alanına göre 
cezada artırım yapabilecektir. 
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Keza, bu maddeye eklenen bir cümle ile hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeninin özel 
bir şekli düzenlenmiştir. Her ne kadar Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında genel olarak 
hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeni düzenlenmiş ise de, çeşitli suçlar bağlamında bu 
hukuka uygunluk nedenine ilişkin olarak ayrıca hükümlere yer verilmektedir. Bu yöntem ile, 
hâkimin somut olayda hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeninin varlığını özellikle araştır
ması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Madde 23.- Suç işlemek için kurulmuş bir örgütün üyesi olmadığı halde, örgüt adına suç iş
leyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişiler örgüt üyesi olarak cezalandırılacağı için, 
bunların da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılabilmelerini sağlamak amacıyla, maddenin 
dördüncü fıkrasında değişiklik yapılması gereği hasıl olmuştur. 

Madde 24.- Türk Ceza Kanununun 245 inci maddesine üçüncü fıkra olarak eklenen hükümle, 
birinci fıkrada tanımlanan suçun belli akrabalık ilişkisi içinde bulunan kişilere karşı işlenmesi haliy
le ilgili olarak bir şahsi cezasızlık sebebi kabul edilmiştir. 

Madde 25.- Türkiye tarafından 1.2.2000 tarihli ve 4518 sayılı Kanuna istinaden onaylanarak 
yürürlüğe giren 17 Aralık 1997 tarihli OECD "Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görev
lilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi" hükümlerine uyum sağlamak amacıyla, Kanunun 
252 nci maddesinin beşinci fıkrasının ifadesinde değişiklik yapılmıştır. 

Madde 26.- Yapılan değişiklikle, ilgili suça ilişkin cezanın ölçüsüz olan üst sınırı iki yıla in
dirilmiştir. 

Madde 27.- Yapılan değişiklikle, madde metninde yer alan bir yazım hatası düzeltilmiştir. 
Madde 28.- 9.6.2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 19 uncu maddesinde "yargıyı et

kileme" başlığıyla aynı suçun düzenlenmiş olması nedeniyle, Kanunun 288 inci maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Madde 29.- 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunun 110 uncu maddesinin altıncı fıkrasında aynı konuda hüküm bulunması nedeniyle, 
Kanunun 292 nci maddesinin altıncı fıkrası, yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 30.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Türk Ceza Kanununun görüş
meleri sırasında 292 nci maddesinde yapılan değişikliğe uyumun sağlanması amacıyla, 293 üncü 
maddenin birinci fıkrasının başında yer alan "Gözaltına alman," ibaresi, metinden çıkarılmıştır. 

Madde 31.- Bir suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi hali de, aleniyetin gerçekleşiş şekil
lerinden birini oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla ilgili olarak aleniyet, bir nitelik
li unsur olarak belirlendiği için, söz konusu suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi, bu suç açısın
dan ayrı bir nitelikli unsur olarak görülmemiştir. Belirtilen nedenle, 299 uncu maddenin ikinci fık
rasında bu yönde değişiklik yapılması gereği hasıl olmuştur. 

Madde 32.- Kanunun 302 nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesinin metninde bulunmamakla birlikte, uygulamada bu suçun 
oluşabilmesi için işlenen fiillerin belirtilen amacı gerçekleştirmeye elverişli olması aranmaktadır. 
Bu nedenle, elverişli ibaresine madde metninde yer verilmesi gerekli görülmemiştir. 

Madde 33.- Kanunun 304 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Madde 34.- Kanunun 305 inci maddesinin başlığı, "Temel millî yararlara karşı faaliyette bulun
mak için yarar sağlama" olarak değiştirilmiş ve maddenin birinci ve ikinci fıkralarında değişiklik 
yapılmıştır. 

Madde 35.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 36.- Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 3.5.2005 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş 

olan, "Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi (2/452)", Komisyonumuzun 5.5.2005 tarihli 20 nci birleşiminde 
görüşülmüş, geneli üzerindeki görüşmeleri tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, an
cak maddelerin ayrıntılı bir biçimde incelenerek düzenlenmesi için beş kişilik bir alt komisyona 
havale edilmiştir. 

Alt komisyon; Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcılığı, Türkiye Barolar Birliği, Basın Konseyi Başkanlığı temsilcileri ile Üniversite öğretim 
üyelerinin de katılmalarıyla yaptığı toplantılar sonucunda hazırladığı rapor ve metni Komis
yonumuza sunmuştur. 

Teklif, Komisyonumuzun 12.5.2005 tarihli 22 nci birleşiminde, Adalet Bakanı Sayın Cemil 
Çiçek ile Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 
Türkiye Barolar Birliği, İzmir Baro Başkanlığı, Basın Konseyi Başkanlığı temsilcileri ile Üniver
site öğretim üyelerinin de katılmalarıyla, alt komisyonca hazırlanan metin esas alınmak suretiyle in
celenip görüşülmüş, maddeler üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Teklifin 1 inci ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 3 üncü maddesiyle Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesine birinci fıkradan sonra 

gelmek üzere eklenen ikinci fıkra metninde yer alan "Dördüncü Kısım" ibaresinden sonra gelmek 
üzere, Kanunun kendi içinde uyumunu sağlamak amacıyla metne "altındaki" ibaresi eklenmiştir. 

Teklifin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 5 inci maddesiyle değiştirilen Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin üçüncü fık

rasında yer alan "ondört" ibaresi, cezanın miktarının yüksek olması sebebiyle "oniki" olarak değiş
tirilmiştir. 

Teklifin 6 nci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 13 üncü maddesiyle değiştirilen Türk Ceza Kanununun 105 inci maddesinin ikinci fık

rasının son cümlesinde yer alan "terk etmek mecburiyetinde" ibaresi uygulamada ortaya çıkması 
muhtemel sorunların giderilmesi amacıyla "bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda" 
olarak değiştirilmiştir. 

Teklifin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 15 inci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesinin beşinci fıkrasına ek

lenen son cümlede yer alan "aynı neviden fikri içtima" ibaresi aşağıdaki gerekçeyle "zincirleme 
suça ilişkin madde" olarak değiştirilmiştir. 

- Yeni Türk Ceza Kanununun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında aynı neviden fikri içtima 
düzenlenmiştir. Bu durumda, bir fiille aynı suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesi söz konusudur. 
Bunun klasik örneğini, bir fiille birden fazla kişiye hakaret edilmesi oluşturmaktadır. Aynı neviden 
fikri içtima halinde, bir suç vardır ve fail hakkında bir cezaya hükmolunur. Fakat bu ceza, zincir
leme suç açısından belirlenen oranlarda artırılır. 
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- Zincirleme suç ile aynı neviden fikri içtima arasındaki tek müştereklik, cezada yapılabilecek 
artırıma ilişkin oranlarının aynı olmasından ibarettir. Aslında birbirlerinden farklı durumlara ilişkin 
iki ayrı içtima hükmünün aynı maddede düzenlenmesinin tek nedeni budur. Ancak uygulamada 
tereddüt doğmasının önüne geçmek amacıyla Teklifle söz konusu maddenin beşinci fıkrasına ek
lenen son cümlede değişiklik yapılmıştır. 

Teklife; Türk Ceza Kanununun 145 inci maddesinin birinci fıkrasında, hırsızlık suçunun 
konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, 
ceza vermekten vazgeçilebilmesinin yanında, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulun
durulmasını sağlamak amacıyla değişiklik yapan yeni 16 ncı madde eklenmiştir. 

Teklife; Türk Ceza Kanununun 150 nci maddesinin birinci fıkrasında, cezanın indirimi konusun
da mahkemeye tanınan takdir yetkisi ile ilgili olarak uygulayıcılarda oluşan tereddüdü gidermek 
amacıyla "indirilir" ibaresi "indirilebilir" şeklinde değiştiren yeni 17 nci madde eklenmiştir. 

Teklifin 16 ncı maddesi 18 inci, 17 nci maddesi 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 18 inci maddesiyle değiştirilen, Türk Ceza Kanununun 168 inci maddesinin birinci fık

rasında yer alan "dolandırıcılık" ibaresinden sonra gelmek üzere metne, "hileli iflâs, taksirli iflâs" 
ibareleri eklenmiştir. Ayrıca, Teklifle madde metnine eklenmek istenen beşinci fıkra etkin pişman
lıkta ceza miktarlarında yukarıdaki fıkralarda öngörülen oranlarda indirim yapılacağı için, ayrıca 
adlî para cezasına hükmedilmemesi yönündeki düzenleme uygun görülmeyerek metinden çıkarıl
mış ve 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 19 uncu maddesi 21 inci, 20 nci maddesi 22 nci, 21 inci maddesi 23 üncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Teklife; Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer 
verilen suç tanımına gerek görülmediğinden madde metninden çıkartılmasına, ayrıca ikinci fık
rasında, kişi uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kullanmamakla birlikte, kullanmak için satın almış, 
kabul etmiş veya bulundurmuş olabileceğinden ve bu kişi, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı 
maddeyi satın aldığı, kabul ettiği veya bulundurduğu için tehlikeli bir kişilik arz ettiğinden, bu 
bakımdan hakkında tedavi tedbirine hükmedilemeyecek ise de denetimli serbestlik tedbirine hük-
medilebilmesini sağlamak amacıyla değişiklik yapan yeni 24 üncü madde eklenmiştir. 

Teklifin 22 nci maddesi 25 inci, 23 üncü maddesi 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 24 üncü maddesiyle, Türk Ceza Kanununun 245 inci maddesine üçüncü fıkra eklen

mesi öngörülmektedir. 
- Türk Ceza Kanununun 245 inci maddesinin birinci fıkrasındaki adlî para cezasının üst sınırını 

"beşbin güne kadar" şeklinde belirlemek, 
- Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek üretilen sahte banka veya kredi kart

larının ticari amaçlı olarak piyasaya sürülmesi karşısında, bu fiilleri yaptırıma bağlamak amacıyla 
maddeye yeni ikinci fıkra eklenmek, 

- Mevcut ikinci fıkradaki hapis cezasının üst sınırının "sekiz" yıla çıkarılmasıyla birlikte "beş
bin güne kadar adlî para" cezası verilmesi şeklinde değişiklik yapılmak ve üçüncü fıkra olarak tesel
sül ettirilmek, 

- Teklifle eklenmesi öngörülen üçüncü fıkra dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmek suretiyle, 
Teklifin 24 üncü maddesi 27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 25 inci maddesi 28 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 26 ncı maddesi Komisyonumuzca uygun görülmediğinden, Teklif metninden çıkarılmıştır. 
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Teklifin 27 nci maddesi 29 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklife; basm ve yayın yoluyla iftirada bulunulması halinde de etkin pişmanlık hükümlerinin 

uygulanabilmesine imkân sağlamak amacıyla, Türk Ceza Kanununun 269 uncu maddesinin beşin
ci fıkrasında değişiklik yapan yeni 30 uncu madde eklenmiştir. 

Teklifin 28 inci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 288 inci maddesinin yürürlükten kaldırıl
ması öngörülmektedir. 

Teklifte, Türk Ceza Kanununun 288 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasının gerekçesi 
olarak Basın Kanununda bu konuda düzenleme bulunması gösterilmiştir. Ancak Komisyonumuzda 
yapılan çalışmalar sırasında, Türk Ceza Kanununun 288 inci maddesinin sadece ikinci fıkrasının 
basınla ilgili olduğu yönünde görüşler ileri sürülmesi karşısında, sadece bu fıkranın metinden çıkarıl
ması kabul edilmiş ve madde bu doğrultuda değiştirilerek 31 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 29 uncu maddesi 32 nci, 30 uncu maddesi 33 üncü, 31 inci maddesi 34 üncü, 32 nci 
maddesi 35 inci, 33 üncü maddesi 36 ncı, 34 üncü maddesi 37 nci, yürürlüğe ilişkin 35 inci mad
desi 38 inci, yürütmeye ilişkin 36 ncı maddesi 39 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Teklifte, kanun yapım tekniğine uygun olarak redaksiyon yapılmıştır. 
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 
(Karşı oyum vardır) 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oyum vardır) 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Toplantıya katılmadı) 

Başkan vekili 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oyumuz vardır) 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 
(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

(Karşı oy) 
Üye 

Mahmut Durdu 
Gaziantep 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Enver Yılmaz 

Ordu 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
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KARŞI OY YAZISI 
5237 sayılı TCK daha önce parlamentoda yasalaşarak 1.4.2005 tarihi itibariyle yürürlüğe 

girecekti. Toplumun çeşitli kesiminden gelen eleştiriler ve tepkiler üzerine, TCK'nın yürürlüğü iki 
ay ertelenerek, bu arada toplumun beklentileri haline gelen kimi değişikliklerin yapılabileceği ilan 
edilmişti. 

Bu çerçevede yapılan değişiklikler olarak ve teklif biçiminde getirilen yasa teklifi beklentileri 
karşılamaktan uzak olduğu gibi, en çok eleştirilen noktalara da bir çözüm getirilmediği görülmek
tedir. 

Dünyada eşi görülmemiş bir şekilde, acele olarak yapılan ve temel kod olan yasaların taşıdığı 
pek çok özelliği bünyesinde taşımayan TCK'nın en çok eleştirildiği konulardan olan; yasanın bir 
felsefesinin olmadığı, öğretiye, kriminoloji ve penoloji verilerine dayanmadığı, dilinin bozuk ol
duğu, çeşitli yasalardan devşirme eklektik bir yasa olduğu eleştirilerinin önemli bir bölümünün 
yapılan bu değişiklikle karşılama olanağı yoktur. Ancak, yasada çeşitli toplum katmanlarının haklı 
eleştiri ve beklentilerinin karşılanabilirle olanağı vardır. Üstelik bu beklentiler yasanın demokratik
leşmesi açısından gerekli olan beklentilerdir. 

Bu çerçevedeki başlıca eleştiriler başta Yargıtay, hukuk fakülteleri ve barolarca yapılanlarıdır. 
Kuşkusuz bu eleştirilerin tamamına katılma olanağı yoktur. Ama bu eleştiriler, daha çok teknik 
düzeyde yapılan eleştirilerdir. Bu eleştirilerle ilgili hazır yasanın yürürlüğü ertelenmişken bir çalış
ma yapılmamıştır. Oysa bu fırsat iyi değerlendirilerek, bu eleştiriler çerçevesinde bir çalışmanın 
yapılması daha doğru olurdu. 

Bunların dışında başta basın kuruluşları olmak üzere, çocuk hakları savunucuları, hekimler, 
kadın örgütleri gibi pek çok grup ya da kuruluşlarca eleştiriler ve değişiklik teklifleri dile getirilmiş
tir. Kuşkusuz bunların hepsinin de doğru olduğunu söyleyebilme olanağı yoktur. Ancak, yasanın 
yürürlüğünün ertelenmesi daha çok kamu oyuna basın özgürlüğü ile ilgili aksaklıkların giderileceği 
biçiminde duyurulmuştu. Bu çerçevede bir çalışmanın da yapılmadığı, keza diğer kesimlerin de 
haklı eleştirilerine yanıt verilmediği görülmektedir. Yasa aceleye getirildiği gibi, değişiklik de 
aceleye getirilmiştir. İlerideki yapılacak değişiklikler de belki nazara alınır düşüncesiyle, bunları 
yeniden dile getirmeyi uygun görüyoruz. 

Teklifin 5 inci maddesinde yer alan yasanın 31 inci maddesi değiştirilmelidir. 31 inci mad
dedeki düzenleme 2253 sayılı yasanın da gerisine düşmüştür. Çocuklarla ilgili yapılan bu düzen
leme, çağdaş olmaktan uzaktır. 

Aynı şekilde teklifin 82 nci maddesine, töre cinayetinin yanına ya da yerine "namus cinayeti" 
düzenlemesinin eklenmesi daha doğru bir düzenleme olacaktır. Bu doğrultudaki çağrımız yanıt bul
mamıştır. Keza, aynı çerçevede kişinin beden dokunulmazlığının bir gereği olarak 287 nci mad
dedeki genital muayeneye "rıza" kelimesinin eklenmesi doğrultusundaki önergemiz de kabul edil
memiştir. 

TCK'nın 83 üncü maddesi hekimler açısından, hekimleri defansif hekimliğe yönlendirecek 
nitelikte görüldüğünden hem hekimler açısından, hem de hasta açısından sakıncalar yarattığı doğ
rultusundaki hem bizim uyarılarımız hem de hekimlerin meslek kuruluşlarının uyarılan dikkate 
alınmamıştır. Herhangi bir iyileştirme de sağlanmamıştır. Aynı çerçevede hekimleri meslek kural
larıyla, yasa arasına sıkıştıracak olan 278 ve 280 inci maddelerde düzenlemeler ve iyileştirmeler 
yapılmamıştır. TCK hala, vatandaşı vatandaşın muhbiri olarak görmeye devam etmektedir. Herkese 
de muhbirlik görevi yüklemektedir. 
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Basınla ilgili yapılan iyileştirmeler yetersiz ve göstermeliktir. Bu konuda basın konseyinin 
getirdiği değişiklik teklifleri son derece "makul ve mutedil" olduğu halde bizim tarafımızdan öner
ge olarak getirildiği halde, hemen hiçbirisi kabul edilmemiştir. Böylelikle basın özgürlüğü açısın
dan yasada ciddi bir gelişme sağlanamamıştır. TCK'daki var olan düzenlemeler basın ve ifade öz
gürlüğünün önünde önemli bir engel olarak durmaktadır. 

Öte yandan bu yapılmayanların yanı sıra, bazı düzenlemeler ya yanlış olarak yapılmış ya da 
yerinde olmayan bir düzenlemeyle madde bütünlüğü bozulmuştur. Örneğin, yasa teklifinin 13 üncü 
maddesi ve 33 üncü maddesinde yapılan düzenlemeler bu şekildedir. Ayrı maddede düzenlenmesi 
gereken ve düzenlenmesi zorunlu olan değişiklikler, bu maddelere konularak madde bütünlükleri 
bozulmuştur. 

Teklifin çerçeve 19 uncu maddesinde de gizli bir imar affı çıkarılmak istenmiştir. Hükümet 
başlangıçta çok övündüğü ve devrim niteliğinde gördüğünü söylediği, "imar kirliliğine neden olma" 
suçunu bizim de katıldığımız şekilde TCK'da düzenlemiştir. Daha sonra, başlangıçta devrim dediği 
bu düzenlemeyi bozabilmek için, çeşitli girişimlerde bulunmuştur ve bulunmaya da devam etmek
tedir. Bu çerçevede eklenen fıkra bir çeşit gizli af niteliğinde olup, görünürdeki amaç yasanın geriye 
yürümemesi gibi ifade edilse de, esas itibariyle yasanın geriye yürüyememesi hukukun evrensel bir 
kuralıdır. Burada esas amaç, kaçak ve imara aykırı yapıların bu durumlarını devam ettirme imkânını 
sağlamaktır. Bu düzenleme de sağlıklı olmamıştır. 

Yukarıda anlattığımız gerekçelerle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifine, Karşı oy Yazımızı saygıyla arz ederiz. 

Orhan Eraslan Yüksel Çorbacıoğlu Feridun Ayvazoğlu 
Niğde Artvin Çorum 
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KİLİS MİLLETVEKİLİ HASAN KARA İLE 
2 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 

TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 26.9.2004 tarihli ve 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun 4 üncü mad
desinin ikinci fıkrası madde metninden çıkarıl
mıştır. 

MADDE 2.- Türk Ceza Kanununun 7 nci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

"(3) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu 
salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; in
faz rejimine ilişkin hükümler, derhal uy
gulanır." 

MADDE 3.- Türk Ceza Kanununun 13 ün
cü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve fıkra 
numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir: 

"(2) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, Üçün
cü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci 
Bölümlerde yer alanlar hariç; birinci fıkra kap
samına giren suçlardan dolayı Türkiye'de yar
gılama yapılması, Adalet Bakanının talebine 
bağlıdır." 

MADDE 4.- Türk Ceza Kanununun 30 un
cu maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(4) İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu 
hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, 
cezalandırılmaz." 

MADDE 5.- Türk Ceza Kanununun 31 in
ci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını dol
durmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış 
olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuç
larını algılayamaması veya davranışlarını yön
lendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş ol
ması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak 
bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 26.9.2004 tarihli ve 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun 4 üncü mad
desinin ikinci fıkrası madde metninden çıkarıl
mıştır. 

MADDE 2.- Türk Ceza Kanununun 7 nci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"(3) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu 
salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; in
faz rejimine ilişkin hükümler, derhal uy
gulanır." 

MADDE 3.- Türk Ceza Kanununun 13 ün
cü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra 
numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"(2) İkinci Kitap, Dördüncü Kısım altın
daki Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve 
Yedinci Bölümlerde yer alanlar hariç; birinci 
fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı Tür
kiye'de yargılama yapılması, Adalet Bakanının 
talebine bağlıdır." 

MADDE 4.- Türk Ceza Kanununun 30 un
cu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(4) İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu 
hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, 
cezalandırılmaz." 

MADDE 5.- Türk Ceza Kanununun 31 in
ci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını dol
durmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış 
olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuç
larını algılayamaması veya davranışlarını yön
lendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş ol
ması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak 
bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî 
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tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî 
anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili 
olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 
varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaş
tırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği tak
dirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis 
cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer 
cezaların yansı indirilir ve bu hâlde her fiil için 
verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz." 

"(3) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını dol
durmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış 
olan kişiler hakkında suç, ağırlaştınlmış müeb
bet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz 
yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını 
gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer 
cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil 
için verilecek hapis cezası ondört yıldan fazla 
olamaz." 

MADDE 6.- Türk Ceza Kanununun 43 ün
cü maddesinin birinci fıkrasına "Mağduru belli 
bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü 
uygulanır." cümlesi eklenmiş, üçüncü fıkrasın
da yer alan "cinsel saldırı, çocukların cinsel is
tismarı" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 7.- Türk Ceza Kanununun 61 in
ci maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve fıkra 
numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir: 

"(7) Süreli hapis cezasını gerektiren bir 
suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre 
belirlenen sonuç ceza, otuz yıldan fazla 
olamaz. 

(8) Adlî para cezası hesaplanırken, bu 
madde hükmüne göre cezanın belirlenmesi ve 
bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve in
dirimler, gün üzerinden yapılır. Adlî para 
cezası, belirlenen sonuç gün ile kişinin bir gün 
karşılığı ödeyebileceği miktarın çarpılması 
suretiyle bulunur." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

anlam ve sonuçlannı algılama ve bu fiille ilgili 
olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 
varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaş
tırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği 
takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis 
cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan on
bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
Diğer cezaların yansı indirilir ve bu hâlde her 
fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla 
olamaz." 

"(3) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını dol
durmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış 
olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müeb
bet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz 
yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını 
gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer 
cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil 
için verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla 
olamaz." 

MADDE 6.- Türk Ceza Kanununun 43 ün
cü maddesinin birinci fıkrasına "Mağduru belli 
bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü 
uygulanır." cümlesi eklenmiş, üçüncü fıkrasın
da geçen "cinsel saldırı, çocukların cinsel istis
marı" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 7.- Türk Ceza Kanununun 61 in
ci maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra 
numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"(7) Süreli hapis cezasını gerektiren bir 
suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre 
belirlenen sonuç ceza, otuz yıldan fazla 
olamaz. 

(8) Adlî para cezası hesaplanırken, bu 
madde hükmüne göre cezanın belirlenmesi ve 
bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve in
dirimler, gün üzerinden yapılır. Adlî para 
cezası, belirlenen sonuç gün ile kişinin bir gün 
karşılığı ödeyebileceği miktarın çarpılması 
suretiyle bulunur." 
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MADDE 8.- Türk Ceza Kanununun 66 ncı 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

"(5) Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı 
gerektiren hallerde, mahkemece bu husustaki 
talebin kabul edildiği tarihten itibaren fiile iliş
kin zamanaşımı süresi yeni baştan işlemeye 
başlar." 

MADDE 9.- Türk Ceza Kanununun 82 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer 
alan "kolaylaştırmak" ibaresinden sonra gel
mek üzere, "ya da yakalanmamak" ibaresi ile 
bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) 
bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre 
teselsül ettirilmiştir: 

"(i) Bir suçu işleyememekten dolayı duy
duğu infialle," 

MADDE 10.- Türk Ceza Kanununun 84 ün
cü maddesinin başlığı "İntihara yönlendirme" 
şeklinde değiştirilmiş ve maddenin üçüncü fık
rasının ikinci cümlesi madde metninden 
çıkarılmıştır. 

MADDE 11.- Türk Ceza Kanununun 87 nci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında geçen 
"ikinci" ibareleri "üçüncü" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 12.- Türk Ceza Kanununun 
103 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

"(3) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya 
üçüncü derecede kan hışmı, üvey baba, evlat 
edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hiz
meti veren veya koruma ve gözetim yüküm
lülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da 
hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kul
lanılmak suretiyle veya birden fazla kişi 
tarafından birlikte gerçekleştirilmesi hâlinde, 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı 
oranında artırılır." 

MADDE 13.- Türk Ceza Kanununun 105 in
ci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8.- Türk Ceza Kanununun 66 ncı 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"(5) Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı 
gerektiren hallerde, mahkemece bu husustaki 
talebin kabul edildiği tarihten itibaren fiile iliş
kin zamanaşımı süresi yeni baştan işlemeye 
başlar." 

MADDE 9.- Türk Ceza Kanununun 82 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde 
geçen "kolaylaştırmak" ibaresinden sonra gel
mek üzere, "ya da yakalanmamak" ibaresi ile 
bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) 
bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre 
teselsül ettirilmiştir. 

"(i) Bir suçu işleyememekten dolayı duy
duğu infialle," 

MADDE 10.- Türk Ceza Kanununun 84 ün
cü maddesinin başlığı "İntihara yönlendirme" 
şeklinde değiştirilmiş ve maddenin üçüncü fık
rasının ikinci cümlesi madde metninden 
çıkarılmıştır. 

MADDE 11.- Türk Ceza Kanununun 87 nci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında geçen 
"ikinci" ibareleri "üçüncü" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 12.- Türk Ceza Kanununun 
103 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"(3) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya 
üçüncü derecede kan hışmı, üvey baba, evlat 
edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hiz
meti veren veya koruma ve gözetim yüküm
lülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da 
hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kul
lanılmak suretiyle veya birden fazla kişi 
tarafından birlikte gerçekleştirilmesi hâlinde, 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı 
oranında artırılır." 

MADDE 13.- Türk Ceza Kanununun 105 in
ci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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"(2) Bu fiiller, hiyerarşi, hizmet veya 
eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi iliş
kiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağ
ladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği tak
dirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza 
yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur 
işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, 
verilecek ceza bir yıldan az olamaz." 

MADDE 14.- Türk Ceza Kanununun 107 nci 
maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

"(2) Kendisine veya başkasına yarar sağ
lamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygın
lığına zarar verecek nitelikteki hususların açık
lanacağı veya isnat edileceği tehdidinde 
bulunulması halinde de, birinci fıkraya göre 
cezaya hükrnolunur." 

MADDE 15.- Türk Ceza Kanununun 
125 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "ya da 
yakıştırmalarda bulunmak" ibaresi metinden 
çıkarılmış, dört ve beşinci fıkraları, aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

"(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde 
ceza altıda biri oranında artırılır. 

(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görev
lilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi 
hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı iş
lenmiş sayılır. Ancak, bu durumda, aynı 
neviden fikri içtima hükümleri uygulanır." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"(2) Bu fiiller, hiyerarşi, hizmet veya eğitim 
ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kay
naklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya 
da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan 
yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fık
raya göre verilecek ceza yan oranında artırılır. Bu 
fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya 
ailesinden aynlmak zorunda kalmış ise, verilecek 
ceza bir yıldan az olamaz." 

MADDE 14.- Türk Ceza Kanununun 107 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(2) Kendisine veya başkasına yarar sağ
lamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygın
lığına zarar verecek nitelikteki hususların açık
lanacağı veya isnat edileceği tehdidinde 
bulunulması halinde de, birinci fıkraya göre 
cezaya hükrnolunur." 

MADDE 15.- Türk Ceza Kanununun 
125 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen 
"ya da yakıştırmalarda bulunmak" ibaresi 
metinden çıkarılmış, dördüncü ve beşinci fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde 
ceza altıda biri oranında artırılır. 

(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görev
lilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi 
hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı iş
lenmiş sayılır. Ancak, bu durumda, zincirleme 
suça ilişkin madde hükümleri uygulanır." 

MADDE 16.- Türk Ceza Kanununun 
145 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"(1) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan 
malın değerinin azlığı nedeniyle, suçun işleniş 
şekli ve özellikleri de göz önünde bulun
durularak, verilecek cezada indirim yapılabi
leceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir." 

MADDE 17.- Türk Ceza Kanununun 
150 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"indirilir" ibaresi, "indirilebilir" olarak değiş
tirilmiştir. 
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MADDE 16.-Türk Ceza Kanununun 155 in
ci maddesinin birinci fıkrasında geçen, "Baş
kasına ait olup da," ibaresinden sonra gelmek 
üzere "muhafaza etmek veya" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 17.- Türk Ceza Kanununun 158 in
ci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir: 

"Ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan 
hâllerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, ad
lî para cezasının miktarı suçtan elde edilen 
menfaatin iki katından az olamaz." 

MADDE 18.- Türk Ceza Kanununun 168 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"Madde 168.- (1) Hırsızlık, mala zarar 
verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık 
ve karşılıksız yararlanma suçları tamamlandık
tan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuş
turma başlamadan önce, failin, azmettirenin 
veya yardım edenin bizzat pişmanlık gös
tererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri 
verme veya tazmin suretiyle tamamen gider
mesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine 
kadarı indirilir. 

(2) Etkin pişmanlığın kovuşturma baş
ladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden ön
ce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın 
yarısına kadarı indirilir. 

(3) Yağma suçundan dolayı etkin pişman
lık gösteren kişiye verilecek cezanın, birinci 
fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci fıkraya 
giren hallerde, üçte birine kadarı indirilir. 

(4) Kısmen geri verme veya tazmin halin
de etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabil
mesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır. 

(5) Bu madde hükümlerinin uygulanması 
halinde, hapis cezası ile birlikte adlî para 
cezasını gerektiren suçlardan dolayı ayrıca adlî 
para cezasına hükmolunmaz." 

MADDE 19.- Türk Ceza Kanununun 
184 üncü maddesine beşinci fıkradan sonra gel
mek üzere, aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18.-Türk Ceza Kanununun 155 in
ci maddesinin birinci fıkrasında geçen, "Baş
kasına ait olup da," ibaresinden sonra gelmek 
üzere "muhafaza etmek veya" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 19.- Türk Ceza Kanununun 
158 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

"Ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan 
hâllerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, ad
lî para cezasının miktarı suçtan elde edilen 
menfaatin iki katından az olamaz." 

MADDE 20.- Türk Ceza Kanununun 168 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 168.- (1) Hırsızlık, mala zarar 
verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, 
hileli iflâs, taksirli iflâs ve karşılıksız yararlan
ma suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu 
nedenle hakkında kovuşturma başlamadan ön
ce, failin, azmettirenin veya yardım edenin biz
zat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı 
zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle 
tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın 
üçte ikisine kadarı indirilir. 

(2) Etkin pişmanlığın kovuşturma baş
ladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden ön
ce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın 
yarısına kadarı indirilir. 

(3) Yağma suçundan dolayı etkin pişman
lık gösteren kişiye verilecek cezanın, birinci 
fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci fıkraya 
giren hallerde, üçte birine kadarı indirilir. 

(4) Kısmen geri verme veya tazmin halin
de etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabil
mesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır." 

MADDE 21.- Türk Ceza Kanununun 184 ün
cü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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"(6) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 
12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış 
yapılarla ilgili olarak uygulanmaz." 

MADDE 20.- Türk Ceza Kanununun 
188 inci maddesinin üçüncü ve yedinci fık
ralarında yer alan "nakleden" ibaresinden önce 
gelmek üzere "sevk eden," ibaresi; dördüncü 
fıkrasında yer alan "uyuşturucu" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "veya uyarıcı" ibaresi ek
lenmiş; altıncı fıkrasına; "Ancak, verilecek 
ceza yarısına kadar indirilebilir." hükmü, ikinci 
cümle olarak eklenmiştir. 

MADDE 21.- Türk Ceza Kanununun 
190 inci maddesinin üçüncü fıkra numarası (2), 
ikinci fıkra numarası ise (3) olarak değiştiril
miştir. 

MADDE 22.- Türk Ceza Kanununun 
218 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

"(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan 
suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlin
de, verilecek ceza yan oranına kadar artırılır. 
Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve 
eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları 
suç oluşturmaz." 

MADDE 23.- Türk Ceza Kanununun 221 in
ci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan 
"örgüte üye olan" ibaresinden sonra gelmek 
üzere, "ya da üye olmamakla birlikte örgüt 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"(6) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 
12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış 
yapılarla ilgili olarak uygulanmaz." 

MADDE 22.- Türk Ceza Kanununun 188 in
ci maddesinin üçüncü ve yedinci fıkralarında 
geçen "nakleden" ibaresinden önce gelmek 
üzere "sevk eden," ibaresi; dördüncü fıkrasında 
geçen "uyuşturucu" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "veya uyarıcı" ibaresi eklenmiş; altıncı 
fıkrasına; "Ancak, verilecek ceza yarısına 
kadar indirilebilir." cümlesi eklenmiştir. 

MADDE 23.- Türk Ceza Kanununun 
190 inci maddesinin ikinci fıkrası üçüncü fıkra, 
üçüncü fıkrası ise ikinci fıkra olarak değiştiril
miştir. 

MADDE 24.- Türk Ceza Kanununun 
191 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesi madde metninden çıkartılmış ve mad
denin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

"(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kul
lanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli ser
bestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, kul
lanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde 
satm alan, kabul eden veya bulunduran kişi 
hakkında, denetimli serbestlik tedbirine hük-
molunur." 

MADDE 25.- Türk Ceza Kanununun 
218 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan 
suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlin
de, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. 
Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve 
eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları 
suç oluşturmaz." 

MADDE 26.- Türk Ceza Kanununun 
221 inci maddesinin dördüncü fıkrasında geçen 
"örgüte üye olan" ibaresinden sonra gelmek 
üzere, "ya da üye olmamakla birlikte örgüt 
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adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve is
teyerek yardım eden" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 24.- Türk Ceza Kanununun 245 inci 
maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

"(3) Birinci fıkrada yer alan suçun; 
a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eş

lerden birinin, 
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu 

derecede kayın hısımlanndan birinin veya evlat 
edinen veya evlâtlığın, 

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşler
den birinin, 

zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili ak
raba hakkında cezaya hükmolunmaz." 

MADDE 25.- Türk Ceza Kanununun 252 nci 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve is
teyerek yardım eden" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 27.- Türk Ceza Kanununun 
245 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Madde 245- (1) Başkasına ait bir banka 
veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun 
ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart 
sahibinin veya kartın kendisine verilmesi 
gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kul
lanarak veya kullandırtarak kendisine veya baş
kasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla iliş-
kilendirilerek sahte banka veya kredi kartı 
üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul 
eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on-
bin güne kadar adlî para cezası ile cezalan
dırılır. 

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sah
tecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kul
lanmak suretiyle kendisine veya başkasına 
yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerek
tiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört 
yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun; 
a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eş

lerden birinin, 
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu 

derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat 
edinen veya evlâtlığın, 

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşler
den birinin, 

Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili 
akraba hakkında cezaya hükmolunmaz." 

MADDE 28.- Türk Ceza Kanununun 
252 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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"(5) Yabancı bir ülkede seçilmiş veya 
atanmış olan, yasama veya idarî veya adlî bir 
görevi yürüten kamu kurum veya kuruluş
larının, yapılanma şekli ve görev alanı ne olur
sa olsun, devletler, hükümetler veya diğer ulus
lararası kamusal örgütler tarafından kurulan 
uluslararası örgütlerin görevlilerine veya aynı 
ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine 
getirenlere, uluslararası ticarî işlemler nedeniy
le, bir işin yapılması veya yapılmaması veya 
haksız bir yararın elde edilmesi veya 
muhafazası amacıyla, doğrudan veya dolaylı 
olarak yarar teklif veya vaat edilmesi veya 
verilmesi de rüşvet sayılır." 

MADDE 26.- Türk Ceza Kanununun 
263 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan "üç" ibaresi "iki" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 27.- Türk Ceza Kanununun 
268 inci maddesindeki "bu kişiye" ibaresi, 
"başkasına" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 28.- Türk Ceza Kanununun 
288 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 29.- Türk Ceza Kanununun 
292 nci maddesinin altıncı fıkrası, madde met
ninden çıkarılmıştır. 

MADDE 30.- Türk Ceza Kanununun 
293 üncü maddesinde yer alan "Gözaltına 
alınan," ibaresi, madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 31.- Türk Ceza Kanununun 
299 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"(5) Yabancı bir ülkede seçilmiş veya 
atanmış olan, yasama veya idarî veya adlî bir 
görevi yürüten kamu kurum veya kuruluş
larının, yapılanma şekli ve görev alanı ne olur
sa olsun, devletler, hükümetler veya diğer ulus
lararası kamusal örgütler tarafından kurulan 
uluslararası örgütlerin görevlilerine veya aynı 
ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine 
getirenlere, uluslararası ticarî işlemler nedeniy
le, bir işin yapılması veya yapılmaması veya 
haksız bir yararın elde edilmesi veya 
muhafazası amacıyla, doğrudan veya dolaylı 
olarak yarar teklif veya vaat edilmesi veya 
verilmesi de rüşvet sayılır." 

MADDE 29.- Türk Ceza Kanununun 
268 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen 
"bu kişiye" ibaresi, "başkasına" olarak değiş
tirilmiştir. 

MADDE 30.- Türk Ceza Kanununun 
269 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"(5) Basın ve yayın yoluyla yapılan if
tiradan dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden 
yararlanılabilmesi için, bunun aynı yöntemle 
yayınlanması gerekir." 

MADDE 31.- Türk Ceza Kanununun 
288 inci maddesinin ikinci fıkrası madde met
ninden çıkarılmıştır. 

MADDE 32.- Türk Ceza Kanununun 
292 nci maddesinin altıncı fıkrası madde met
ninden çıkarılmıştır. 

MADDE 33.- Türk Ceza Kanununun 
293 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen 
"Gözaltına alınan," ibaresi, madde metninden 
çıkarılmıştır. 

MADDE 34.- Türk Ceza Kanununun 
299 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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"(2) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, 
verilecek ceza altıda biri oranında artırılır." 

MADDE 32.- Türk Ceza Kanununun 
302 nci maddesinin birinci fıkrası, aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

"(1) Devlet topraklarının tamamını veya 
bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği al
tına koymaya veya Devletin bağımsızlığını 
zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Dev
letin egemenliği altında bulunan topraklardan 
bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya 
yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 33.- Türk Ceza Kanununun 
304 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 34.- Türk Ceza Kanununun 
305 inci maddesinin başlığı, "Temel millî 
yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar 
sağlama" olarak; birinci ve ikinci fıkraları ise 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"(1) Temel millî yararlara karşı fiillerde 
bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yaban
cı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için 
maddi yarar sağlayan vatandaşa ya da Tür
kiye'de bulunan yabancıya, üç yıldan on yıla 
kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para 
cezası verilir. Yarar sağlayan veya vaat eden 
kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur. 

(2) Fiilin savaş sırasında işlenmiş olması 
hâlinde, verilecek ceza yan oranında artırılır." 

MADDE 35.- Bu Kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 36.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"(2) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, 
verilecek ceza altıda biri oranında artırılır." 

MADDE 35.- Türk Ceza Kanununun 
302 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"(1) Devlet topraklarının tamamını veya 
bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği al
tına koymaya veya Devletin bağımsızlığını 
zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Dev
letin egemenliği altında bulunan topraklardan 
bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya 
yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 36.- Türk Ceza Kanununun 
304 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 37.- Türk Ceza Kanununun 
305 inci maddesinin başlığı, "Temel millî 
yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar 
sağlama" olarak; birinci ve ikinci fıkraları ise 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(1) Temel millî yararlara karşı fiillerde 
bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yaban
cı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için 
maddi yarar sağlayan vatandaşa ya da Tür
kiye'de bulunan yabancıya, üç yıldan on yıla 
kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para 
cezası verilir. Yarar sağlayan veya vaat eden 
kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur. 

(2) Fiilin savaş sırasında işlenmiş olması 
hâlinde, verilecek ceza yan oranında artırılır." 

MADDE 38.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 39.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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T.C. 
Başbakanlık 26.4.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-871/1897 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.4.2004 

tarihinde kararlaştırılan "Mahallî İdare Birlikleri Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Yeni Kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliği temel almaktadır. Geleceğin 

belirsizliklerine karşı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma, 
değişime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahallî 
idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. Mahallî idarelerin çalışma yöntemleri ve 
süreçleri ile amaçlan da değişimin konusu olacaktır. Bu idarelerde, aşın bürokratik yapıların kal
dırılması, etkin çalışan esnek ve daha küçük birimlerin oluşturulması, çalışma yöntem ve süreç
lerinin sorgulanması gerekmektedir. 

Esnek ve yatay örgütlenme yanında geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkması, 
kamunun girişimci ve rekabet edebilir olması gerektiğine vurgu yapılması ademi merkeziyetçilikle 
de uyumlu olan bir durumdur. Kamu hizmetlerinin sunumunda mahallî idarelere daha çok görev ve 
sorumluluk verilmesi, merkezî idare ve mahallî idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının 
geleneksel yapısının değiştirilmesini de zorunlu kılmaktadır. 

Demokrasinin yaygınlaşması, refah artışı, teknolojik gelişmeler ve demografik yapıdaki değiş
meler, ihtiyaç ve taleplerin artmasına ve çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu durum mahallî 
idarelerin mahallî müşterek hizmetleri gereği gibi yerine getirebilmek açısından kendi aralarında iş
birliği yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Birlikler, üyelerine göre daha büyük nüfus grupları ve coğ
rafi alana hizmet götürmeleri nedeniyle, hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde sunulmasında 
önemli bir işleve sahiptir. İl özel idareleri, belediyeler ve köylerin, kanunlarla kendilerine verilen 



- 2 -

görevler kapsamında sunacakları hizmetlerden bir veya birkaçını ortaklaşa yerine getirebilmek için 
kendi aralarında işbirliği yapmalarına imkân veren yasal düzenlemeler ülkemizde uzun bir geçmişe 
sahip olmasına rağmen, uygulamada bunların hizmetleri kendi aralarında ortaklaşa görmelerini sağ
layacak mekanizmalar yeterince gelişmemiştir. 

Anayasanın 127 nci maddesinde mahallî idarelerin kendi aralarında birlik kurabilecekleri ön
görülmüştür. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında da mahallî idarelerin aralarında işbirliği 
yapabilecekleri ve bu amaçla birlikler kurabilecekleri belirtilmektedir. Birlik kurma yoluyla kurum
sal nitelik kazanan bu uygulama, aynı zamanda günümüzde ulusal sınırlan aşarak mahallî idarelerin 
sınır ötesi işbirliğinde bulunmak için kullandıkları araçlardan biri haline de gelmiştir. 

Ülkemizde mahallî idare birliklerinin sayısında son yıllarda hızlı bir artış olmuştur. Ancak, bir
lik uygulamasının çoğu zaman amacından uzaklaştığı ve yerel hizmetlerin sunumunda bir karışık
lığa yol açtığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle, Tasarıyla, mahallî idarelerin bütün görev ve yet
kilerini kapsayacak şekilde genel amaçlı veya amacı açıkça belirlenmemiş birlik kurulamayacağı 
hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca, su, atık su, katı atık ve benzeri alt yapı hizmetleriyle çevre ve ekolojik dengenin korun
ması konularında uygulanacak projelerin zorunlu kılması durumunda; Bakanlar Kurulunun, ilgili 
mahallî idarelerin bu konuda kurulmuş birliklere katılmasına karar verebilmesi öngörülmek suretiy
le daha önce uygulamada yer almayan bir yöntem getirilmektedir. 

Mahallî idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelinin 
eğitilmesi ve mahallî idarelere ilişkin olarak hazırlanacak kanunlarla ilgili görüş bildirilmesi 
amacıyla il özel idareleri, belediyeler ve köyler için ülke çapında sadece birer birlik kurulabilecek
tir. 

Diğer taraftan, 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre yaklaşık olarak 23 milyon 
vatandaşımızın yaşadığı kırsal alanda kalkınmayı sağlamak, göç nedeniyle meydana gelen olum
suzlukları önlemek, köylere yönelik hizmetlerin artırılmasını ve iyileştirilmesini temin etmek 
amacıyla, ilçelerde bütün köylerin katılımı ile birlikler kurulabilmesi hükme bağlanmakta; köy bir
likleri için diğer birliklerden farklı bir teşkilât yapısı ve bunlara il özel idarelerinin bütçe gelirlerin
den ek kaynaklar tahsis edilmesi öngörülmektedir. Böylece, köylerde yaşayanlann hizmetlerine 
yönelik olarak daha fazla kaynak aynlması amaçlanmaktadır. 

Tasarı kanunlaştığında mahallî idareler arasındaki işbirliği artacak, ortak hizmet sunmaları 
daha kolay hale gelecek, mahallî müşterek hizmetlerin daha verimli, etkili ve kaliteli bir şekilde 
sunulması mümkün olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- Madde Kanunun amacını, mahallî idare birliklerinin hukukî statüsünün, 
kuruluşunun organlarının, yönetiminin, görevlerinin, yetkilerinin, sorumluluklarının ve çalışma 
usul ve esaslarının açıklanması şeklinde belirtmektedir. 

Madde 2.- Kanun, mahallî idare birliklerini kapsamaktadır. 

Madde 3.- Kanunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla metinde geçen bazı kavramlar 
açıklanmaktadır. 

Madde 4.- Birliğin, birlik tüzüğünün kesinleşmesinden sonra Anayasanın 127 nci maddesi hük
müne istinaden Bakanlar Kurulunun izni ile kurulacağı, mahallî idarelerin birliklere üyeliği veya 
üyelikten ayrılmasının ise ilgili mahallî idare meclisinin karan ile olacağı hükme bağlanmaktadır. 
Mahallî idarelerin kurulmuş bir birliğe katılması için ayrıca Bakanlar Kurulunun izninin aran
mayacağı belirtilmektedir. 

Ancak, su, atık su, katı atık ve benzeri alt yapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korun
ması konularında uygulanacak projenin zorunlu kılması durumunda, ilgili mahallî idarelerin 
üyeliği, Bakanlar Kurulu kararıyla zorunlu hale getirilmektedir. Maddede geçen "ilgili mahallî 
idareler" ibaresi, proje kapsamına giren veya projeden etkilenen mahallî idareleri ifade etmektedir. 
Bu şekilde kurulan birlik üyeliğinden aynlma da yine Bakanlar Kurulu karanna bağlanarak projenin 
hayata geçirilmesi aşamasında bazı üyelerin birlikten aynlmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Aynca, Anayasada mahallî idare birliklerinin "belirli" kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla 
kurulacağı belirtildiğinden, birlik amaçlannın tüzükte somut olarak belirlenmesi öngörülerek 
kanunlarla mahallî idarelere verilmiş bütün görev ve hizmetleri yerine getirmek amacıyla veya 
belirli bir kamu hizmetinin yerine getirilmesini öngörmeyen birlik kurulamayacağı hüküm altına 
alınmaktadır. 

Madde 5.- Birlik tüzüğünün, mahallî idare meclislerinde meclis üye tam sayısının üçte iki 
çoğunluğuyla kabul edildikten sonra, birlik aynı il sınırlan içindeki mahallî idarelerden oluşuyor ise 
valinin, birden fazla ildeki mahallî idarelerden oluşuyorsa İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşmesi 
öngörülmektedir. Aynca, birlik tüzüğünde bulunması gereken hususlar da aynntılı olarak sayılmak
tadır. 

Madde 6.- Mahallî idare birliklerinin, birlik tüzüğünde birliğe devredilmesi öngörülen mahal
lî müşterek nitelikli hizmetlerin yürütülmesi konusunda, üye mahallî idarelerin sahip olduğu yet
kileri haiz olduğu belirtilmektedir. 

Madde 7.- Birlik organlarının, mahallî idarelerin organlarına paralel olarak birlik meclisi, bir
lik encümeni ve birlik başkanından oluşması öngörülmektedir. 

Madde 8.- Birlik meclislerinin nasıl oluşacağı düzenlenmekte, birliğe üye mahallî idarelerin üst 
yöneticileri olan vali, belediye başkanı ve köy muhtarının birlik meclisine doğal üye olarak katıl
ması ve oy kullanması öngörülmekte; vali ve büyükşehir belediye başkanı yerine meclis toplan-
tılanna, bunlann yetki vereceği bir meclis üyesinin katılmasına imkân sağlanmaktadır. Birlik mec
lisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ilgili mahallî idarenin yedek üyelerinin göreve çağrıl
ması, o mahallî idarenin yedek üyelerin hepsinin çağnlmasından sonra ilgili mahallî idarece üye 
seçimi yapılması öngörülmektedir. 
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Bunlara ilâve olarak; üye mahallî idarelerdeki görevleri sona erenlerin birlik meclis üyeliğinin 
sona ereceği; ayrıca meclisin feshi veya meclis üyeliğinin düşmesini gerektiren bir sebeple birlik 
meclis üyeliği sona erenlerin, takip eden dönemde birlik meclis üyeliğine tekrar seçilemeyeceği 
hükmü getirilmektedir. 

Diğer taraftan, birlik başkanının aynı zamanda birlik meclisinin de başkanı olduğu ve birlik 
tüzüğüyle, mahallî idarelerin birlik meclisinde nüfus veya katılım payı oranına göre temsil edil
mesine dair esas getirileceği belirtilmektedir. 

Madde 9.- Birlik meclisinin görev ve yetkileri ayrıntılı şekilde sayılmaktadır. 

Madde 10.- Birlik meclisinin, Bakanlar Kurulunun izninden itibaren en geç iki ay içinde birlik 
merkezinin bulunduğu mahallîn mülkî idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet 
edilmesi, meclisin en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak meclis başkanı, meclis başkan vekilleri 
ile kâtip üyelerin seçilmesi ve meclis başkanlık divanı seçiminin üç gün içinde tamamlanması ön
görülmek suretiyle meclisin kısa süre içinde çalışmaya başlaması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, birlik meclisi başkanlığı ve başkan vekilliği ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. 

Madde 11.- Birlik meclislerinin yılda ikiden az olmamak üzere toplanacağı ve toplantı zaman
larının tüzükte düzenleneceği; birlik meclisi toplantılarının belediye ve il genel meclislerinin top
lantıları gibi sık ve düzenli şekilde yapılmayacağı dikkate alınarak önemli ve acil durumlarda, bir
lik başkanının birlik meclisini olağanüstü toplantıya çağırabileceği; olağanüstü toplantılarda, çağ
rıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemeyeceği hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca, birlik meclisinin toplantıları, kararlan, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve 
denetim yollan, feshi, üyelerin üyeliklerinin sona ermesi ile yükümlülükleri hakkında bu Kanunda 
hüküm bulunmayan durumlarda belediye meclislerine ilişkin hükümlere atıf yapılmaktadır. 

Madde 12.- Birlik encümeni yeniden düzenlenmektedir. Yeni düzenlemeyle encümenin seçil
miş üyelerden oluşması öngörülmektedir. Madde ile birlik başkanının encümenin de başkanı olduğu 
ve birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve encümeni 
görevinin nasıl yürütüleceği açıklanmaktadır. 

Madde 13.- Encümenin görev ve yetkileri belirlenerek yürütme organı olma niteliği daha net-
leştirilmekte ve belediyelere ilişkin hükümlerle tutarlılık içinde yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 14.- Birlik idaresinin başı olarak başkanın hukukî statüsü tanımlanmakta ve birlik baş
kanının görev ve yetkileri düzenlenmektedir. Ayrıca, birlik başkanlığının sona ermesinde belediye 
başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümlerin uygulan
ması öngörülmektedir. 

Madde 15.- Birlik tüzüğünde üye mahallî idareler tarafından birliğe devredilmesi öngörülen 
hizmetlerin ihtiyaçlara uygun şekilde yürütülmesine yetecek gelir kaynaklannın sağlanması ön
görülmektedir. Ayrıca, Tasan ile özel olarak düzenlenen köy birlikleri için diğer birliklerden farklı 
olarak ilâve gelir kaynakları öngörülerek köylerin kalkındırılmasına daha fazla kaynak tahsis edil
mesi amaçlanmaktadır. 

Madde 16.- Birliğin giderleri ayrıntılı olarak sayılmaktadır. 
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Madde 17.- İlçelerde; köylere ait hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, gerektiğinde bu 
hizmetleri bizzat yapmak ve kırsal kalkınmayı katılımcı bir anlayışla sağlamak üzere, tüm köylerin 
iştiraki ile ilçenin adını taşıyan köy birlikleri kurulması öngörülerek bu konuda genel izin vermeye 
Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. Böylece, köylerin sorunlarının demokratik, katılımcı ve iş
birliğine dayalı bir yapı içerisinde hızlı bir şekilde çözümlenmesi amaçlanmaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının köylere yönelik hizmetlerde birlikler ile işbirliği, koordinasyon 
ve yardımlaşma içinde çalışmaları öngörülerek hizmet yürütümünde etkinlik ve verimliliğin artırıl
ması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu kuruluşların personelinin birlik hizmetlerinde vali ve kaymakam-
larca görevlendirilmesine imkân sağlanarak, birliklerin personel istihdamında tasarruf öngörülmek
tedir. 

Madde ile ayrıca, köy birliklerine il özel idaresi bütçe gelirlerinden pay ayrılması öngörülmek
tedir. 

Madde 18.- Birliğin sorumlu olduğu hizmetleri yerine getirebilmesi için üye mahallî idarelerin, 
birliğe karşı malî yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Ancak, uygulamada malî 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde gerekli özen gösterilmemekte ve bu durum hizmetlerde ak
samalara sebep olmaktadır. Bu sebeple, üye mahallî idarelerin birliğe olan borçlarının ödenmemesi 
durumunda, borç tutarının İller Bankası tarafından ilgili mahallî idareye genel bütçe vergi gelirleri 
tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan paydan kesilerek ödenmesi öngörülmektedir. 

Madde 19.- Mahallî idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, 
personelinin eğitilmesi, mahallî idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla, 
ülke düzeyinde il özel idarelerini, belediyeleri ve köyleri temsil etmek üzere sadece birer birlik 
kurulması öngörülmektedir. 

Madde 20.- İl özel idareleri ve belediyelerden farklı olarak mahallî idare birliklerinin şirket 
kuramayacakları veya kurulmuş olan ticarî ortaklıklara katılamayacakları hükme bağlanmaktadır. 

Madde 21.- Bu Kanunda hükmü bulunmayan durumlarda birlik tüzüğü ile birliğe devredilen 
hizmetlerle sınırlı olmak üzere, Belediyeler Kanunu hükümlerinin uygulanacağı konular belirlen
mektedir. Ayrıca, birlik meclisi ve encümeni üyelerine ödenecek huzur haklan düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan mahallî idare birlik
lerinin durumlarını en geç altı ay içinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmesi öngörülmek
te ve bu suretle bütün birliklerin aynı standartlara uygun olarak faaliyette bulunmaları amaçlanmak
tadır. 

Madde 22.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 23.- Yürütme maddesidir. 
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tçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

içişleri Komisyonu 21.2.2005 
Esas No.: 1/798 

Karar No.:6 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 26. 4 2004 tarihinde TBMM Başkan
lığına sunulan, "Mahallî İdare Birlikleri Kanunu Tasarısı", 4. 5. 2004 tarihinde esas komisyon 
olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 
Komisyonumuz 2. 6.2004 tarihli 32 nci toplantısında Tasarıyı gündemine almış ve Tasarının olgun-
laştınlması amacıyla bir alt komisyon kurulmasını kararlaştırmıştır. Alt komisyon çalışmalarına 
başlamış, ancak ikinci yasama yılının sonunda Komisyonun yenilenmesi nedeniyle çalışmalarını 
tamamlayamamıştır. Komisyonumuz, 3.11.2004 tarihli toplantısında alt komisyonun yenilenmesini 
ve çalışmaların kaldığı yerden sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla Alt Komisyon üyelik
lerine seçilen Adana Milletvekili Ali Küçükaydın, Hatay Milletvekili Fuat Geçen, İzmir Millet
vekili Hakkı Ülkü, İstanbul Milletvekili Recep Koral, Sivas Milletvekili Nurettin Sözen ve Sivas 
Milletvekili Selami Uzun, alt komisyon başkanlığına Sivas Milletvekili Selami Uzun'u seçerek 
çalışmalarına başlamış ve 30.12.2004 tarihinde çalışmalarını tamamlayarak raporunu Komis
yonumuza sunmuştur. Alt Komisyon toplantılarına İçişleri, Adalet, Maliye ve Çevre bakanlıkları ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Boğazlar 
Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği, Akdeniz Belediyeler Birliği, Doğu Karadeniz 
Belediyeler Birliği, GAP Belediyeler Birliği, Doğu Batı Trakya Belediyeler Birliği, İç Anadolu 
Belediyeler Birliği, Konya Belediyeler Birliği, Vilayetler Hizmet Birliği, Türk İdareciler Derneği 
temsilcileri ve turizm işletmecileri çağrılarak dinlenmiştir. Alt Komisyon ayrıca Dışişleri Bakanlığı 
kanalıyla yaklaşık 20 ülkedeki birliklerle ilgili bilgileri derlemiş, üniversitelerin ilgili bölümlerin
den görüşler almış ve bu bilgiler ışığında Tasarıyı sonuçlandırmıştır. Komisyonumuz 16.2.2004 
tarihli altıncı toplantısında yukarıda belirtilen kurum temsilcilerinin de katılımıyla Alt Komisyon 
Raporunu inceleyip görüşmüştür. Görüşmelerde Alt Komisyonun hazırladığı metin esas alınmıştır. 

Alt Komisyonun Tasan üzerindeki incelemeleri ana hatlanyla beş noktada yoğunlaşmıştır: 
1. Mahallî idareler ile özel kişiler arasında birlik kurulup kurulamayacağı. 
2. Mahallî idare birliklerinin şirket kurup kuramayacaklan. 
3. Temsil ve eğitim dışında hizmet sunmayan bölgesel mahallî idare birliklerinin kurulup 

kurulamayacağı. 
4. Zorunlu birlik kurulup kurulamayacağı. 
5. Ülke düzeyinde kurulacak birliğin kimlerden oluşturulacağı. 
1. Mahallî idareler ile özel kişiler arasında birlik kurulup kurulamayacağı: 
Alt Komisyondaki görüşmeler sırasında, mahallî idareler ile özel kişiler arasında işbirliği yap

manın zorunluluğundan hareketle düzenleme yapma gereğinden söz edilmiştir. Özellikle turizm 
bölgeleri ile sulama işi yapılan bölgelerde bu zorunluluk kendini açıkça göstermektedir. Turizm böl
gelerindeki işletmeciler, turizmin geliştirilmesi amacıyla çeşitli yatınmlar yapmak istediklerini, an-
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cak tek başlarına yapacakları yatırımların bir işe yaramayacağını, mahallî idarelerin öncülüğünde 
bu yöndeki yatırımların birleştirilebileceğini ifade etmişlerdir. Ancak bu tür bir yapılanmada ken
dilerinin de söz hakkı sahibi almalarının zorunlu olduğunu belirtmişlerdir. 

Diğer taraftan halen mahallî idarelerin öncülüğünde sürdürülen sulama birlikleri ve süt birlik
leri gibi birlikler, köy birliklerinin devreden çıkmasıyla dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak
lardır. 

Alt Komisyonumuz, diğer ülkelerdeki durumu belge üzerinde incelemiş ve mahallî idareler ile 
özel kişilerin oy verme hakkına sahip oldukları mahallî idare birliği bulunmadığını saptamıştır. Öte 
yandan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını inceleyen Alt Komisyonumuz Şartın 3 üncü mad
desindeki, 

"Bu hak, doğrudan, eşit ve genel oya dayanan gizli seçim sistemine göre serbestçe seçilmiş 
üyelerden oluşan ve kendilerine karşı sorumlu yürütme organlarına sahip olabilen meclisler veya 
kurul toplantıları tarafından kullanılacaktır. Bu hüküm, mevzuatın olanak verdiği durumlarda, 
vatandaşlardan oluşan meclislere, referandumlara veya vatandaşlann doğrudan katılımına olanak 
veren öteki yöntemlere başvurulabilmesini hiç bir şekilde etkilemeyecektir." 

Hükmüne dayanarak özel kişilerin yerel yönetimlerin karar organlarında oy hakkına sahip 
olamayacağı sonucuna ulaşmıştır. Nitekim Anayasanın 127 nci maddesi de mahallî idarelerin karar 
organlarının seçmenler tarafından seçilerek oluşturulacağını öngörmektedir. Üniversitelerden alınan 
görüşlerde de, özel kişiler ile mahallî idarelerin ancak şirketler kurarak işbirliği yapabileceği, özel 
kişilerin mahallî idare birliklerinin karar organlarında oy kullanamayacakları belirtilmektedir. 

Alt komisyonumuz bu çerçevede mahallî idare birliklerinin özel kişilerle organik işbirliğini ön
gören önerileri kabul etmemiştir. Ancak bu konuda ara bir çözüm olarak, mahallî idare meclisinden 
seçilecek üye sayısının üçte birini geçmemek ve belediye meclis üyeliğine seçilme yeterliliğine 
sahip kişiler arasından birlik meclisi üyeliğine seçilmeyi öngören bir düzenlemeyi kabul etmiştir. 
Alt Komisyon, ayrıca, sulama birlikleri ile ilgili olarak özel bir düzenleme yapmayı kararlaştırmış
tır. 5272 sayılı Belediyeler Kanununun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılan 1580 sayılı 
Belediye Kanunu, sulama birliklerinin örgütlenmesine olanak verir tarzda yorumlanmakta ve 
sulama birlikleri 1580 sayılı Kanun hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürmekteydi. Oysa 5272 
sayılı Kanunda bu tarzda bir hüküm bulunmadığından bir kanunî boşluk doğmuş durumdadır. Alt 
Komisyonumuz bu boşluğun doldurulması amacıyla sulama birliklerini mevcut Tasarıya eklemeyi 
kararlaştırmıştır. Yeni düzenlemeye göre sadece sulama amaçlı olarak kurulan mahallî idare birlik
lerinde, birlik meclisi, doğal üyeler ile birliğin sulama faaliyetinden faydalanan ve belediye meclisi 
üyeliğine seçilme şartlarına sahip olan çiftçiler arasından birlik tüzüğünde gösterilen sayıda 
seçilecek üyelerden oluşacaktır. Seçim, üye mahallî idare sınırları içinde oturan ve birliğin sulama 
faaliyetinden faydalanan çiftçilerin katılımıyla o mahallî idare meclisinin gözetiminde yapılacaktır. 
Böylece belediye meclisi üyesi olmayan çiftçilerin birlik meclisine seçiminde "belediye meclisi 
üyeliğine seçilme şartlarına sahip olma" koşulu getirilerek ve bu üyelerin seçiminin "ilgili mahallî 
idare meclisinin gözetiminde" yapılması zorunlu kılınarak ortaya çıkabilecek aykırılıkların gideril
mesine çalışılmıştır. 

Komisyonumuz Alt komisyonun yaptığı bu değişiklikleri benimsemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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2. Mahallî idare birliklerinin şirket kurup kuramayacakları: 
Alt Komisyonumuzdaki görüşmelerde ileri sürülen önerilerden biri de belediye birliklerinin 

şirket kurmalarına olanak tanınmasıdır. 5272 sayılı Belediye Kanununda, belediyelerin şirket kur
malarına olanak tanınmıştır. Belediyeler, gerekli görürlerse şirket kurma yolunu seçerek hizmeti 
yürütebileceklerdir. Birlik kurulduğunda, şirket yerine yeni bir örgütlenme yolu seçilmiş demektir. 
Kurulan birliğin şirket kurması, şirket kurmak amacıyla birlik oluşturması anlamına gelir ki, bu 
doğru bir uygulama değildir. Alt Komisyonumuz bu amaçla, birliklerin şirket kurmasını engelleyen 
Tasarının 20 nci maddesini 22 nci madde olarak aynen kabul etmiştir. 

Komisyonumuzdaki görüşmeler sırasında, mahallî idare birliklerinin, mahallî idare birim
lerinin işlemesinde çok etkili bir işleve sahip olacakları ve zaman içinde mahallî idarelerin hizmet
lerini mahallî idare birliği kurarak sunacakları belirtilmiştir. Komisyonumuzda, bu amaçla, mahallî 
idare birliklerinin etkin işleyişine olanak tanıyan düzenlemelerin yer alması gerektiği belirtilmiş ve 
etkin işleyiş için şirket kurmanın zorunlu olduğu görüşü dile getirilmiştir. Mahallî idare birlikleri, 
birlik biçiminde örgütlenerek yapamayacaklan önemli bazı hizmetleri şirketler aracılığıyla 
yürüteceklerdir. Diğer bir anlatımla şirketler mahallî idare birliklerinin daha rahat hareket etmeleri 
ve daha etkili hizmet sunmalarında önemli bir araç olacaklardır. Ayrıca mahallî idare birimlerine şir
ket kurma hakkı tanınmışken, mahallî idare birliklerine bu hakkın tanınmaması bir eksiklik olarak 
değerlendirilmiştir. Komisyonumuz bu gerekçeyle şirket kurma yasağına ilişkin 22 nci maddeyi, 
kabul edilen bir önergeyle Tasarı metninden çıkarmıştır. Böylece mahallî idare birliklerinin şirket 
kurmaları olanaklı hale gelmiştir. 

Komisyonumuzda aynı anlayışla 6 nci maddede de bir değişiklik yapılmıştır. Tasarının 6 nci 
maddesi mahallî idarelerin yetkilerini düzenlemektedir. Oysa "yetki" kavramı, "hak" kavramını 
içermemektedir. Dolayısıyla mahallî idare birliklerinin, mahallî idare birimlerinin sahip oldukları 
yetkilerin yanında, bu birimlerin sahip oldukları haklara da sahip olmaları, bu birliklerin olanak
larını ve dolayısıyla hizmet sunma yeteneklerini artırmış olacaktır. Örneğin belediyelerin sahip ol
duğu çeşitli vergi muafiyetine ilişkin haklarından, belediye birliklerinin de yararlanması söz konusu 
olacaktır. Komisyonumuz bu amaçla verilmiş olan ve 6 nci madde başlığı ile metnine "hak" söz
cüğünü ekleyen bir önergeyi kabul etmiş ve 6 nci maddeyi önergede öngörülen değişiklikle birlik
te kabul etmiştir. 

3. Temsil ve eğitim dışında hizmet sunmayan bölgesel mahallî idare birliklerinin kurulup 
kurulamayacağı: 

Tasarıyla getirilen yeniliklerden birisi, mahallî idarelerin ülke düzeyinde temsil amaçlı tek bir 
birlik kurmaları, bölgesel düzeyde temsil amaçlı olan ve bir hizmetin yürütülmesine yönelik olmayan 
birliklerin kaldırılmasıdır. Alt Komisyonda bu birliklerin mahallî idare bilincinin gelişmesinde ve 
personelin eğitiminde çok önemli işlevler üstlendikleri ve bu nedenle bu birliklerin sürmesinin gerek
li olduğu belirtilmiştir. Ancak Alt Komisyonda ülke düzeyinde her mahallî idare birimi için oluş
turulacak güçlü bir birliğin eğitim ve temsil faaliyetlerini daha iyi sunacağı, ayrıca bölgesel düzeyde 
birlik kurulmasının kaynak israfına yol açacağı gerekçesiyle Tasarıdaki düzenlemenin korunması 
gerektiği ifade edilmiştir. Sonuçta ara bir yöntem olarak, ülke düzeyinde her mahallî idare birimi için 
bir birlik kurulması ve mahallî idarelerin bu birliklerin doğal üyeleri olmaları; aynı amaçlarla ülke 
düzeyinde olmamak üzere birlikler kurulabileceği kuralı getirilmiştir. Böylece mahallî idare birim
leri ülke düzeyinde olmamak koşuluyla kendi aralarında birlikler kurabileceklerdir. 

Komisyonumuz, Alt Komisyonun bu düşüncesini benimsemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 
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4. Zorunlu birlik kurulup kurulamayacağı: 

Tasarının 4 üncü maddesine göre mahallî idare birliği, kural olarak, birlik tüzüğünün kesinleş
mesinden sonra Bakanlar Kurulunun izni ile kurulmakta ve tüzel kişilik kazanmaktadır. Kurulmuş 
bir birliğe üyelik ise, üye olmak isteyen mahallî idare meclisinin karan ve buna dayalı başvuru 
üzerine, birlik meclisinin kabulü ile olmaktadır. Birliğe sonradan üye olma durumunda Bakanlar 
Kurulunun izni aranmamakta ve birlikten ayrılmada da ilgili mahallî idare meclisinin kararı yeterli 
olmaktadır. Ancak; su, atık su, katı atık ve benzeri alt yapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin 
korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda; Bakanlar Kurulu, ilgili mahallî 
idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilmektedir. Bu durumda birliklerden 
ayrılmada da Bakanlar Kurulunun izni aranmaktadır. 

Alt Komisyon, Bakanlar Kurulu kararıyla zorunlu üyeliğin, belirli konularla sınırlandırıldığını 
ve kamu yararı amacını taşıdığını düşünerek düzenlemenin Anayasaya aykırılık taşımadığı 
sonucuna ulaşmıştır. Bu nedenle Taşandaki düzenlemenin korunması gerektiğine karar vermiştir. 

Diğer taraftan mahallî idare birliği üyesinin birlikten aynlmaya kalkması halinde, birliğin 
faaliyeti rasyonel olmaktan çıkabilir ve birliğin diğer üyelerinin kaynakları heba edilmiş olur. Bu 
nedenle, üyelikten aynlmada, birliğin onayının aranması zorunlu hale gelmektedir. Alt Komisyon 
bu amaçla, Taşandaki bu düzenlemenin de korunması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. 

Komisyonumuz Alt Komisyonun bu düşüncesini benimsemiştir. 
5. Ülke düzeyinde kurulacak birliğin kimlerden oluşturulacağı: 
Tasarının 19 uncu maddesi mahallî idarelerin ülke düzeyinde birer birlik oluşturmalanna 

olanak tanımakta ancak bu birliğin oluşumuna yönelik bir hüküm taşımamaktadır. Alt Komis
yonumuz bu birliğin oluşumunun Kanunla düzenlenmesinin zorunlu olduğunu düşünerek, 19 uncu 
maddeye birliğin oluşum yöntemini eklemiştir. Alt Komisyon, bu düzenlemeyi yaparken iki sakın
canın oluşmasının önüne geçmeye çalışmıştır. Bu sakıncalardan birincisi, birliğin karar alamayacak 
ve etkin çalışamayacak kadar fazla üyeden oluşmasıdır. Örneğin her belediyenin Türkiye 
Belediyeler Birliğinde temsil edilmesi halinde, 3000' in üzerinde üyesi olacaktır ki, bu kadar 
kalabalık bir kurulun toplanarak karar alması son derece güçtür. Diğer taraftan mahallî idarelerin, 
birliğe üye olan birimlerinin, oluşturulacak birlikte temsil edilmemesi de, temsilde adalet ilkesine 
aykın olacaktır. Alt Komisyon bu amaçla her iki sakıncayı da taşımayan ara bir çözüm üretmiştir. 
Alt komisyon bu çözümü üretirken ayrıca, büyük nüfuslu belediyelerin birlik meclisinde temsiline 
olanak tanırken, meclisin sadece başkanlardan oluşmasına da izin vermemiştir. Düzenlemeye göre, 
belediye birliklerinin birlik meclisi, 

(1) Büyükşehir, il merkezi ve nüfusu yüzbin ve daha fazla olan yerlerin belediye başkanları, 
(2) Her ilden belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri arasından o ilin milletvekili sayısı 

kadar seçilecek üyelerden oluşacaktır. 

Milletvekili sayısının hesaplanması bilinen bir yöntem olduğundan, her ilden milletvekili 
sayısı kadar belediye meclisi üyesi birlik meclisi üyeliğine seçilecektir. 

İl özel idarelerine ait olan birlik meclisi de belediye birliğine paralel olarak, il valileri ile her 
ilin il genel meclisinin kendi üyeleri arasından o ilin milletvekili sayısı kadar seçeceği kimselerden 
oluşacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 
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Köylere ait olan birlik meclisi ise yirmibeş ve daha fazla köyü olan ilçelerin kaymakamları ile 
her ilden her yüz köy için seçilecek bir köy muhtarından oluşacaktır. 

Yeni düzenlemeye göre ayrıca il özel idaresi birliklerinin başkanlarının valiler, köy birlikleri 
başkanlarının kaymakamlar olması öngörülmüştür. 

Komisyonumuz bu düzenlemeyi de uygun bulmuştur. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sırasında, yukarıda belirtilenler dışında maddeler 
üzerinde de önergeler verilmiştir. 

Önergelerden birisi Alt komisyon metninin 12 nci maddesinde değişiklik öngörmektedir. Mad
de, birlik meclislerinin feshine ilişkindir ve bütün birlik meclislerini aynı kategoride değerlendir
mektedir. Oysa düzenlemelerde ülke düzeyinde birlik kurulmasına olanak tanınmıştır. Dolayısıyla 
ülke düzeyinde kurulacak birliğinin feshi halinde farklı kurumların oluşturulması zorunludur. Öner
geyle ülke düzeyinde kurulacak birlikler için meclisin feshi durumunda, meclis ve encümen 
görevinin, İçişleri Bakanlığınca oluşturulacak heyet tarafından yerine getirilmesi öngörülmektedir. 
Önerge, Komisyonumuzca kabul edilmiş ve 12 nci madde önergede öngörülen değişiklikle birlikte 
kabul edilmiştir. 

Önergelerden altı tanesi 18 inci maddede değişiklik öngörmektedir. 

18 inci maddede değişiklik öngören önergelerden ilki, ikinci fıkrada değişiklik öngörmektedir. 
Fıkrada köy birlikleri başkanlarının kaymakam olduğu belirtilmektedir. Ancak merkez ilçelerde 
kaymakam bulunmadığından, buralarda kimin başkan olacağı belli değildir. Önergeyle bu boşluk 
giderilmekte ve merkez ilçelerde birlik başkanının vali veya görevlendireceği vali yardımcısı ol
duğu hüküm altına alınmaktadır. 

18 inci maddeye ilişkin ikinci önerge, ikinci fıkraya ilişkindir. Fıkranın son cümlesine göre, 
köy birliklerinin meclis ve encümeninin başkan ve üyelerine huzur hakkı ödenmeyecektir. Komis
yonumuzda bu düzenlemenin haksızlığa yol açacağı, kaymakamların birlik başkanı olarak çok 
önemli işler yaptıkları ve bu nedenle huzur hakkı almamalarının haksızlık olacağı ifade edilmiştir. 
Komisyonumuzda ayrıca, diğer encümen ve meclis üyelerine de huzur hakkı ödenmesi gerektiği 
ifade edilmiştir. Komisyonumuz bu amaçla huzur hakkı ödenecek kişileri belirleme yerine, "öden
mez" ibaresini, "ödenebilir" biçiminde değiştirmeyi uygun görmüştür. Böylece huzur hakkı ödenip 
ödenmemesini, ödenecekse kimlere ödeneceğini birliğin kendi organları kararlaştıracaktır. 

18 inci maddeye ilişkin üçüncü önerge de ikinci fıkrada değişiklik öngörmektedir. İkinci fıkra 
da köy birliği organlarının yapısını düzenlemektedir. Fıkraya göre birlik encümeni, birlik baş
kanının başkanlığında meclisin kendi üyeleri arasından seçeceği dört üyeden oluşmaktadır. Mec
lisin üyeleri ise köy muhtarları ile ilçelerden seçilen il genel meclisi üyelerinden oluşmaktadır. 
Komisyonumuzdaki görüşmeler sırasında, birlik encümeninde il genel meclisi üyelerinden en az bir 
kişi bulunması gerektiği ifade edilmiş ve bu amaçla bir önerge verilmiştir. 

18 inci maddeye ilişkin dördüncü önerge, dördüncü fıkrada değişiklik öngörmektedir. Fık
radaki bir düzenlemeye göre vali ve kaymakamlar idari ve mali işleri yürütmek üzere kamu kurum 
ve kuruluşlarından personel görevlendirebilecektir. Komisyonumuzdaki görüşmeler sırasında, bir
liğin sadece idari ve mali işler için değil, diğer işler için de elemana gereksinim duyabileceği ve bu 
nedenle buradaki idari ve mali sınırlamasının kaldırılması gerektiği yönünde bir önerge verilmiştir. 
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— ı ı -
ıs inci maddeye ilişkin beşinci önerge, kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek olan 

kişilere yapılacak ödemeyi düzenlemektedir. Komisyonumuzda verilen bir önerge ile bu ödemelerin 

hesaplanmasında ortaya çıkabilecek olan sorunlar giderilmeye çalışılmaktadır. 
18 inci maddeye ilişkin son önerge, beşinci fıkrada değişiklik öngörmektedir. Fıkraya göre il 

özel idaresi bütçe gelirlerinin %10'una kadar olan kısmı köy birliklerine aktarılacaktır. Madde 
üzerinde iki görüş ileri sürülmüştür. Birinci görüşe göre, %10 sınırı hizmetlerin yerine getirilmesini 
güçleştirecektir. Çünkü il özel idarelerinin en önemli görevlerinden biri köylere yardım edilmesidir. 
Kurulan bir birlikle bu hizmetlerin görülmesi halinde, %10 sının nedeniyle, hizmetlerin aksayacağı 
kuşkusuzdur. Bu nedenle birlik yoluyla hizmet yürütülmesinin önü kapatılmış olacaktır. Komis
yonumuzda ileri sürülen bu görüşe göre, üst sınınn değil alt sınınn %10 olması gerekir. İl özel 
idarelerinin yatınmlannın en büyük bölümü köylere ilişkin olduğuna göre her durumda %10'un köy 
birliklerine aktarılması yararlı olacaktır. Hizmetlerin çoğunun birlik aracılığıyla yerine getirilmesi 
halinde, bütçenin diğer bölümünün de köy birliğine aktarılmasına olanak tanınmalıdır. Bu görüşe 
karşı ileri sürülen diğer bir görüşte, bu olanağın tanınması halinde bazı kötü niyetli uygulamalann 
ortaya çıkabileceği ve bu nedenle % 10'un üst sınır olması gerektiği ifade edilmiştir. Örneğin bir il 
özel idaresinin bütçesinin %90'ını köy birliğine aktarması olanaklı olacaktır. Komisyonumuz her iki 
görüşü de dikkate alarak ara bir çözüm üretmiştir. Verilen bir önergeyle %10 sının kaldırılmakta ve 
bunun yerine köy birliğine aktarılacak miktarı belirleme yetkisi il genel meclisine bırakılmaktadır. 
Böylece hem %10 sınırının aşılması olanaklı hale gelmekte, hem de gereğin üstünde miktann, il 
özel idaresi bütçesinden köy bütçesine aktanlmasının önü kesilmiş olmaktadır. 

Bu önergeler Komisyonumuzca kabul edilmiş ve 18 inci madde, bu altı önerge doğrultusunda 
kabul edilmiştir. 

Alt Komisyon metninin 22 nci maddesi, yukanda belirtildiği gibi bir önergeyle madde metnin
den çıkarıldığından, madde sıralaması yeniden yapılmıştır. Alt Komisyon metninin 23 ncü maddesi 
Komisyonumuzca 22 nci madde olarak kabul edilmiştir. Madde üzerinde verilen bir önergeyle, uy
gulanacak kanunlar konusunda kanuni bir boşluk doğmasını engellemek amacıyla verilmiştir. Mad
de, önerge doğrultusunda değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Alt komisyon metninin geçici 1 inci maddesi, mevcut mahallî idare birliklerinin kendilerini 
yeni kanuni duruma uydurmalarıyla ilgili geçiş hükümleri taşımaktadır. Ancak 3335 sayılı Kanun 
kapsamındaki uluslararası faaliyette bulunan mahallî idare birlikleri ile ilgili geçiş hükmü bulun
mamaktadır. Komisyonumuzda verilen bir önerge ile bu tür birliklerin geçiş döneminde nasıl bir iş
leme tabi tutulacakları konusu düzenlenmektedir. Komisyonumuz bu önergeyi kabul etmiş ve öner
gedeki düzenlemeyi geçici 1 inci maddeye üçüncü fıkra olarak eklemiştir. 

Komisyonumuzda verilen son önerge, mahallî idare birliklerine olan kişi borçlarının akıbeti ile 
ilgilidir. Komisyonumuz bu önergeyi kabul ederek alt komisyon metnine geçici 2 nci madde olarak 
eklemiştir. 

Komisyonumuzda ayrıca Türk Lirası cinsinden ifade edilen tutarlar, Yeni Türk Lirasına çev
rilerek yazılmıştır. 

Komisyonumuz Alt Komisyon metninin 19 uncu maddesine madde başlığı yazıldığının unutul
duğunu görerek maddeye "Sulama birlikleri" başlığını koymuştur. 

Alt komisyon metninin diğer maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Tevfik Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Kâtip 

Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 
Nur Doğan Topaloğlu 

Ankara 

Üye 

Ali Ay ağ 
Edirne 
Üye 

Sıdıka Sarıbekir 
İstanbul 

Üye 

Başkan vekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 
Üye 

Şevket Orhan 
Bursa 

Üye 

Muharrem Tozçöken 
Eskişehir 

Üye 
Ali Oksal 

Mersin 
Üye 

Sözcü 
Şükrü Önder 

Yalova 
Üye 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

Üye 

Ali Yüksel Kavuştu 
Çorum 

Üye 
Fuat Geçen 

Hatay 
Üye 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Selami Uzun Mehmet Kartal 
Sivas Van 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ 
KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; mahallî 

idare birliklerinin hukukî statüsünü, kuruluşunu, 
organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorum
lulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzen
lemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- Bu Kanun mahallî idare bir

liklerini kapsar. 
Tanımlar 
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Mahallî idare: İl özel idaresi, belediye 

ve köyü, 
b) Mahallî idare birliği: Birden fazla 

mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları 
hizmetlerden bazılannı birlikte görmek üzere 
kendi aralannda kurdukları kamu tüzel kişisini, 

c) Birlik: Mahallî idare birliğini, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Birliğin Kuruluşu, Tüzüğü, Görev ve Yetkileri 

Kuruluş 
MADDE 4.- Birlik, birlik tüzüğünün 

kesinleşmesinden sonra Bakanlar Kurulunun 
izni ile kurulur ve tüzel kişilik kazanır. 

Kurulmuş bir birliğe üyelik, üye olmak is
teyen mahallî idare meclisinin karan ve buna 
dayalı başvuru üzerine, birlik meclisinin kabulü 
ile olur. Bu durumda Bakanlar Kurulunun izni 
aranmaz. Aynlmada ilgili mahallî idare mec
lisinin karan yeterlidir. 

Su, atık su, katı atık ve benzeri alt yapı hiz
metleri ile çevre ve ekolojik dengenin korun
masına ilişkin projelerin zorunlu kılması 
durumunda; Bakanlar Kurulu, ilgili mahallî 
idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına 
karar verebilir. Bu fıkrada belirtilen birliklerden 
aynlma da Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ 
KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; mahallî 

idare birliklerinin hukukî statüsünü, kuruluşunu, 
organlannı, yönetimini, görev, yetki ve sorum-
luluklan ile çalışma usul ve esaslannı düzen
lemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- Bu Kanun mahallî idare bir

liklerini kapsar. 
Tanımlar 
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Mahallî idare: İl özel idaresi, belediye 

ve köyü, 
b) Mahallî idare birliği: Birden fazla 

mahallî idarenin, yürütmekle görevli olduklan 
hizmetlerden bazılannı birlikte görmek üzere 
kendi aralannda kurduklan kamu tüzel kişisini, 

c) Birlik: Mahallî idare birliğini, 
İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Birliğin Kuruluşu, Tüzüğü, Görev ve Yetkileri 

Kuruluş 
MADDE 4.- Birlik, birlik tüzüğünün 

kesinleşmesinden sonra Bakanlar Kurulunun 
izni ile kurulur ve tüzel kişilik kazanır. 

Kurulmuş bir birliğe üyelik, üye olmak is
teyen mahallî idare meclisinin kararı ve buna 
dayalı başvuru üzerine, birlik meclisinin kabulü 
ile olur. Bu durumda Bakanlar Kurulunun izni 
aranmaz. Aynlmada ilgili mahallî idare mec
lisinin kararı yeterlidir. 

Su, atık su, katı atık ve benzeri alt yapı hiz
metleri ile çevre ve ekolojik dengenin korun
masına ilişkin projelerin zorunlu kılması 
durumunda; Bakanlar Kurulu, ilgili mahallî 
idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına 
karar verebilir. Bu fıkrada belirtilen birliklerden 
aynlma da Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Mahallî idarelerin bütün görevlerini kap
sayacak şekilde genel amaçlı veya amacı açık
ça belirlenmemiş birlik kurulamaz. 

Birlik tüzüğü 
MADDE 5.- Birlik tüzüğü, birliği kuracak 

mahallî idarelerin meclislerinde üye tam 
sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildik
ten sonra valinin; birlik birden fazla ildeki 
mahallî idarelerin katılımı ile kuruluyorsa İçiş
leri Bakanının onayı ile kesinlesin 

Birlik tüzüğünde aşağıdaki hususların 
bulunması zorunludur: 

a) Birliğin adı ve amacı, 
b) Birlik üyesi mahallî idarelerin adlan, 
c) Birliğin merkezi, 
d) Birliğin görev süresi, sona ermesi ve 

tasfiyesi, 
e) Birliğe devredilen görev ve hizmetler, 
f) Birlik meclisinin toplantı dönemleri, 
g) Birlik üyesi mahallî idarelerin her 

birinin birlik meclisinde kaç üye ile temsil 
edileceği ve seçilen üyelerin görev süreleri, 

h) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve 
faaliyet giderlerine katılma paylan ve bu pay-
lann tespit yöntemi, 

i) Birliğin gelirleri, giderleri, bütçe ve 
çalışma programlarına ilişkin hususlar, 

j) Birlik üyesi mahallî idarelerin ve bu 
idarelerin hizmet alanında yaşayanların birlik 
hizmetlerinden yararlanma usulleri, 

k) Tüzük değişikliğinin nasıl yapılacağı. 

Birliğin yetkileri 
MADDE 6.- Mahallî idare birlikleri, 

tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mahallî 
müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye 
mahallî idarelerin yetkilerine sahiptir. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Mahallî idarelerin bütün görevlerini kap
sayacak şekilde genel amaçlı veya amacı açık
ça belirlenmemiş birlik kurulamaz. 

Birlik tüzüğü 
MADDE 5.- Birlik tüzüğü, birliği kuracak 

mahallî idarelerin meclislerinde üye tam 
sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildik
ten sonra valinin; birlik birden fazla ildeki 
mahallî idarelerin katılımı ile kuruluyorsa İçiş
leri Bakanının onayı ile kesinlesin Tüzük 
değişikliğinin nasıl yapılacağı birlik tüzüğünde 
gösterilir ve onaylanması hakkında tüzüğün 
onaylanmasına ilişkin usul uygulanır. 

Birlik tüzüğünde aşağıdaki hususların 
bulunması zorunludur: 

a) Birliğin adı ve amacı. 
b) Birlik üyesi mahallî idarelerin adları. 
c) Birliğin merkezi. 
d) Birliğin görev süresi, sona ermesi ve 

tasfiyesi. 
e) Birliğe devredilen görev ve hizmetler. 
f) Birlik meclisinin ve birlik encümeninin 

toplantı dönemleri. 
g) Birlik üyesi mahallî idarelerin her 

birinin birlik meclisinde kaç üye ile temsil 
edileceği ve seçilen üyelerin görev süresi ve 
birlik encümeni üye sayısı. 

h) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve 
faaliyet giderlerine katılma paylan ve bu pay-
lann tespit yöntemi. 

i) Birliğin gelirleri, giderleri, bütçe ve 
çalışma programlanna ilişkin hususlar. 

j) Birlik üyesi mahallî idarelerin ve bu 
idarelerin hizmet alanında yaşayanlann birlik 
hizmetlerinden yararlanma usulleri. 

k) Tüzük değişikliğinin nasıl yapılacağı. 
Birliğin hak ve yetkileri 
MADDE 6.- Mahallî idare birlikleri, 

tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mahallî 
müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye 
mahallî idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Birliğin Organları 

Birliğin organları 
MADDE 7.- Birliğin organları; birlik mec

lisi, birlik encümeni ve birlik başkanıdır. 
Birlik meclisi 
MADDE 8.- Birlik meclisi, birliğin karar 

organıdır ve birlik üyesi mahallî idarelerin 
meclislerinin kendi üyeleri arasından, birlik 
tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla 
seçecekleri üyelerden oluşur. Asıl üye sayısının 
yarısı kadar yedek üye seçilir. 

Birliğin üyesi olan il özel idaresi için vali, 
belediye için belediye başkanı ve köy için muh
tar birlik meclisinin doğal üyesidir. Birlik mec
lisinde bunların dışında doğal üye bulunmaz. 
Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dâhil
dir. Vali ve büyükşehir belediye başkanı birlik 
meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis 
üyelerinden birine yetki verebilir. 

Üye mahallî idarelerden herhangi birinin 
birlik meclisindeki asıl üyeliklerinde boşalma 
olursa, birlik başkanı o mahallî idarenin yedek 
üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye 
kalmadığı takdirde üye mahallî idarelerin mec
lisleri, ilk toplantılarında yeniden yedek üye 
seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi 
durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi 
yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar. 

İl özel idaresi, belediye ve köy idarelerin-
deki görevleri sona erenlerin birlik meclisi 
üyeliği de sona erer. 

Birlik meclisi üyeliği fesih veya üyeliğin 
düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, 
bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine 
seçilemezler. 

Birlik tüzüğünde, üye mahallî idarelerin 
birlik meclisinde nüfus veya katılım payı 
oranına göre temsil edilmesine dair esas getirilir. 

Birlik başkanı aynı zamanda birlik mec
lisinin de başkanıdır. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Birliğin Organları 
Birliğin organları 
MADDE 7.- Birliğin organları; birlik mec

lisi, birlik encümeni ve birlik başkanıdır. 
Birlik meclisi 
MADDE 8.- Birlik meclisi, birliğin karar 

organıdır ve birlik üyesi mahallî idarelerin 
meclislerinin kendi üyeleri veya belediye mec
lis üyeliğine seçilmeye haiz kişiler arasından, 
birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla 
seçecekleri üyelerden oluşur. Ancak dışarıdan 
seçileceklerin sayısı mahalli idare meclisinden 
seçileceklerin üçte birini geçemez. Asıl üye 
sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir. 

Birliğin üyesi olan il özel idaresi için vali, 
belediye için belediye başkanı ve köy için muh
tar birlik meclisinin doğal üyesidir. Birlik mec
lisinde bunların dışında doğal üye bulunmaz. 
Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dâhil
dir. Vali ve belediye başkanı birlik meclisinde 
kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerin
den birine yetki verebilir. 

Üye mahallî idarelerden herhangi birinin 
birlik meclisindeki asıl üyeliklerinde boşalma 
olursa, birlik başkanı o mahallî idarenin yedek 
üyelerini göreve çağınr. Çağrılacak yedek üye 
kalmadığı takdirde üye mahallî idarelerin mec
lisleri, ilk toplantılarında yeniden yedek üye 
seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi 
durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi 
yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar. 

İl özel idaresi, belediye ve köy idarelerin-
deki görevleri sona erenlerin birlik meclisi 
üyeliği de sona erer. 

Birlik meclisi üyeliği, üyeliğin düşmesini 
gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki 
dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler. 

Birlik tüzüğünde, üye mahallî idarelerin 
birlik meclisinde nüfus ve katılım payı oranına 
göre temsil edilmesine dair esas getirilebilir. 
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Meclisin görev ve yetkileri 
MADDE 9.- Birlik meclisinin görev ve 

yetkileri şunlardır: 
a) Yatırım planı ve çalışma programını 

görüşmek ve kabul etmek, 
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, büt

çede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri 
arasında aktarma yapmak, 

c) Borçlanmaya karar vermek, 
d) Taşınmaz mal alımına, satımına ve 

takasına karar vermek, 
e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler 

için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, 
f) Şartlı bağışlan kabul etmek, 
g) Dava konusu olan ve miktarı iki milyar

dan on milyar Türk Lirasına kadar birlik 
alacaklarının sulhen halline karar vermek, 

h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-
işlet-devret modeli ile yapılmasına karar ver
mek, 

i) Encümen üyelerini seçmek, 
j) Birlik tarafından çıkarılacak yönet

melikleri kabul etmek, 
k) Birlik başkanıyla encümen arasındaki 

anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

Meclis başkanlık divanı 
MADDE 10.- Birlik meclisi, birliğin 

kuruluşundan itibaren otuz gün içinde birlik 
merkezinin bulunduğu mahallin mülkî idare 
amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya 
davet edilir. Meclis en yaşlı üyenin başkan
lığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Birlik başkanı aynı zamanda birlik mec
lisinin de başkanıdır. 

Meclisin görev ve yetkileri 
MADDE 9.- Birlik meclisinin görev ve 

yetkileri şunlardır: 
a) Yatırım planı ve çalışma programını 

görüşmek ve kabul etmek. 
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, büt

çede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri 
arasında aktarma yapmak. 

c) Borçlanmaya karar vermek. 
d) Taşınmaz mal alımına, satımına, 

kiralanmasına ve takasına karar vermek. 
e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler 

için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 
f) Şartlı bağışlan kabul etmek. 
g) Dava konusu olan ve miktan iki milyar

dan on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik 
alacaklannın sulhen halline karar vermek. 

h) Birlik yatınmlannın yap-işlet veya yap-
işlet-devret modeli ile yapılmasına karar ver
mek. 

i) Birlik başkanlık divanını, birlik en
cümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu 
üyelerini seçmek. 

j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurul
masına karar vermek. 

k) Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde 
tüzük değişikliğini kabul etmek. 

1) Birlik tarafından çıkarılacak yönet
melikleri kabul etmek. 

m) Birlik başkanıyla birlik encümeni 
arasındaki anlaşmazlıktan karara bağlamak. 

Meclis başkanlık divanı 
MADDE 10.- Birlik meclisi, birliğin 

kuruluşundan mahalli idare genel seçim sonuç-
lannın Yüksek Seçim Kurulunca ilanından 
itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin 
bulunduğu mahallin mülkî idare amiri tarafın
dan birlik merkezinde toplantıya davet edilir. 
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üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik baş
kanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile 
kâtip üyeleri seçer. îlk iki yıldan sonra 
seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk 
mahallî idareler seçimine kadar görev yapar. 

Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün 
içinde tamamlanır. 

Birlik meclisine birlik başkanı, bulun
maması durumunda meclis birinci başkan 
vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci 
başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık 
faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplan
tısı meclis başkan vekilinin başkanlığında 
yapılır. 

Başkanlık divanında boşalma olması 
durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere 
yeni üye seçilir. 

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında 
düzeni sağlamakla yükümlüdür. 

Meclis toplantısı 
MADDE 11.- Meclis toplantıları, üye 

mahallî idarelerin kanunlarında belirtilen top
lantı dönemleri dikkate alınarak yılda ikiden az 
olmamak üzere birlik tüzüğünde gösterilen 
zamanlarda yapılır. Yılın ilk toplantısı dönem 
başı toplantısıdır. 

Birlik başkanı, üye mahallî idare meclis
lerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin 
üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durum
larda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik 
meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. 
Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç 
gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak 
duyurulur ve ayrıca ilân edilir. 

Olağanüstü toplantılarda, çağrıyı gerek
tiren konuların dışında bir iş görüşülemez. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Meclis en yaşlı üyenin başkanlığında top
lanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, 
üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, 
meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip 
üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek baş
kanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahallî 
idareler seçimine kadar görev yapar. Üyelerinin 
tamamı il özel idarelerinden oluşan birliklerde 
birlik başkanı, birlik merkezinin bulunduğu ilin 
valisidir. 

Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün 
içinde tamamlanır. 

Birlik meclisine birlik başkanı, bulun
maması durumunda meclis birinci başkan 
vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci 
başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık 
faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplan
tısı meclis başkan vekilinin başkanlığında 
yapılır. 

Başkanlık divanında boşalma olması 
durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere 
yeni üye seçilir. 

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında 
düzeni sağlamakla yükümlüdür. 

Meclis toplantısı 
MADDE 11.- Meclis toplantıları, üye 

mahallî idarelerin kanunlarında belirtilen top
lantı dönemleri dikkate alınarak yılda ikiden az 
olmamak üzere birlik tüzüğünde gösterilen 
zamanlarda yapılır. Yılın ilk toplantısı dönem 
başı toplantısıdır. 

Birlik başkanı, üye mahallî idare meclis
lerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin 
üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durum
larda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik 
meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. 
Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç 
gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak 
duyurulur ve ayrıca ilân edilir. 

Birlik meclisinde plan ve bütçe komis
yonunun dışında birliğin faaliyet konularında 
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Birlik meclisinin toplantıları, kararlan, 
çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve 
denetim yollan, feshi, meclis üyeliğinin sona 
ermesi ile üyelerin yükümlülükleri hakkında bu 
Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda, 
Belediyeler Kanununun belediye meclislerine 
ilişkin hükümleri uygulanır. 

Birlik encümeni 
MADDE 12.- Birlik encümeni, birlik baş

kanı ile birlik meclisinin dönem başı toplan
tısında kendi üyeleri arasından bir yıllığına 
görev yapmak üzere, gizli oyla seçeceği dört 
üyeden oluşur ve on beş günde bir toplanır. Bir
lik başkanı, encümenin de başkanıdır. 

Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen en
cümen, dönem başına kadar görev yapar. Birlik 
meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümeni 
üyeliği de sona erer. 

Üye sayısı dört veya daha fazla olan 
mahallî idare birliklerinde, encümen üyelerinin 
ayrı ayrı mahallî idarelerin meclis üyeleri 
arasından seçilmesi zorunludur. 

Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni 
meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve en
cümeni görevi, birlik merkezinin bulunduğu 
yer mülkî idare amirince kamu görevlileri 
arasından biri başkan olmak üzere görevlen
dirilecek beş kişi tarafından yürütülür. 

Türkiye Büyük Millet Mecli 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

olmak üzere ihtisas komisyonlan kurulabilir. 
İhtisas komisyonlan meclis üyeleri arasından 
birlik meclisinin karanyla kurulur ve komisyon 
üye sayısı beşi geçemez. Komisyon üyelerinin 
ayn mahalli idare temsilcileri arasından seçil
mesi esastır. 

Olağanüstü toplantılarda, çağnyı gerek
tiren konulann dışında bir iş görüşülemez. 

Birden çok ili kapsayan mahalli idare bir
liklerinde mahalli idare birlik meclisinin karar
lan o birliğin merkezinin olduğu yer mülki 
idare amirine gönderilir. 

Birlik meclisinin toplantıları, kararlan, 
çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve 
denetim yollan, feshi, meclis üyeliğinin sona 
ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile 
meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında bu 
Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda, 
Belediyeler Kanununun belediye meclislerine 
ilişkin hükümleri uygulanır. 

Birlik encümeni 
MADDE 12.- Birlik encümeni, birlik baş

kanı ile sayısı yediyi geçmemek üzere birlik 
tüzüğünde gösterilecek sayıda meclis üyesin
den oluşur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerde 
bu sayı iki kat olarak uygulanır. Bu üyeler, bir
lik meclisince, dönem başı toplantısında kendi 
üyeleri arasından gizli oyla bir yıllığına görev 
yapmak üzere seçilir. Birlik başkanı, en
cümeninin de başkanıdır. 

Birlik encümeni birlik tüzüğünde belir
tilen sürelerle toplanır. Bu süre bir ayı aşamaz. 

Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen en
cümeni, dönem başına kadar görev yapar. Bir
lik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik en
cümeni üyeliği de sona erer. 

Üye sayısı dört veya daha fazla olan 
mahallî idare birliklerinde, encümen üyelerinin 
ayrı ayrı mahallî idarelerin meclis üyeleri 
arasından seçilmesi zorunludur. 
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Encümenin görev ve yetkileri 
MADDE 13.- Birlik encümeninin görev 

ve yetkileri şunlardır: 
a) Yatırım planı ve çalışma programı ile 

bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine 
görüş bildirmek, 

b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği 
kamu yararı kararını almak, 

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin har
cama yerlerini belirlemek, 

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın 
ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 

e) Kanunlarda öngörülen cezalan vermek, 
f) İki milyar Türk Lirasına kadar olan 

davaların sulhen halline karar vermek, 
g) Taşınmaz mal satımına ve takasına iliş

kin meclis kararlarını uygulamak. 
Birlik encümeninin toplantıları, kararları 

ile çalışma esas ve usulleri hakkında bu Kanun
da hüküm bulunmayan durumlarda, 
Belediyeler Kanununun belediye encümenine 
ilişkin hükümleri uygulanır. 

Birlik başkanı 
MADDE 14.- Birlik başkanı, birlik 

idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 
Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve 
menfaatlerini korumak, 

b) Yatırım planı ve çalışma programı ile 
bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uy
gulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni 
meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik 
encümenine ait görevler, ulusal düzeyde 
kurulan birlikler için İçişleri Bakanlığınca, 
diğer birlikler için birlik merkezinin bulunduğu 
yer mülkî idare amirince kamu görevlileri 
arasından biri başkan olmak üzere görevlen
dirilecek beş kişilik bir heyet tarafından 
yürütülür. 

Encümenin görev ve yetkileri 
MADDE 13.- Birlik encümeninin görev 

ve yetkileri şunlardır: 
a) Yatırım planı ve çalışma programı ile 

bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine 
görüş bildirmek. 

b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği 
kamu yaran karannı almak. 

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin har
cama yerlerini belirlemek. 

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın 
ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

e) Kanunlarda öngörülen cezalan vermek. 
f) İkibin Yeni Türk Lirasına kadar olan 

davalann sulhen halline karar vermek. 
g) Taşınmaz mal alımına, satımına, 

kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis karar-
lannı uygulamak. 

Birlik encümeninin toplantıları, kararlan 
ile çalışma esas ve usulleri hakkında bu Kanun
da hüküm bulunmayan hallerde, Belediye 
Kanununun belediye encümenine ilişkin 
hükümleri uygulanır. 

Birlik başkanı 
MADDE 14.- Birlik başkanı, birlik 

idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 
Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve 
menfaatlerini korumak. 

b) Yatırım planı ve çalışma programı ile 
bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uy
gulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla 
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ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet 
raporunu meclise sunmak, 

c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin et
mek, 

d) Birlik meclisine ve birlik encümenine 
başkanlık etmek, 

e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını 
idare etmek, 

f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve 
tahsil etmek, 

g) Yetkili organların kararını almak şartıy
la sözleşme yapmak, 

h) Birlik meclisi ve encümeni kararlarını 
uygulamak, 

i) Meclis ve encümenin yetkisi dışında 
kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak, 

j) Birlik personelini atamak, 
k) Birliği denetlemek, 
1) Şartsız bağışlan kabul etmek, 
m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik 

meclisi veya birlik encümeni kararını gerektir
meyen görevleri yapmak ve yetkileri kullan
mak. 

Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik 
başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik 
müdürüne devredebilir. 

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili 
olarak Belediyeler Kanununun belediye baş
kanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebep
lerle sona ermesine ilişkin hükümleri uy
gulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Birliğin gelirleri 
MADDE 15.- Birliğin gelirleri şunlardır: 
a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve 

faaliyet giderlerine katılma paylan, 
b) Birlik meclisi tarafından belirlenecek 

tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı 
ücretler, 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet 
raporunu meclise sunmak. 

c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin et
mek. 

d) Birlik meclisine ve birlik encümenine 
başkanlık etmek. 

e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallannı 
idare etmek. 

f) Birliğin gelir ve alacaklannı takip ve 
tahsil etmek. 

g) Yetkili organlann karannı almak şartıy
la sözleşme yapmak. 

h) Birlik meclisi ve birlik encümeni karar-
lannı uygulamak. 

i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yet
kisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalannı 
yapmak. 

j) Birlik personelini atamak. 
k) Birliği denetlemek. 
1) Şartsız bağışlan kabul etmek. 
m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik 

meclisi veya birlik encümeni karannı gerektir
meyen görevleri yapmak ve yetkileri kullan
mak. 

Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik 
başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik 
genel sekreterine veya birlik müdürüne dev
redebilir. 

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili 
olarak Belediyeler Kanununun belediye baş
kanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebep
lerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Birliğin gelirleri 
MADDE 15.- Birliğin gelirleri şunlardır: 
a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve 

faaliyet giderlerine katılma paylan. 
b) Birlik meclisi tarafından belirlenecek 

tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı 
ücretler. 
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c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 
aktarılacak ödenekler, 

d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış 
ve başka suretle değerlendirilmesinden elde 
edilecek gelirler, 

e) Kira ve faiz gelirleri, 
f) Bağışlar, 
g) Köy birlikleri için il özel idaresi büt

çesinden ayrılacak pay, 
h) Diğer gelirler. 
Birliğin giderleri 
MADDE 16.- Birliğin giderleri şunlardır: 
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için 

yapılacak giderler, 
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organ

larının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, 
huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim har
camaları ile diğer giderler, 

c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve 
diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak 
giderler, 

d) Birliğin hizmet binaları ve tesislerinin 
temini, bakımı ve onarımı için yapılan giderler, 

e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler 
ile sigorta giderleri, 

f) Dava takip ve icra giderleri, 
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim üc

retleri, 
h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla 

yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 
aktarılacak ödenekler. 

d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış 
ve başka suretle değerlendirilmesinden elde 
edilecek gelirler. 

e) Kira ve faiz gelirleri. 
f) Bağışlar. 
g) Köy birlikleri için il özel idaresi büt

çesinden ayrılacak pay. 
h) Diğer gelirler. 
Birliğin giderleri 
MADDE 16.- Birliğin giderleri şunlardır: 
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için 

yapılacak giderler. 
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organ

larının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, 
huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim har
camaları ile diğer giderler. 

c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve 
diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak 
giderler. 

d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, 
araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve 
onarımı için yapılan giderler. 

e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler 
ile sigorta giderleri. 

f) Dava takip ve icra giderleri. 
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim üc

retleri. 
h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla 

yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri. 
i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Teşkilât 
MADDE 17.- Norm kadroya uygun olarak 

birlik teşkilâtı birlik müdürü, yazı işleri, mali 
işler birimleriyle birliğin faaliyet alanına göre 
kurulacak teknik işler biriminden oluşur. 

Ülke düzeyinde kurulan birliklerle üye 
sayısı yüzden fazla olan birliklerde teşkilât, 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Köy birlikleri 
MADDE 17.- İlçelerde; köylere ait hiz

metlerin yürütülmesine yardımcı olmak, tarım 
ürünlerinin üretim ve pazarlanması hariç, 
gerektiğinde bu hizmetleri bizzat yapmak ve 
kırsal kalkınmayı sağlamak üzere, tüm köylerin 
iştiraki ile o ilçenin adını taşıyan köy birlikleri 
kurulabilir. Bakanlar Kurulu, bu konuda genel 
izin vermeye yetkilidir. 

Köy birliğinin meclisi, kaymakam, birliğe 
üye köylerin muhtarları ve o ilçeden seçilen il 
genel meclisi üyelerinden oluşur. Köy bir
liğinin encümeni birlik başkanının başkanlığın
da meclisin kendi üyeleri arasından gizli oyla 
seçeceği dört üyeden oluşur. Köy birliklerinin 
meclis ve encümeninin başkan ve üyelerine 
huzur hakkı ödenmez. 

İl özel idareleri ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşları, köye yönelik hizmetlerine ilişkin 
yapım, bakım ve onarım işlerini aralarında 
yapacakları anlaşmaya göre köy birlikleri 
aracılığıyla gerçekleştirebilir. Bu takdirde, 
gerekli kaynak bu birliklere aktarılır ve söz 
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norm kadroya uygun olarak genel sekreter, yazı 
işleri ve mali işler birimleriyle birliğin faaliyet 
alanında olmak ve sayısı üçü geçmemek üzere 
birlik meclisinin kararıyla kurulacak diğer 
birimlerden oluşur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
memurlar, 5272 sayılı ve 7.12.2004 tarihli 
Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 
beşinci fıkrasında belirtilen esas ve usullere 
göre birlik genel sekreteri veya diğer üst 
yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür 
görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumun
dan aldığı her türlü mali ve sosyal haklan kesil
mez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer 
ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere 
birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir. 

Köy birlikleri 
MADDE 18.- İlçelerde, köylere ait hiz

metlerin yürütülmesine yardımcı olmak, tanm 
ürünlerinin üretim ve pazarlanması hariç, 
gerektiğinde bu hizmetleri bizzat yapmak ve 
kırsal kalkınmayı sağlamak üzere, tüm köylerin 
iştiraki ile o ilçenin adını taşıyan köy birliği 
kurulabilir. Bakanlar Kurulu, bu konuda genel 
izin vermeye yetkilidir. 

Birlik başkanı merkez ilçelerde vali veya 
görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçeler
de kaymakamdır. Köy birliğinin meclisi, kay
makamın başkanlığında , birliğe üye köylerin 
muhtarlan ve o ilçeden seçilen il genel meclisi 
üyelerinden oluşur. Köy birliğinin encümeni 
birlik başkanının başkanlığında meclisin kendi 
üyeleri arasından gizli oyla seçeceği en az biri 
il genel meclisi üyesi olmak üzere dört üyeden 
oluşur. Köy birliklerinin meclis ve en
cümeninin başkan ve üyelerine huzur hakkı 
ödenebilir. 

İl özel idareleri ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşlan, köye yönelik hizmetlerine ilişkin 
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konusu iş, birliğin tâbi olduğu esas ve usullere 
göre sonuçlandırılır. 

Köy birlikleri, ihtiyaca göre hizmet akdiy
le personel istihdam edebilir. Ancak, köy bir
liklerinin yıllık toplam personel giderleri, ger
çekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin Vergi 
Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme 
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak mik
tarın yüzde 10'unu aşamaz. Vali ve kaymakam
lar birlik muhasebe ve idarî işlerini yürütmek 
üzere diğer kurum ve kuruluşlardan personel 
görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen
lere birlik bütçesinden, her türlü ödemeler dâhil 
kurumundan almakta olduğu brüt maaşının üç
te birini aşmamak üzere ödenek verilir. 

İl özel idaresi bütçe gelirlerinin yüzde 
10'una kadar olan kısmı, köy birliklerinin 
sunacağı yatırım planı, yıllık çalışma programı 
ve uygulama projelerine göre köy birliklerine 
aktarılır. Bu oran, İstanbul İli için binde 5 
olarak uygulanır. 

Köy birliklerinin bütçesine ilişkin esas ve 
usuller ile muhasebe ve raporlama standartları, 
harcama esas ve usulleri, çerçeve hesap planı 
ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türleri 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 
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yapım, bakım ve onanm işlerini aralarında 
yapacakları anlaşmaya göre köy birlikleri 
aracılığıyla gerçekleştirebilir. Bu takdirde, 
gerekli kaynak bu birliklere aktarılır ve söz 
konusu iş, birliğin tâbi olduğu esas ve usullere 
göre sonuçlandırılır. 

Köy birlikleri, ihtiyaca göre hizmet akdiy
le personel istihdam edebilir. Ancak, köy bir
liklerinin yıllık toplam personel giderleri, ger
çekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin Vergi 
Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme 
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak mik
tarın yüzde 10'unu aşamaz. Vali ve kaymakam
lar birlik hizmetlerini yürütmek üzere diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarından personel 
görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen
lere birlik bütçesinden karşılanmak üzere, 5000 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile 
çarpımı sonucu bulunan tutarda aylık ödeme 
yapılır. Görevlendirmelerde 30 günden kısa 
süreler için kist hesaplama yapılır. 

İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne 
kadarının köy birliklerine aktarılacağı, köy bir
liklerinin sunacağı yatırım planı, yıllık çalışma 
programı ve uygulama projelerine göre il genel 
meclisince kararlaştırılır. 

Köy birliklerinin bütçesine ilişkin esas ve 
usuller ile muhasebe ve raporlama standartları, 
harcama esas ve usulleri, çerçeve hesap planı 
ile düzenlenecek raporlann şekil, süre ve türleri 
ile bu birliklerin yapacakları ihalelere ilişkin 
esas ve usuller Maliye Bakanlığının görüşü 
alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Sulama birlikleri 
MADDE 19.- Sadece sulama amaçlı 

olarak kurulan mahalli idare birliklerinde birlik 
meclisi, 8 inci maddede belirtilen doğal üyeler 
ile birliğin sulama faaliyetinden faydalanan ve 
belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarına 
sahip olan çiftçiler arasından birlik tüzüğünde 
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gösterilen sayıda seçilecek üyelerden oluşur. 
Seçim üye mahalli idare sınırlan içinde oturan 
ve birliğin sulama faaliyetinden faydalanan 
çiftçilerin katılımıyla o mahalli idare mec
lisinin gözetiminde yapılır. 

Ülke düzeyinde birlik kurulması 
MADDE 20.- Mahallî idarelerin menfaat

lerinin korunması, gelişmelerine yardımcı 
olunması, personelinin eğitilmesi ve mahallî 
idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bil
dirilmesi amacıyla il özel idarelerini, 
belediyeleri ve köyleri temsil etmek üzere ülke 
düzeyinde sadece birer birlik kurulabilir. Bu 
durum ülke düzeyinde olmaksızın bu amaçlarla 
başka mahalli idare birliği kurulmasına engel 
oluşturmaz. îl özel idareleri, belediyeler ve 
köyler ülke düzeyinde kurulan birliklerden 
kendilerine ait olanın doğal üyesidirler. 

Ülke düzeyinde kurulan birlikler birinci 
fıkrada belirtilen amaçların yanında mahalli 
idarelere rehberlik etmek; mahalli idareler 
arasında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve 
idari deneyim bilgi değişimini teşvik etmek; iyi 
uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yar
dım etmek konularında da faaliyette 
bulunabilir. 

Birinci fıkrada belirtilen birliklerden 
belediyelere ait olanın birlik meclisi, büyük-
şehir, il merkezi ve nüfusu yüz bin ve daha faz
la olan yerlerin belediye başkanları ile her ilden 
belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri 
arasından o ilin milletvekili sayısı kadar 
seçilecek üyelerden oluşur. Seçim, Birlik baş
kanlığının talebi üzerine büyükşehir olan yer
lerde büyükşehir belediye başkanlığı, diğer 
yerlerde il belediye başkanlığınca tespit edilen 
gün ve yerde o il içindeki belediyelerin başkan
ları ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla 
yapılır. Seçime katılacaklar kendilerini tem-
silen oy kullanmak üzere başka bir üyeye yazılı 
olarak yetki verebilirler. 
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Birlik üyelerinin yükümlülükleri 
MADDE 18.- Birliğe karşı malî yüküm

lülüklerini yerine getirmeyen üye mahallî 
idarelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin 
başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe ver
gi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan 
paydan, İller Bankası tarafından kesilerek 
alacaklı birliğe ödenir. 

Ülke düzeyinde birlik kurulması 
MADDE 19.- Mahallî idarelerin menfaat

lerinin korunması, gelişmelerine yardımcı 
olunması, personelinin eğitilmesi ve mahallî 
idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bil
dirilmesi amacıyla il özel idarelerini, 
belediyeleri ve köyleri temsil etmek üzere ülke 
düzeyinde sadece birer birlik kurulabilir. 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Birinci fıkrada belirtilen birliklerden il 
özel idarelerine ait olanın birlik meclisi, il 
valileri ile her ilin il genel meclisinin, kendi 
üyeleri arasından o ilin milletvekili sayısı kadar 
seçeceği kimselerden oluşur. 

Üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen bir
liklere üye mahalli idarelerin birliğe ödemeleri 
gereken üyelik bedeli bu idarelerin en son 
kesinleşmiş bütçelerinin birlik meclisince 
belirlenen oranı olarak tespit edilir ve birliğin 
talebi üzerine bu mahalli idarelere genel bütçe 
vergi gelirlerinden ayrılan paylardan bu pay
ların dağıtımını yapan kuruluşça kesilerek bir
liğe ödenir. 

Birinci fıkrada belirtilen birliklerden köy
lere ait olanın birlik meclisi yirmibeş ve daha 
fazla köyü olan ilçelerin kaymakamları ile her 
ilden her yüz köy için seçilecek bir köy muh
tarından oluşur. Köy sayısı yüzden az olan il
lerde bir temsilci seçilir. Yüze ulaşmayan diğer 
kesirler dikkate alınmaz. Birlik üyelerinin 
ödeyecekleri üyelik bedeli ve ödenmesine iliş
kin hususlar birlik tüzüğünde gösterilir. 

Birlik üyelerinin yükümlülükleri 
MADDE 21.- Birliğe karşı malî yüküm

lülüklerini yerine getirmeyen üye mahallî 
idarelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin 
başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe ver
gi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan 
paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş 
tarafından kesilerek alacaklı birliğe ödenir. 
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Şirket kurma yasağı 
MADDE 20.- Mahallî idare birlikleri şir

ket kuramaz veya kurulmuş ticarî ortaklıklara 
katılamaz. 

Ortak hükümler 
MADDE 21.- Çalışma programı, yetki 

devri, birlik ile birlik başkanının ihtilaflı ol
ması, birlik organlarının veya bunların 
üyelerinin görevden uzaklaştırılması, teşkilât, 
personel istihdamı, denetim, yıllık faaliyet 
raporu, bütçe ve diğer malî konular, tahvil ih
racı hariç borçlanma, bütçe içi işletme tesisi, 
borç ve alacakların mahsubu, yurt dışı ilişkileri, 
diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma ve yeniden 
değerleme oranının birliklerde uygulanması 
konulannda, bu Kanunda hüküm bulunmayan 
durumlarda birlik tüzüğü ile birliğe devredilen 
hizmetlerle sınırlı olmak üzere, Belediyeler 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

Birlik meclisi ve encümeni üyelerine, 
katıldıkları meclis ve encümen toplantılarının 
her günü için, Devlet memurlarının maaşlarının 
hesabında uygulanan maaş katsayısının 1.500 
gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak 
miktarı geçmemek üzere, birlik meclisince tes
pit edilecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. 
Ancak, meclis ve encümen başkan ve üyeleri 
için huzur hakkı ödenecek toplantı günü sayısı, 
bir yıl içinde yirmidördü geçemez. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce kurulmuş olan mahallî 
idare birlikleri, durumlarını en geç altı ay için
de bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirirler. 

Birinci fıkrada belirtilen süre içinde durum
larını bu Kanuna uygun hâle getirmeyen birlikler, 
İçişleri Bakanlığı tarafından iki ay ek süre verilerek 
uyarılır. Bu süre içinde de gerekli değişiklikleri 
yapmayan birlikler kendiliğinden dağılmış sayılır 
ve tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye edilir. 

Türkiye Büyük Millet Mec 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Ortak hükümler 
MADDE 22.- Birliklerde, çalışma prog

ramı, yetki devri, birlik ile birlik başkanının ih
tilaflı olması, birlik organının veya bunların 
üyelerinin görevden uzaklaştırılması, denetim, 
yıllık faaliyet raporu, bütçe ve diğer malî 
konular, tahvil ihracı hariç borçlanma, bütçe içi 
işletme tesisi, borç ve alacakların mahsubu, 
yurt dışı ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, 
yazışma ve yeniden değerleme oranının birlik
lerde uygulanması konulannda, bu Kanunda 
hüküm bulunmayan durumlarda birlik tüzüğü 
ile birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak 
üzere, Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. 

Birliklerde, teşkilât ve personel istihdamı 
konulannda bu Kanunda hüküm bulunmayan 
hallerde Belediye Kanunu ile Belediye 
Kanununa aykırı olmamak kaydıyla birlik 
tüzüğü hükümleri uygulanır. 

Birlik meclisi ile birlik encümeninin baş
kan ve üyelerine meclis ve encümen toplan-
tılanna katıldıklan her günü için, 1.500 göster
ge rakamının Devlet memurlan için belirlenen 
aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 
tutan geçmemek üzere, birlik meclisi tarafın
dan belirlenecek miktarda huzur hakkı 
ödenebilir. Ancak, huzur hakkı ödenecek gün 
sayısı, bir yıl içinde 24 günü geçemez. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden önce kurulmuş olan mahallî 
idare birlikleri, durumlarını en geç altı ay için
de bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirirler. 

Birinci fıkrada belirtilen süre içinde durum
larını bu Kanuna uygun hâle getirmeyen birlikler, 
İçişleri Bakanlığı tarafından iki ay ek süre verilerek 
uyarılır. Bu süre içinde de gerekli değişiklikleri 
yapmayan birlikler kendiliğinden dağılmış sayılır 
ve tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye edilir. 
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Bu Kanunun yayımlanmasından önce 
Bakanlar Kurulunun izni ile kurulan ancak 
26.3.1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası 
Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanunda 
belirtilen nitelikte uluslararası faaliyette 
bulunan ve en az yedi üyeye sahip olan mahal
li idare birliklerinden uluslararası teşekkül 
sayılma talebinde bulunanlar hakkında birinci 
ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Ulus
lararası teşekkül sayılma talebi, birlik encümen 
kararına dayalı olarak bu Kanunun yayımlan
masından itibaren en geç üç ay içinde; birlik 
meclisince kabul edilecek olan uluslararası 
teşekkül statüsü ise en geç bir yıl içinde İçişleri 
Bakanlığına sunulur. İçişleri Bakanlığı ulus
lararası teşekkül statüsünü Dışişleri Bakan
lığının görüşünü alarak iki ay içinde onaylar 
veya Kanuna uygun hale getirilmesi için en 
fazla iki ay süre vererek iade eder. Uluslararası 
teşekkül statüsünün onaylanmasıyla birlikte 
mahalli idare tüzelkişiliği sona erer ve bu bir
likler başka bir işleme gerek kalmaksızın 3335 
sayılı Kanuna göre kurulmuş uluslararası teşek
kül statüsü kazanarak aynı Kanun uyarınca 
faaliyetlerine devam ederler. Uluslararası 
teşekkül sayılma talebinde bulunan ancak 
statüsünü belirtilen süre içinde teslim etmeyen 
veya Kanuna uygun hale getirmeyen mahalli 
idare birlikleri, bu sürelerin sonunda ken
diliğinden dağılmış sayılır. Uluslararası teşek
kül sayılma talebinde bulunmayan veya en az 
yedi üyeye sahip olmadığı için bulunamayan 
bu nitelikteki mahalli idare birlikleri hakkında 
birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce mahalli idare birlik
leri personeli hakkında çeşitli sebeplerden 
dolayı çıkarılmış kişi borçlan, birlik meclisinin 
alacağı kararla sonuçlandırılır. Bu karara karşı 
birlik merkezinin bulunduğu yer mülki idare 
amiri veya hakkında kişi borcu çıkarılanlar on 
gün içinde idari yargıya başvurabilirler. 
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Bu Kanun yayımı tarihinde 
Yürürlük 
MADDE 22. 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 23.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(İçişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 23.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 24.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı V. 
A. Coşkun 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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