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A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 422:428 
1.- Kırıkkale Milletvekili Ramazan Çan'ın, MKE Kırıkkale Mühimmat 

Fabrikasında meydana gelen patlamanın yıldönümü ile Kurumun Türkiye 
ve bölge için önemine ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Savunma 
Bakanı Mehmet Vecdi Gönül'ün cevabı 422:425 

2.- Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral'in, işçiler, esnaf ve sanatkâr
lar ile emeklilerinin ve yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunlanna ilişkin 
gündemdışı konuşması 425:427 

3.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerde son zaman
larda yaşanan öğrenci çatışmalarına, kadro sorunlanna, yeni açılacak 
üniversitelere ve bu konularda yapılması gerekenlere ilişkin gündemdışı 
konuşması 427:428 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 428:432 

1.- Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 44 milletvekilinin, Van 
kedisi neslinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) 428:430 

2.- Diyarbakır Milletvekili İrfan Rıza Yazıcıoğlu ve 20 milletvekilinin, 
uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı madde kullanımının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/300) 430:432 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 432:433 
1.- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının görev alanına 

giren gelişmelere ivedilikle müdahale edilebilmesini sağlamak amacıyla, 
Komisyonun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tatilde ol
duğu dönemde de çalışmalarına devam etmesine ilişkin tezkeresi (3/861) 

V.- SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1.- (10/148, 182, 187, 284, 285) esas numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonuna üye seçimi 
2.- (10/251) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 
1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 

Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 434:435 

2.- Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1039) 
(S. Sayısı: 951) 435:463,464:506,507:512 

VII.-SORULAR VE CEVAPLAR 513 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 513:641 
1.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Acil Eylem Planı 

kapsamındaki faaliyetlere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/5756) 513:533 

2.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Aliağa İş Mahkemesinin 
faaliyetlerinin dondurulmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'in cevabı (7/6107) 533:537 

3.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, 2004-2005 yıllarında 
açılan hâkimlik ve savcılık sınavlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6108) 537:539 

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Fener-Rum Patriğinin görev 
kapsamına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ab
dullah GÜL'ün cevabı (7/6264) 540:544 
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5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kars Antlaşmasının 6 ve 8 in
ci maddelerinin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6265) 544:546 

6.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, BM Genel Kurulun
da özürlü haklarının güvenceye alınması için hazırlanacak sözleşmeye iliş
kin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün 
cevabı (7/6266) 547:549 

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Başbakanın eşinin Suriye'ye 
yapacağı ziyarete ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6267) 549:550 

8.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, Atatürk'ün eşi Latife 
Hanımın vefatıyla mühürlenen arşivin TTK Başkanı tarafından okunduğu 
iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6299) 551:605 

9.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-
2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6318) 606:607 

10.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Erol Evcil isimli şâhsın 
yasadışı faaliyetlerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6355) 608:612 

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türk-Ortodoks Patrik
hanesine tanınan çalışma imkân ve araçlarına, 

Fener Rum Patrikhanesiyle ilgili iddialara, 
Restore edilen kilise ve manastırların ibadete açılıp açılmayacağına ve 

Fener Rum Patriği ile ilgili bazı iddialara, 
İlişkin Başbakandan soruları ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın 

cevabı (7/6356, 6361,6618) 612:618 
12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, terör örgütüne destek verdik

leri iddia edilen Avrupa Konseyi üyesi devletler aleyhine bir işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6392) 618:619 

13.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir-Karaburun Gerence 
Koyunda bir şirketin Orkinos Yetiştirme Tesisi Projesine ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/6432) 620:622 

14.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Kur'an kurslarına ve 
zorunlu eğitime ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AY
DIN'ın cevabı(7/6520) 623:624 

15.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Nevşehir İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 

Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek 
miktarına, 
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Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek 
miktanna, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı 
(7/6556,6557,6558,6559) 624:630 

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Nevşehir İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatıranlar» ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/6570) 631:632 

17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Aksaray İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/6571) 633:634 

18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Erzurum İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/6572) 635:637 

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bartın İlinde 2005 yılı 
için planlanan yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/6573) 638:639 

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye Cumhuriyeti ile 
KKTC arasında imzalanan Ortaklık Konseyi Anlaşmasına ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı 
(7/6623) 640:641 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu, Fransa ve Hollanda'da yapılan referandumlarda Avrupa 

Birliği Anayasasının reddedilmesinin yarattığı krize ve bu sonucun Türkiye'ye etkilerine, 
Kütahya Milletvekili Alaettin Güven, Kütahya İlinin tarihine, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Hatay Milletvekili İsmail Soylu'nun, Rusya'ya yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında yaşanan 

sorunlara ilişkin gündemdışı konuşmasına Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker cevap verdi. 
İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 milletvekilinin, seracılık sektörünün sorunlarının araş

tırılarak (10/297), 
Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve 21 milletvekilinin, Adıyaman ve Bingöl İllerinde 

yaşanabilecek depremden doğabilecek kayıpları asgarîye indirmek için (10/298), 
Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner

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

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 8 inci 
sırasında yer alan 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının bu kısmın 7 nci sırasına, 292 nci sırasın
da yer alan 948 sıra sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifinin 8 inci sırasına, 273 üncü sırasında yer alan 921 sıra sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 9 uncu sırasına, 288 inci sırasında yer alan 942 sıra sayılı 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 10 un
cu sırasına, 290 mcı sırasında yer alan 946 sıra sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifinin 11 inci sırasına, 280 inci sırasında yer alan 929 sıra sayılı Telsiz 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 12 nci sırasına, 291 inci sırasında yer 
alan 945 sıra sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının 13 üncü sırasına alınmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, kabul edildi. 

Genel Kurulu ziyaret eden İsveç Parlamento Başkanı Biyörn Von Siydov ve beraberindeki 
heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi. 

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 maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden, ertelendi. 

2 nci sırasında bulunan, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısının (1/1039) (S. Sayısı: 951), görüşmelerine devam olunarak 35 inci 
maddesine kadar kabul edildi. 

28 Haziran 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 22.59'da son verildi. 
Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Bayram Özçelik Ahmet Küçük 
Burdur Çanakkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 166 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

28 Haziran 2005 Salı 
Raporlar 

1.- Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1040) (S. Sayısı: 959) (Dağıtma tarihi: 28.6.2005) 
(GÜNDEME) 

2.- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1056) (S. Sayısı: 960) (Dağıtma tarihi: 
28.6.2005) (GÜNDEME) 

3.- Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu'nun; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/540) (S. Sayısı: 961) (Dağıtma tarihi: 28.6.2005) (GÜNDEME) 

4.- Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/546) (S. Sayısı: 962) (Dağıtma tarihi: 28.6.2005) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Ağrı Milletvekili Naci ASLAN'ın, Erzurum Atatürk Üniversitesince düzenlenen mezuniyet 

töreninde bir velinin salona alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1566) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmet
lerinin yürütülmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.6.2005) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Kuzey Irak'ta yaşanan olaylara ve Kerkük'teki 

Türkmenlerin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7088) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.6.2005) 

2.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade Oyunları organizasyonunda 
kurumlar arası koordinasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7089) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.6.2005) 

3.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'm, emlak fiyatlarındaki artışa ve konut açığına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7090) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2005) 

4.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, özel hizmet tazminatı alan teknik personele iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7091) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2005) 

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul Bağımsız Türk-Ortodoks Patrikhanesi Vak
fının statüsüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru 
önergesi (7/7092) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

6.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade Oyunları için yapılan koordinasyon 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru 
önergesi (7/7093) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2005) 

7.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, TRT'nin kiraladığı araçlara ilişkin Devlet Bakanından 
(Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/7094) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 
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8.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, TRT Berlin bürosunda görevlendirilen kişilere 
ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/7095) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.6.2005) 

9.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, TRT'nin dizi çektirdiği bir şirkete ilişkin Devlet 
Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/7096) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

10.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, TRT'nin özel bir şirkete çektirdiği dizide TRT per
soneli veya yakınlarına görev verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı 
soru önergesi (7/7097) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

11.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'm, Üniversiade Oyunlarının görüntülü olarak 
yayınlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/7098) (Başkan
lığa geliş tarihi: 20.6.2005) 

12.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'm, 2002-2005 yılları itibariyle kişi başına düşen iç 
ve dış borç miktanna ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/7099) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2005) 

13.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, bir uluslararası anlaşmadaki çekincenin 
kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7100) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.6.2005) 

14.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, kapkaç olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7101) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

15.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7102) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

16.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7103) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

17.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7104) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

18.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7105) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

19.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7106) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

20.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7107) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

21.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7108) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

22.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7109) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

23.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7110) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

24.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7111) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

25.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7112) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

26.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7113) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

27.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7114) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 
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28.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7115) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

29.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7116) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

30.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7117) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

31.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7118) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

32.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7119) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

33.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7120) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

34.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7121) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

35.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7122) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

36.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7123) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

37.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7124) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

38.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7125) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

39.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7126) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

40.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade Oyunları organizasyonunda 
asayişin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7127) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.6.2005) 

41.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade Oyunlarında kültürümüzün tanıtıl
ması için yapılacak etkinliklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7128) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2005) 

42.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, paket tur turizm sisteminin turizme etkilerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7129) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2005) 

43.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, THY'nin çalıştığı bankalar ve finans kuruluşlarına iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7130) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

44.- İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY'ın, konut yapı kooperatiflerine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7131) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

45.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, TREDAŞ'a elektrik borcu olan abonelere iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7132) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

46.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade Oyunları için ayrılan ödenek mik
tarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7133) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2005) 

47.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Aliağa'da Tüpraş A.Ş.'ye ait bir taşınmazın kiralan
masına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7134) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2005) 

48.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, vergi mükellefi sayısına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7135) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2005) 
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49.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, ülkemizdeki konut yapı kooperatiflerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7136) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.6.2005) 

50.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nm, ders programlarının hazırlanmasına ve 
maliyetine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7137) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.6.2005) 

51.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, mesleki ve teknik eğitim okullarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7138) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2005) 

52.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, psikolojik destek ve ruh sağlığına yönelik 
merkezlerin artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7139) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.6.2005) 

53.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7140) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

54.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7141) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

55.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7142) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

56.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7143) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

57.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7144) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

58.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade Oyunlarıyla ilgili sağlık 
çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7145) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.6.2005) 

59.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, imam kadrosunda çalışan bir şahsın 
devlet hastanesinde müdür yardımcılığına getirildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/7146) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2005) 

60.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ülkemizdeki hekim ve yatak sayısına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7147) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2005) 

61.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin 
Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7148) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2005) 

62.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Denizli İli Bozkurt ve Çardak bölgelerinde 
yaşanan kuraklığa ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7149) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.6.2005) 

63.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade oyunlanyla ilgili karayolu ulaşım 
çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7150) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.6.2005) 

64.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Irak'ta yaşanan gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/7151) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2005) 

65.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, ekonomik krizlerden etkilenen şirketlere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/7152) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2005) 

66.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, SSK'lıların özel sağlık kuruluşlann-
dan faydalanmalarına ve katkı payı ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7153) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.2005) 
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Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Van Milletvekili Cüneyit KARABIYIK ve 44 Milletvekilinin, Van Kedisinin neslinin 

korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.6.2005) 

2.- Diyarbakır Milletvekili İrfan Riza YAZICIOĞLU ve 20 Milletvekilinin, uyuşturucu ve 
bağımlılık yapıcı madde kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/300) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır için planlanan konut projelerine iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6296) 
2.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır Temsan A.Ş.'ye ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/6297) 
3.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI'nın, İzmir İlinde devam eden kamu yatırım

larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6300) 
4.- 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) 

5.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, İmar Bankasının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devrinden sonra mudilere ödenen mevduata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6303) 

6.- 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) 

7.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, pirinç ithalatı tahsislerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/6306) 

8.- 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) 

9.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır Temsan A.Ş.'ye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6309) 

10.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır Temsan A.Ş.'ye ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından, yazılı soru önergesi (7/6310) 

11.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, akaryakıt kaçakçılığına ve ithal edilen akar
yakıtın sevkiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6312) 

12.- 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) 

13.- 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) 

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

15.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'daki bir yüzme havuzu ve atletizm 
sahası inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6330) 
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16.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, okullarda yaşanan zehirlenme olaylarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6331) 

17.- Aydm Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, Atatürk Havalimanıyla ilgili bazı ihalelere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6336) 

18.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'daki sağlık merkezlerine ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6344) 

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

20.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, yurt dışında çalışan vatandaşların Tür
kiye'de emekli olabilmek için ödedikleri emeklilik primlerinin arttınlmasma ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6347) 

21.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, 2004 yılındaki büyümenin ve cari açığın 
finansmanına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/6351) 

22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçek
leştirilen yatınmlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6352) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

28 Haziran 2005 Salı 
BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN- Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci 
Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin cevap 

süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk söz Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda 3.7.1997 tarihinde meydana gelen 

patlamanın yıldönümü münasebetiyle söz isteyen Kırıkkale Milletvekili Ramazan Çan'a aittir. 
Sayın Can, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Yalnız, konuşmacı arkadaşlarımın sürelerine azamî riayet etmelerini istirham ediyorum. 
Buyurun. 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Kırıkkale Milletvekili Ramazan Çan'ın, MKE Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana 

gelen patlamanın yıldönümü ile Kurumun Türkiye ve bölge için önemine ilişkin gündemdışı konuş
ması ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül'ün cevabı 

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Kırıkkale İli, 1925'lerde küçük bir köyken, rahmetli Hüseyin Kahya Beyefendinin arazilerini 
bağışlamasıyla ve bu araziler üzerine Mustafa Kemal Atatürk tarafından askerî fabrikaların kurul
masıyla, 13 haneli köy, 80 vilayetten göç almaya başlayarak, 1939 yılında belediyelik, 1944'te ilçe, 
1989 yılında vilayet olmuştur. Askerî fabrikaların istihdamı artırmasıyla, Kırıkkale'de yoğun nüfus 
artışı olmuştur. 15 Mart 1950 tarihinde, 5591 sayılı özel bir kanunla, Makine Kimya Endüstrisi 
Kurumu kurulmuş ve tüm askerî fabrikaları bünyesine almıştır. 

5591 sayılı Kanunla, Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna, Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, 
mühimmat, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla tesis, personel ve malzemeyi hazır 
bulundurma görevi verilmiştir. 

Kurum halen, 1984 yılında çıkarılan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre 
yapılandırılmış bir kamu iktisadî teşekkülüdür. 17 Haziran 2000 tarihine kadar Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığıyla, bu tarihten itibaren de Millî Savunma Bakanlığıyla ilişkilendirilmiştir. 

Makine Kimya Kurumu, ülkemiz savunma sanayii alanında, ordumuzun mühimmat, silah, araç 
ve gerecini karşılamış, ayrıca, demir-çelik, kimya, makine imalatı gibi pek çok sektöre öncülük 
ederek, ülkemiz sanayiinin gelişmesinde lokomotif rolü üstlenmiştir. 

1940'lı yıllarda dünyanın en kaliteli namlu çeliğini ve namlularını yapmıştır. 1940'lı yıllarda 
uçak imalatını gerçekleştirerek, ihracatını yapmıştır. Türkiye'de, demiryolu ray haddelemesi, demir-
çelik, sac mamulleri üretimi kurumda başlatılmıştır. 
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Takım tezgâhı, ziraî mücadele aletleri, tekstil makineleri, çelik çekme boru, dişli ve dişli 
kutusu, bandaj monoblok tesisleri, elektrik sayaçları ve bunun gibi üretimler, ilk defa Makine Kim
ya Endüstrisi Kurumunda gerçekleşmiştir. 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, uzun bir süre, Türkiye sanayiinde nitelikli insan yetiştiren 
okul, aynı zamanda ekol olmuştur. Bu özelliğini, günümüzde de sürdürmeye gayret etmektedir. 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, ülke sanayiine ve ekonomisine yaptığı katkılarla gurur 
duymaktadır. Geçmişten aldığı bilgi birikimi ve deneyimiyle, ağırlıklı olarak savunma sanayii 
alanında yeni hamleler yapmaya hazırdır ve yeni görevlere taliptir. 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalarının büyük bir çoğunluğu, cumhuriyet dönemin
de 1924 -1939 yıllan arasında kurulmuştur. Her ne kadar, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Türk 
Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını imkânları nispetinde karşılamakta ise de, günümüzde ortaya çıkan 
daha modern silah ve mühimmat ihtiyaçlarının daha ekonomik olarak üretilmesini sağlamak için 
yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Genelkurmay Başkanlığınca yapılan bir çalışmaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah ve 
malzeme ihtiyacının yüzde 21 'lik kısmı yurt içinden karşılanmakta olup, yüzde 79'luk kısmı ise yurt 
dışından tedarik edilmektedir. Önümüzdeki otuz yıl için, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 
150 milyar dolarlık bir tedarik yapılacaktır. Önümüzdeki yıllarda savunma sanayiinin kazanacağı 
imkân ve kabiliyet için, yurt içi kapasitesinin yüzde 75'lere çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Türkiye'nin ilk ve lider savunma sanayii kuruluşu olan bu Kurumun, Silahlı Kuvvetlerimizin 
ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanmasında çok önemli görevler üstlenmesi kaçınılmazdır. Bu 
nedenle, Kurumun yatırım programlarında savunma sanayiine yönelik projelere öncelik ve gerekli 
ağırlık verilmektedir. Nitekim, 1997 yılı yatırım programında yer alan proje stokunun önemli bir 
kısmı da, savunma sanayiine yöneliktir. 

3 Temmuz 1997 tarihinde meydana gelen imlâ işletmesinin infilakıyla tesis tamamen yok ol
muş; bu patlamanın, Kırıkkale Vilayetinde ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda meydana getir
diği zarar 80 trilyon lirayı geçmiştir, kurum çalışanları ve şehir halkı üzerindeki psikolojik etkisi ise 
devam etmektedir. Bu patlamada, hemşerimiz İsmet Altınışık vefat etmiştir; kendisine Allah'tan 
rahmet diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bedesten mevkiinde kurulacak olan mühimmat imlâ 
tesisinin -yurt savunması açısından büyük önem arz ettiğinden- acilen kurulması gerekmektedir. 

1985 yılından sonra işçi alımı durdurulmuş, özellikle 1991 yılından sonra her yılbaşı, 25 yılını 
dolduran işçi, personel, nitelikli olup olmadığına bakılmaksızın resen emekliye sevk edilmiştir. Bu 
nedenle, üretim, olumsuz etkilenmiş, hatta bazı özellikli üretim hatlarında durma noktasına gelmiş
tir. Kalifiye eleman sıkıntısı had safhadadır. Bu nedenle, kalifiye eleman yetiştirilmelidir. Bir dönem 
kalifiye eleman yetiştiren, tarafımın da mezun olduğu çıraklık okulu yeniden açılmalıdır. Bir ara 17 
000'lerdeki istihdam şu an 5 000'ler seviyesine düşmüştür. Ciddî manada kalifiye eleman sıkın
tısının çekilmekte olduğu, bunun da çözülmesi ana unsurlardan biri haline gelmiştir. 

Patlama sonucunda, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu yatırım projeleri faslında olan bütün 
yatınmlann acilen devreye sokulması gerekmektedir. Mevcut siparişlerin yürütülebilmesi ve üretim 
kapasitelerinin artınlması için, acil teknik personel açığının kapatılması, yüzde 79 fiilî durumun 
yüzde 100'e çıkması gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Can, konuşmanızı tamamlayınız. 
RAMAZAN CAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
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Türk Silahlı Kuvvetleri, siparişleri mümkün mertebe Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna ver
melidir. Dünyada gelişen savunma sanayiiyle rekabet edebilmesi için, ar-ge faaliyetlerine önem 
verilmelidir. Bu faaliyetlerin beklenen seviyede yürütülebilmesi için, nitelikli teknik personel tak
viyesi yapılmalı, önemli ölçüde kaynak aktarılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; netice itibariyle, Makine Kimya Kurumu, Kırıkkale'nin 
olmazsa olmazlanndandır. Makine Kimya, sadece Kırıkkale için değil, millî savunma sanayiinin 
belkemiği olup, ülkemiz için de önem arz eden bir kuruluştur. Savaş ihtimalinde ambargoyla karşı 
karşıya kalacağımızda, Makine Kimyanın önemini daha da hissedeceğiz. Bunun en somut örneği, 
1974 yılındaki Kıbrıs çıkarmasında da görülmüştür. 

Makine Kimya Kurumu savunma sanayii bir devlet politikası olarak hükümetimiz ve dev
letimizin ilgili birimleri, önemine binaen, Makine Kimya Kurumunun dünya silah sanayiiyle 
rekabet edecek modernizasyonu ve yatırımı gerçekleştirmelidir. Bunun için gerekli yapılandırmanın 
ivedi olarak tamamlanması lazımdır. 

Savunma konseptinin değiştiği dünya silah sanayiiyle, hâlâ 7.65 tabanca, G-3, MG-3 silahlan, 
1920'lerin teknolojisiyle üretim yaparak rekabet edemeyiz. En kısa zamanda, yeniden yapılandır
mayla, Makine Kimyanın modernizasyonu sağlanmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Can, lütfen... Bu gündemdışı konuşmalarla bütün meseleleri halledemeyiz; 

lütfen, buyurun. 
RAMAZAN CAN (Devamla) - Bu konuda, Savunma Bakanımızın ve Genel Müdürümüzün 

gayretleri takdire şayandır. İnşallah başarıya ulaşacaklar dileğiyle, Genel Kurulu saygıyla selam
lıyor; Sayın Başkanım, gerekli toleransınızdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Can. 
Gündemdışı konuşmaya, Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül cevap vereceklerdir. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDÎ GÖNÜL (Kocaeli) - Sayın Başkanım, değer

li milletvekilleri; Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her çeşit silah, 
mühimmat, roket, harp araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş tarihî bir kurumumuz-
dur. Bu kurumumuzu gündeme getirdiği için ve sizlere bu Kurum hakkında konuşma fırsatını ver
diği için, Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Ramazan Çan'a teşekkür ediyorum. 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, ülkemiz savunma sanayiinin omurgası olup, bu alanda en 
büyük ve en önemli lider kuruluşumuzdur. Kurumun Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik son beş yıl
daki satışları, yıllar itibariyle, askerî ihtiyaçlara göre değişiklik göstermektedir. 1999 yılında 
282 000 000 ABD Doları satış gerçekleşirken, 2000 yılında başlayan huzur ortamı ile askerî stok
lardaki doluluk durumu gibi etkenler sonucu, Kurumun askerî siparişleri 2002 yılında 108 000 000 
ABD Dolarına kadar düşmüştür. 2005 yılında ise, Kamu İhale Kanununun getirdiği yenilikler 
nedeniyle ertelenen 2003 ve 2004 yıllarındaki birkısım siparişlerin bu yılda verilmesiyle, yıl sonun
da, 265 000 000 Amerika Birleşik Devletleri Dolarlık bir satışın gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Bugün için, Makine Kimya Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetlerine hafif ve ağır mühimmat, hafif 
ağır silahlar -ki, bunların içerisinde Panter diye çok gelişmiş bir silahımız da var- roket sistemleri 
ve patlayıcılar üretmektedir. Bunlar, Silahlı Kuvvetlerin klasik ve vazgeçilmez ekipmanlarıdır. 
Kurum, Türk Silahlı Kuvvetlerine yaptığı üretimden artakalan kapasitesini doldurmak ve ülkenin 
sanayi ürünlerine olan ihtiyaçlarını karşılamak üzere halen dinamit, anfo gibi sivil patlayıcılar, 
pirinç ve kaliteli çelik ürünleri, patlama kapsülleri, tabanca fişekleri, lak, av barutu ve elektrik 
sayacı gibi sivil ürünler de üretmektedir. 
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Temmuz 1997 yılında Kırıkkale Mühimmat Fabrikası imlâ tesislerinde meydana gelen mües
sif patlama sonucu tamamen yok olan bu tesislerin yerine, Aralık 1997 yılında başlatılan yatırım 
çalışmalarıyla Temmuz 1999 tarihinde tamamlanarak yeni imlâ tesisi kurulmuş ve bu tesislerde seri 
üretime geçilmiştir. 2002 yılında tüm yatırımları tamamlanmış olan tesise bugünkü fiyatlarıyla top
lam 56 000 000 Yeni Türk Liralık yatırım harcaması yapılmıştır. Ayrıca, kritik ve stratejik olması 
nedeniyle, ikinci bir yedek imlâ tesisi kurulması için çalışmalar derhal başlatılmış ve Kırıkkale 
Bedesten Deresi mevkiinde 9 500 dönüm araziden 6 500 dönüm arazinin kamulaştırılma işlemleri 
tamamlanmış olup 500 000 metrekare arazinin tapusu Kurum adına tescil edilmiştir; tapulamayla il
gili çalışmalar devam etmektedir. 

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanması çalışmaları paralelinde Kurum da ken
di yapılanmasını başlatmış ve savunma sanayii alanında, gerek yeni ürünlere yönelik gerekse 
modernizasyon projeleriyle büyük bir yatırım hamlesine girmiş ve bugünün fiyatlarıyla yaklaşık 
512 000 000 Yeni Türk Liralık bir yatırım bugüne kadar yapılmıştır. Kurum, bu modernizasyon 
çalışmalarının sonucu, önemli bir bölümüyle modern teknolojiye kavuşmuştur. Gerek modern tek
nolojinin getirdiği sistemin gerekliliği gerekse siparişlerdeki azalma sonucu, özellikle işçi personel 
sayısında sürekli bir azalma da beraberinde gelmektedir. Örneğin, 2000-2004 yılları arasında top
lam 1 800 işçi kurumdan ayrılmış; halen kurumda 4 026 işçi çalışmaktadır. 

Sayın milletvekilimizin temas ettiği Kırıkkale Çıraklık Okulu 1977 tarih ve 2089 sayılı Çırak, 
Kalfa ve Ustalık Kanununun 1986 tarih ve 3308 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılması sonucu 
1987 yılında kapatılmış olup, çıraklık okulunun yeniden açılması yeni bir kanunî düzenlemeye 
muhtaçtır. 

Bu arada, Bakanlığımızca, Kurumun ihtiyaç duyduğu mühendis dahil tüm personel ihtiyacının 
karşılanması için gereken destek verilmektedir. 

Şubat 2003'te başlanan yeniden yapılanma çalışmalarıyla, o dönemde bağlı ortaklık statüsün
den fabrika açma ve işletme statüsüne geçilerek, yılda 32 trilyonluk bir tasarruf sağlanabilmiştir. Bu 
modernleşme çalışması, halen yeni bir yasa tasarısı, reorganizasyon çalışmaları, yatırım ve moder
nizasyon planı, ar-genin yeniden yapılanması, personel temini ve yetiştirilme programlarıyla devam 
etmektedir. 

Bu çerçevede, Kurumun hedefi, ar-ge ve tasarım ağırlıklı bir üretim, mevcut teknoloji lisansını, 
üretimdeki denetimi ve kalite kontrolünü elinde tutan, sürekli eğitimle kendini yenileyen, özel sek
törün üretim imkân ve kabiliyetinden azamî ölçüde istifade eden, ülke sanayiiyle entegre olmuş, 
bütün faaliyetlerini bilgi yönetim sistemi ve otomasyonla kontrol eden ve denetleyen, daha etkin ve 
verimli bir üretimle Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılayabilen, uluslararası pazarda da rekabet 
edebilen ve pazar oluşturabilen bir yapıya kavuşturabilmektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; silah sanayimizin en temel kuruluşu, ecdat yadigârımız ve 
gözbebeğimiz Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun geliştirilerek ve verimli, etkin bir duruma 
getirilerek devam ettirilmesi en birinci görevimizdir. 

Bunu sizlere arz ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Açıklamalarınız için teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Gündemdışı ikinci söz, esnaf ve sanatkârlar ile yurt dışında çalışan işçilerimiz hakkında söz is

teyen Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral'e aittir. 
Sayın Meral, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral'in, işçiler, esnaf ve sanatkârlar ile emeklilerinin ve 

yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla, 

sevgiyle selamlıyorum. 
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Sayın Başkanım, esnafla ilgili bir şey konuşmayacağım. Yalnız, özellikle şunu ifade etmek is
tiyorum ki, benim ömrüm mağdurların yanında geçmiştir, haksızlığa karşı uğraş vermişimdir. Ben 
isterdim ki, Yüce Meclis, kasta yönelik, kişiye yönelik bir yasanın sorumluluğunu taşımasın. Bunu 
artık meydanlarda konuşuruz bununla ilgili... Çok teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlanm, yıllarca, onuruyla, haysiyetiyle, binlerce insanı temsil ettim. Her zaman 
onlara müteşekkirim. Onlara saygı sunuyorum. Yüzbinler Kızılaylara toplandı, İstanbul'daki mey
danlara toplandı, ne bir kimsenin burnu kanadı ne bir kimsenin malına zarar verdik. O meydanlar
da toplanan, emekli olmuş, ama çalışan bütün arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. 

Değerli Başkanım, kamu sözleşmeleri 1 Ocakta, bir bölümü 1 Martta başladı. Bugüne kadar bu 
görüşmeler devam ediyor. IMF'nin ortaya koyduğu bazı talepler karşısında, kazanılmış bazı hak
ların geri alınması isteniyor. Kıdem tazminatı onbeş güne inecek diye arkadaşlanmızın büyük rahat-
sızlıklan söz konusu. Emeklilik, yani, mezarda emeklilik yeniden gündeme geldi. 9 200 işgününü 
hiçbir işçi ödeyemez ve emekli olamaz; bunu da bilginize sunuyorum. 

Diğer emekli olmuş arkadaşlanmız son derece rahatsız, aldığı ücretler geçim sıkıntısıyla karşı 
karşıya bırakmaktadır bunlan ve bu arkadaşlanmızın büyük bir bölümü ucuz emek kuyruğunda 
beklemektedir ve semt pazarlannda, pazardan sonra sebze artıklannı toplamaktadır. 

SSK için birsürü laf söyledik, yanlışlıklan ortaya koyduk; ama, bunu dinletemedik. Emekli ar
kadaşlarımız ve işçi arkadaşlarımız halen daha hastanelerde uzun kuyruklar oluşturmaktadır. 
Memur arkadaşlanmızın durumlan belli, esnafın belli, çiftçinin belli. 

Değerli Başkanım, değerli arkadaşlanm; son zamanlarda özelleştirmeyle, TÜPRAŞ, Telekom, 
Ereğli Demir-Çelik, Petkim -Seydişehir de gitti- bu büyük kuruluşlar satışa çıkarılmıştır ve Sayın 
Maliye Bakanımız, Dünya Bankasına yazdığı ve kamuoyuna sızan bir mektubunda da "ben 29 000 
işçinin işine son vereceğim; ama, kıdem tazminatı param yok. Eğer bu parayı gönderirseniz, sizin 
ve IMF'nin ortaya koyduğu programı hayata geçireceğim" demiştir. Bu durum, çalışan kitleyi son 
derece rahatsız ve huzursuz etmiştir. Sayın Bakanımızın bu konuya behemehal bir açıklık getirmesi 
gerekmektedir. 29 000 işçinin işine son verilecek mi; kıdem tazminatlan onbeş güne inecek mi; 
emeklilerden vergi kesilecek mi; bunlan, emekli olanlar ve çalışanlar beklemektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; bakınız, bir konuya birlikte parmak basmak zorundayız. 
OYAK, geçmişte küçücük bir kuruluştu; bugün büyük bir kuruluş oldu ve ayrıca bir de banka kur
du. Şu anda, muhterem arkadaşlanm, hem çalışandan hem çalıştırandan kesilen bir fon var; İşsizlik 
Sigortası Fonu. Şu anda burada 15 trilyon para birikmiştir; yani, 10 milyar dolann üzerindedir. Bu 
para işçiden kesiliyor, işverenden kesiliyor. Buranın yönetiminde ağırlıklı hükümet vardır, bir işçi 
temsilcisi vardır, bir işveren temsilcisi vardır. Bu para orada duruyor değerli arkadaşlanm; gelin, bu 
kuruluşlan, OYAK'ın yaptığı gibi -hayatî önem taşıyan Ereğli Demir-Çelik gibi, birçok kuruluş 
gibi- buraya satalım. Hükümetin denetiminde olsun, işçinin denetiminde olsun, işverenin 
denetiminde olsun. Para var; ama, bunu getirirsek değerli arkadaşlanm, çokuluslu, daha doğrusu 
ulusötesi şirketlerin eline verirsek, yann sıkıntılar kafamızın, beynimizin önünde dolaşır. 

Sayın Başbakanımız geçen gün açıklama yapıyor, diyor ki: "Efendim, benzine zam yapılıyor; 
uluorta bu işler olmaz..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Meral, konuşmanızı tamamlar mısınız lütfen. 
Buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
"...Benim bunu sınırlamam lazım." Şimdi TÜPRAŞ'ı sattık ise, değerli arkadaşlanm, birinin 

eline geçtiği zaman, bu istediği zammı tahakkuk ettirirse, buna hangi güç mâni olacaktır?! Bunu 
özellikle, değerli arkadaşlanm, hükümetimizin gözönünde tutması lazım. 
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Değerli arkadaşlarım, diğer konu da, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızla ilgili, onların istek
lerini arz etmek istiyorum. Çifte vatandaşlık konusunda ciddî sorunlar var, hükümetimizin buna 
eğilmesini istiyorum; bir. Oy kullanma hakkı istiyorlar; iki. Borçlanıp emekli olacağı zaman 2 dolar 
ödüyorlarmış, şimdi 5 dolara çıkanlmış;bundan dert yanıyorlar "yüzde 150 zam yapıldı" diyorlar. 

Mezar yeri verilmesini istiyorlar Alman Hükümetinden; hükümetimizden bu konuda destek is
tiyorlar ve daha ötesi değerli arkadaşlarım, bu arkadaşlarımızın Almanya'da biriktirip Türkiye'ye 
gönderdiği Merkez Bankasındaki paralardan vergi kesiliyor, bundan son derece rahatsızlar; yani, 
Alman Hükümeti kesiyor, bundan son derece rahatsızlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Meral, Sayın Çan'a da ikinci defa uzatma vermiştim ve bu defaki konuş

manız son olacak, uzatmayacağım. Şimdiden bildiriyorum. 
Buyurun, lütfen tamamlayın. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Efendim, teşekkür ederim. Zaten ben de bitirmiştim. 
Yurt içinde olsun, yurt dışında olsun, çalışan arkadaşlarımızın sorunlarıyla hükümetimizin yakın

dan ilgilenmesini talep ve teklif ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Meral. 
Gündemdışı üçüncü söz, dönem sonunda üniversitelerde yaşanan sorunlarla ilgili söz isteyen 

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'e aittir. 
Sayın Kepenek, buyurun. 
3.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerde son zamanlarda yaşanan öğrenci 

çatışmalarına, kadro sorunlarına, yeni açılacak üniversitelere ve bu konularda yapılması gereken
lere ilişkin gündemdışı konuşması 

YAKUP KEPENEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, değerli izleyenler; ders yılı sonu bağlamında üniversite konusuna 

değinmek için gündemdışı söz aldım. Üzülerek belirteyim ki, toplumun sorunlarına çözüm üretmesi 
gereken kuruluşlarımız, yani üniversiteler, yıllardır kendileri birer sorun olma özelliğini taşıyor ve 
koruyor. 

Hükümetimiz de, yine üzülerek belirteyim, üç yıllık yönetimi boyunca, üniversite konusunu 
yalnızca katsayı ve türban olarak görüyor. Bu iki sözcüğün dışında, hükümet, üniversite kavramıy
la ilgili değilmişçesine davranıyor. Bunlar yanlıştır, bunlar düzeltilmelidir. 

Üniversitelerin, bu iki konunun dışında çok büyük sorunları vardır. Bunların başında, değerli 
arkadaşlar, üniversitelerin kadro yetersizliği, kadro sorunu geliyor. Yıllardır üniversite olarak 
faaliyet gösteren Malatya İnönü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinin kadro kanunları, Meclis 
gündeminde aylardır bekliyor, yasalaşmıyor. Bu, büyük bir eksikliktir. Bu üniversiteler bizim 
üniversitelerimizdir. 

Ek olarak, hükümetimizin üniversitelere tahsis ettiği araştırma görevlisi kadroları çok yetersiz 
kalmaktadır. En son, 2002 yılındaki hükümetin araştırma görevlisi tahsisi 4 250'dir. Bu hükümet 
döneminde bu sayı ortalama 1 000 dolayında daha azdır; yani, 3 200 dolayındadır ve yalnız araştır
ma görevlileri değil, idarî personel de buna dahildir. 

Şimdi, bu eksiğin bir an evvel giderilmesi neden gerekiyor; çünkü, üniversiteler doğru dürüst 
çalışamıyor, araştırma görevlisi eksikliğinden, yetersizliğinden. Size bir sayı vermek isterim; Tür
kiye'de 70 000 dolayında öğretim elemanı vardır; bunların 9 400'ü profesördür, 5 400'ü doçenttir, 
11 000'i de yardımcı doçenttir. Şimdi, profesörlerin yansı kadar doçenti olan bir üniversite yapısı, 
başlı başına bozuktur; yani, piramidi bozuktur sistemin. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekir. 
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İkinci önemli bulduğum bir noktaya daha değineyim. Hükümetimizin, son günlerde gazetelere 
de yansıdığı gibi, yeni üniversiteler açma gibi bir düşüncesi var, bir girişimi var. Önce şunu söy
leyeyim; ne mensubu olduğum partim CHP ne de ben, kişisel olarak, bu ülkede yeni üniversite açıl
masına karşı çıkarız; böyle bir şey söz konusu değildir; ama, bir şey söz konusudur; gerekli ve 
yeterli önhazırlık yapılmadan, özellikle de bu hükümetin hiç değinmediği, girmediği öğretim üyesi 
yetiştirme programları uygulanmadan, hazırlıksız yapılacak yeni üniversite açılması girişimi, ileride 
yarar değil zarar verebilir. Bilim çağında bilim üretecek kurumların bilimdışı yöntemlerle kurul
masını bu toplum kabul edemez, etmemelidir. 

Üniversitelerin önemli sorunları, kuşkusuz önceden başlıyor, dershanelerle başlıyor. Tür
kiye'de üniversiteye giriş sınavının ikiden bire indirilmesi bu sorunu çözmeye yetmemiş, dershane 
sayısı artmıştır ve her yıl, TED raporuna göre, toplam 2 900 000 000 dolar dolayında bir harcama 
üniversiteye girmek için yapılmaktadır ve Türkiye, bu sorunu bir türlü düzeltememiştir; bunun 
düzeltilmesi gerekir ve üniversite öğrencilerinin bugünlerde yapacakları tercihlerinde, pek çoğu, 
yüzde 95'i tercih etmek istediği yere giremeyecektir. Sistemin bu eksiğinin giderilmesi gerekir. 
Sonuçta ne oluyor; sonuçta, binlerce mühendis, binlerce iktisatçı, işletmeci işsiz kalıyor, sistem, 
eğitilmiş işsizler ordusuyla yaşıyor ve yazık oluyor. 

Şimdi, bu çerçevede, bir noktaya daha değineyim. Ortalama işsizlik oranı, tartışmalı olmakla 
birlikte, yüzde 10 dolayındadır. Eğitilmiş gençlerde bu oran, özellikle cinsiyete ve bölgelere bak
tığımız zaman, ülke ortalamasının tam 4-5 katıdır. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, yaz sıcağına bu büyük sorunla giriyor ve hükümetin bu konuya el 
atması, bu yakıcı, bu yıkıcı, bu korkunç gidişe bir şekilde çözüm araması gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kepenek. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Sayın Başkan, önemli bir noktayı söyleyeceğim; 1 dakika 

süre istiyorum yalnızca. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Türkiye, üniversitelerinin iç çatışmalarından çok çekti. Bu 

yılın bahar aylarında da, üniversitelerde yeniden ideolojik tartışmaların, öğrenci içi çatışmalann 
gündeme geldiğini görüyoruz. Önce şunu söyleyeyim: Hükümetimizin, bu konuda eski siyaset
çilerin yaptığından farklı olarak, gençlerin çatışma ortamına sürüklenmelerini engellemesi 
gerekiyor; bunun için de, üniversiteleri karşısına almaması gerekiyor, üniversiteleri suçlamaktan, 
benim üniversitem senin üniversiten ayırımına girmemesi gerekiyor. 

Son sözüm de gençlere. Gençlerin, bu tür boş, kendi geleceklerini karartacak, topluma ve ül
keye zarar verecek iç çatışmalardan ve birilerinin çıkarına olacak, birilerine getiri sağlayacak siyasî 
veya ekonomik çatışmalardan uzak durmaları gerekiyor; onların yaşaması gerekiyor, bu toplum 
için. . u 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kepenek. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır 
Meclis araştırması önergeleri vardır 2 adet, ayrı ayrı okutuyorum. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1- Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 44 milletvekilinin, Van kedisi neslinin korunması için 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/299) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çeşitli hayvan ırkları yaşadıkları yörelerin ve hatta bulundukları ülkelerin tarihsel ve kültürel 

değerlerini yansıtmaktadır. Bu değerlerimizden birisi de hayvan ırkları arasında özel bir yere sahip 
olan, Van İlimizin ve ülkemizin önemli değerlerinden birisi durumundaki Van kedisidir. Hatta Van 
kedisi yalnız ülkemizde değil Avrupa ve Amerika'da da hayvanseverlerin özel ilgi duyduğu evcil 
hayvanlardan birisi durumundadır. Beyaz rengi ve gözlerinin çeşitliliği yanında diğer genetik özel
likleriyle de özel olarak korunması gereken bu hayvan nesli, maalesef, son yıllarda soyunun tüken
mesi tehlikesi ile karşı karşıya bulunmakta ve bu konuda alınan önemler de yetersiz kalmaktadır. 

Ülkemiz son yıllarda, başta Hayvan Islahı Kanununu kabul etmiş ve ev hayvanlarının korun
ması ile ilgili olarak, Ev Hayvanlarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesini imzalayarak bu 
alanda önemli gelişmeler sağlamıştır. Tarihî ve kültürel bir değer olarak korunması gereken evcil 
hayvanlarımızdan olan Van kedisinin, neslinin devamının sağlanması, ırka bağlı özelliklerinin 
korunup geliştirilmesi, genetik özelliklerinin koruma altına alınması gerekmektedir. 

Bu amaçlarla, bu konuda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespiti 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasını arz ederiz. 

1.- Cüneyit Karabıyık (Van) 
2.- Maliki Ejder Arvas (Van) 
3.- Hacı Biner (Van) 
4.- Yekta Haydaroğlu (Van) 
5.- Halil Kaya (Van) 
6.- İrfan Gündüz (İstanbul) 
7.- Adem Baştürk (Kayseri) 
8.- Medeni Yılmaz (Muş) 
9.-Nihat Eri (Mardin) 
10.-İrfan Rıza Yazıcıoğlu (Diyarbakır) 
11.- Ali Temür (Giresun) 
12.-Öner Gülyeşil __ (Siirt) 
13.- Abdullah Veli Şeyda (Şırnak) 
14.- Turhan Çömez (Balıkesir) 
15.- Dengir Mir Mehmet Fırat (Mersin) 
16.- Şükrü Ayalan (Tokat) 
17.-Mustafa Dündar (Bursa) 
18.- Osman Nuri Filiz (Denizli) 
19.- Abdulbaki Türkoğlu (Elazığ) 
20.- Talip Kaban (Erzincan) 
21.-Süleyman Gündüz (Sakarya) 
22.- Hakan Taşçı (Manisa) 
23.- Faruk Anbarcıoğlu (Bursa) 
24.- Hüseyin Beşli (İstanbul) 
25.- Ekrem Erdem (İstanbul) 
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26.- Alaattin Büyükkaya (İstanbul) 
27.- İmdat Sütlüoğlu (Rize) 
28.- Muzaffer Külcü (Çorum) 
29.- Cavit Torun (Diyarbakır) 
30.- Resul Tosun (Tokat) 
31.- Ahmet Kambur (Tekirdağ) 
32.-Yahya Baş (İstanbul) 
33.- Tayyar Altıkulaç (İstanbul) 
34.- Mehmet Asım Kulak (Bartın) 
35.- Muharrem Karslı (İstanbul) 
36.- Hasan Aydın (Giresun) 
37.- İnci Özdemir (İstanbul) 
38.- Ali Rıza Alaboyun (Aksaray) 
39.- Kerim Özkul (Konya) 
40.- Semiha Öyüş (Aydın) 
41.- Bekir Bozdağ (Yozgat) 
42.- Fehmi Öztunç (Hakkâri) 
43.- Gülseren Topuz (İstanbul) 
44.- Mehmet Fehmi Uyanık (Diyarbakır) 
45.- Mustafa Said Yazıcıoğlu (Ankara) 
Gerekçe: 
Dünya kedi ırkları içerisinde özel bir yeri bulunan, Van İlimizin ve ülkemizin kültürel varlık

larından birisi durumundaki Van kedisinin sayısı giderek azalmakta, soyu tükenme tehlikesiyle kar
şı karşıya bulunmaktadır. Ayrıca, genetik olarak da ırka bağlı özelliklerinin korunup gelecek nesil
lere aktarılabilmesi amacıyla özel olarak korunması gerekmektedir. 

Son yıllarda, başta Van Valiliği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzere, bu konularda önem
li girişimlerde bulunulmakta, ancak çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Yürütülmekte olan bilim
sel çalışmalann ve destekleyici önlemlerin koordine edilebilmesi, bu konularda yaşanan sorunların 
tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Uygulanması öngörülen projeler, Van 
İlimizin ve ülkemizin nadide hayvan ırklarından birisi olan Van kedisinin korunarak, gelecek nesil
lere genetik özelliklerinin muhafaza edilerek aktarılması açısından son derece önemlidir. 

Bu gerekçelerle bir Meclis araştırması açılarak bu konulurdaki sorunların tespit edilmesi gerek
mektedir. Önergemizi bu amaçla vermiş bulunmaktayız. 

MEHMET KARTAL (Van) - Van kedisi, çok ilgi ve sevgi bekliyor Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2.- Diyarbakır Milletvekili İrfan Rıza Yazıcıoğlu ve 20 milletvekilinin, uyuşturucu ve bağımlılık 

yapıcı madde kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/300) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde son yıllarda yoğunluk kazanan ve toplumsal bir sorun haline gelen, toplum sağ

lımızı olumsuz yönde ilgilendiren uçucu madde, esrar, eroin, alkol, sigara, extasy hapları vesaire 
gibi uyuşturucu, keyif verici ve bağımlılık yapan maddelerin kullanımı ilköğretim seviyesine kadar 
düşmüştür. Bu maddeler, özellikle öğrencilerimizin ve gençlerimizin beden ve ruh sağlığını olum
suz yönde etkileyen ve geleceklerini karartan, gün geçtikçe kapsamı daha da genişleyen bir tehlike 
haline gelmiştir. 

Gelenek, görenek ve kültürümüzde aile yapısı olarak çocuk yetiştirme ve koruma işgüdüleri 
gayet güçlü olan bir toplum yapısına sahip olmamıza rağmen, 

1- Özellikle büyük şehirlerde eğitimini sürdüren çocuklarımızın, çelişkilerin ve sınıfsal yapının 
derinden hissedildiği yerler olarak bazı okulların seçildiği, 

2- Bazen birey özgürlüğüne önem veren ailelerin çocuklarının, bazen de tamamen dışa kapalı 
baskı altındaki sorunlu çocukların seçildiği, 

3- Arkadaşlık ilişkilerinin çok güçlü olduğu okul, kafe gibi yerlerde bu ilişkilerin kullanılarak 
bir başlangıç haline getirildiği, 

4- Ekonomik sıkıntıların yol açtığı, huzursuzluk, boşverme, gelecek kaygısı ile ailevî sorunlar 
ve ergenlikle ilgili yoğunlaşma ile kendini gösteren rahatlatıcı bir yöntem olarak bu yollara baş
vurulması vesaire gibi birçok sebeplerin var olduğu bilinmektedir. 

, Örneklerini gördüğümüz, yaşadığımız, toplumu çok derinden etkileyen ve artarak devam eden 
bu sorunların çözümü, önlenmesi, uluslararası boyutu da dikkate alınarak ve kapsamlı analizlerinin 
çıkarılarak, konunun bütünü detaylı yönleriyle incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla, Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci mad
deleri gereğince bir Meclis araştırması açılması hususunda gereğini arz ederiz. 

1.- İrfan Rıza Yazıcıoğlu 
2.- Nevzat Doğan 
3.- Osman Akman 
4.- Mahfuz Güler 
5.- Mehmet Kılıç 
6.- Alim Tunç 
7.- Remziye Öztoprak 
8.- Hüseyin Tanrı verdi 
9.- Nihat Eri 
10.- A. Müfit Yetkin 
11.- Mücahit Daloğlu 
12.- Mehmet Asım Kulak 
13.- Muzaffer Külcü 
14.- Mehmet Fehmi Uyanık 
15.-İmdat Sütlüoğlu 
16.- Cüneyit Karabıyık 
17.- Zülfıkar İzol 
18.-Niyazi Özcan 
19.- Hasan Anğı 

(Diyarbakır) 
(Kocaeli) 
(Antalya) 
(Bingöl) 
(Konya) 
(Uşak) 
(Ankara) 
(Manisa) 
(Mardin) 
(Şanlıurfa) 
(Erzurum) 
(Bartın) 
(Çorum) 
(Diyarbakır) 
(Rize) 
(Van) 
(Şanlıurfa) 
(Kayseri) 
(Konya) 
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20.- Fatma Şahin (Gaziantep) 
21.- Abdullah Çetinkaya (Konya) 
Gerekçe: 
Ülkemizde eğitim ve öğretimin önemi, her geçen gün daha çok ortaya çıkmaktadır. Yeni nesil

leri yetiştirirken bu körpe beyinlerin uyuşuk bir beyin olarak değil, daha canlı, sağlıklı, düşünen, 
araştıran ve üreten bir nesil olarak yetiştirmeliyiz. 

Öğrencilerin sırtından menfaat elde etmek amacında olan bazı kişi ya da çetelerin, uyuşturucu 
adı altında pek çok kişinin mağduriyetine, sağlığının bozulmasına, hatta Ölümüne yol açtıkları bilin
mektedir. 

Öğrencileri satış ağına düşüren bu çeteler, herkesi dehşete düşürmekte, telafisi zorlaşan, im
kânsıza doğru giden sosyal bir yara, giderek ciddî bir tehlike haline gelmektedir. 

Bu işlere karışan çocukların mağduriyetlerinin ne olduğunu incelersek; 
1.- Bu çocuklar sosyal ve psikolojik bir bunalım yaşamaktadırlar, 
2.- Tedavisi zor, maddî ve manevî bakımdan imkânsız bir hal almaktadır. 
3.- Sağlıksız bir nesil yetişmektedir, 
4.- Eğitimden uzak, toplumumuzun örf ve âdetlerine ters bir nesil yetişmektedir. 
5.- Ailelerin psikolojileri bozulmakta ve kendilerini toplumun dışında görmeye başlamaktadırlar, 
6.- Uyuşturucunun etkisiyle suç işleyen ve daima suça teşvik edilen bir öğrenci kitlesiyle, 

gençliğiyle karşı karşıya kalınmaktadır. 
Bu tür zararlı alışkanlıklara başlangıç olarak, özellikle okul çevresindeki öğrencileri hedef 

alan, uyuşturucu çeteleri-mafyalan yurtdışı destekli olup, ülkemizde faaliyet göstermektedirler. 
Bu tür çeteler-mafyalar hangileridir? Nasıl faaliyet göstermektedirler? 
Emniyet Genel Müdürlüğünce saptanan okullarımızda uyuşturucu kullanan öğrencilerin sayısı 

var mıdır? 
Okullarda kaç çeşit uyuşturucu alışverişi bulunmaktadır? 
Bu tür çetelerin bağlantıları kimler ve nelerdir? 
Kaç çocuğumuz bağımlı ve kaç çocuğumuz tedavi görebilmektedir? 
Okullarımızda servis taşımacılığı yapanların bu konuda güvenlik soruşturmaları var mıdır? 
Yine, okullarımıza uyuşturucu maddeler nasıl girebilmektedir? 
Bu nedenlerle, gelecek nesillerimizin sağlıklı beyinlerle yetişmesini engelleyen, giderek top

lumda huzursuzluk yaratan, öğrencilerimizin, gençlerimizin geleceğini tehlikeye düşüren, aileleri 
tedirgin eden bu toplumsal sorunun çözümü için Meclis araştırması gerekmektedir. 

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

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza 

sunacağım. 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
L- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının görev alanına giren gelişmelere 

ivedilikle müdahale edilebilmesini sağlamak amacıyla, Komisyonun, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunun tatilde olduğu dönemde de çalışmalarına devam etmesine ilişkin tezkeresi (3/861) 
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27.6.2005 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuzun 22 nci Dönem Üçüncü Yasama Yılı 3.11.2004 tarihli ikinci toplantısında 
Başkanlık Divanına verilen yetki uyarınca, Komisyonun görev alanına giren gelişmelere ivedilikle 
müdahale edilebilmesini sağlamak amacıyla, Komisyonun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatil
de olduğu dönemde de çalışmasına karar verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 25 inci maddesi uyarınca gereğini müsaadelerinize 
arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V.-SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1.- (10/148, 182, 187, 284, 285) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN - Töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Genel Kurulun 18.5.2005 tarihli 
100 üncü Birleşiminde kurulan (10/148, 182, 187, 284, 285) esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu üyeliklerine siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylann listesi bastırılıp, sayın üyelere 
dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup, oylarınıza sunacağım: 
Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araş

tırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komis
yonu Üyelikleri Aday Listesi: 

Adı Soyadı Seçim Çevresi 
AK Parti (8) 

Ahmet Faruk Unsal 
Remziye Öztoprak 
Semiha Öyüş 
Fatma Şahin 
Ramazan Can 
Eyüp Ayar 
Hakan Taşçı 
Bekir Bozdağ 

N. Gaye Erbatur 
Canan Arıtman 
Türkân Miçooğullan 
Mehmet Vedat Melik 

CHP (4) 

(Adıyaman) 
(Ankara) 
(Aydın) 
(Gaziantep) 
(Kırıkkale) 
(Kocaeli) 
(Manisa) 
(Yozgat) 

(Adana) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Şanlıurfa) 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Meclis araştırması komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 30.6.2005 Perşembe günü 
saat 17.00'de Ana Bina Zemin Kat PTT karşısındaki Meclis Araştırması Komisyonu Toplantı 
Salonunda toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Komisyonun toplantı yer ve saati ayrıca plazma ekranda ilan edilecektir. 
2.- (10/251) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde keyfî yönetim, kamu kaynaklarının amaç dışı kul

lanımı ve kadrolaşma iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Genel Kurulun 9.6.2005 tarihli 110 uncu Birleşiminde kurulan (10/251) esas numaralı Meclis araş
tırması Komisyonu üyeliklerine siyasî parti gruplannca gösterilen adaylann listesi bastırılıp sayın 
üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup oylannıza sunacağım: 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde keyfî yönetim, kamu kaynaklannın amaç dışı kullanımı ve 

kadrolaşma iddialannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (10/251) 

Adı Sovadı 
AK Parti (8) 

Murat Yıldırım 
Mehmet Yüksektepe 
Rıtvan Köybaşı 
Enver Yılmaz 
Erol Aslan Cebeci 
Cemal Yılmaz Demir 
Öner Ergenç 
Alim Tunç 

CHP (4) 
Yakup Kepenek 
Mustafa Özyurt 
İlyas Sezai Önder 
Nurettin Sözen 

Seçim Çevresi 

(Çorum) 
(Denizli) 
(Nevşehir) 
(Ordu) 
(Sakarya) 
(Samsun) 
(Siirt) 
(Uşak) 

(Ankara) 
(Bursa) 
(Samsun) 
(Sivas) 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 29.6.2005 Çarşamba günü 

(yarın) saat 11.00'de, Halkla İlişkiler Binası, B Blok, 2 nci Kat, 4 üncü Banko 7-8 Nolu Meclis Araş
tırması Komisyonu Toplantı Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini 
yapmalannı rica ediyorum. 

Komisyonun toplantı yer ve saati aynca plazma ekranda ilan edilecektir. 
Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konulannı görüşmüyor ve gün

demin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 

Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 305) 
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BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alman maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu henüz gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

2 nci sırada yer alan, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

2.-Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1039) (S. Sayısı: 951) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde 
Hükümet?.. Yerinde. 
Geçen birleşimde 34 üncü madde kabul edilmişti. 
Şimdi, yeni madde ihdasına dair 2 önerge vardır. Şimdi, bu önergelerin işlemini yapacağız. 
Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair 1 önerge vardır. Malumları olduğu üzere, 

görüşülmekte olan tasan veya teklife konu kanunun, komisyon metninde bulunmayan; ancak, tasarı 
ve teklifle çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini 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 üyesiyle katılırsa, önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun 
salt çoğunlukla katılmaması halinde ise, önergeyi işlemden kaldıracağım. 

Şimdi, önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının 34 üncü maddesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki maddenin eklenmesi 
ile teselsülün buna göre sağlanmasını arz ve teklif ederiz. 

Muharrem Kılıç Mehmet Nuri Saygun Feridun Ayvazoğlu 
Malatya Tekirdağ Çorum 

Haluk Koç Gürol Ergin Mevlüt Coşkuner 
Samsun Muğla İsparta 

Madde 35.- 2802 sayılı Kanunun 106 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan 
"% 230'unun" ibaresi"% 330'unun" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkanım, şu 

anda, Komisyonumuzun, İçtüzüğün aradığı salt çoğunluğu yoktur. 
BAŞKAN - Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılmamış olduğundan, önergeyi işlemden 

kaldırıyorum. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, yine, aynı mahiyette yeni bir madde ihdasına dair, 

Muharrem Kılıç, Nuri Saygun, Atilla Kart, Halil Ünlütepe, Halil Tiryaki Beylerin bir önergeleri var
dır; ama, biraz önce, Sayın Komisyon Başkanına, salt çoğunlukla madde ihdasına katılıp katıl
madığını sordum ve salt çoğunluklannın olmadığını, katılmadıklannı söylediler; ikinci önerge için 
de aynı işlem söz konusu olacağından, önergeyi işlemden kaldırıyorum. 

Sayın milletvekilleri, eski 36 nci maddeyi 35 inci madde olarak okutuyorum: 

(x) 951 S. Sayılı Basmayazı 25.6.2005 tarihli 118 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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MADDE 35.- 2802 sayılı Kanunun 113 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak ek
lenmiştir. 

"(a) ve (b) bentlerinin ikinci paragraflarında belirtilen üyelerin de yokluğu hâlinde, birinci 
sınıfa aynlma incelemesine tâbi tutulup da aynlamay anlar hariç, en kıdemli hâkimden başlayarak 
komisyon oluşturulur. Bu durumda kıdemli olan, komisyona başkanlık eder." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Denizli Millet
vekili Mustafa Gazalcı; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; yargıçların ve savcıların durumunu değiştiren 

yasa tasansı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve kişisel olarak söz aldım; tümünüzü saygıy
la selamlıyorum. 

Günlerdir hukukçu arkadaşlar yasayla ilgili birçok düşüncelerini burada söylediler, çok da 
güzel şeyler söylendi; ama, hukuk, herkes için geçerlidir ve ülkemizdeki tüm yurttaşları ilgilendirir. 

Ben de hukukla ilgili kimi düşünceleri belirtmek için söz aldım. Benim söz aldığım madde, 
komisyon kurmalarla ilgili, 2802 sayılı Yasanın 113 üncü maddesine göre, oluşturulacak adlî ve 
idarî yargı adalet komisyonlannda aranan üyeler oluşmadığı takdirde oraya girecek üyelerle ilgili. 

Bu görüştüğümüz yasa tasansına gelmeden önce, gerçekten yargıyla ilgili, hukukla ilgili Avrupa 
Birliği uyum yasalan nedeniyle olsun başka nedenlerle de olsun, bu Meclis, birtakım değişiklikler, 
olumlu iyileştirmeler yaptı; ama, onu uygulayacak, adaleti uygulayacak yargıçlann ve Türkiye Cum
huriyeti niteliğini taşıyan cumhuriyet savcılarının da durumunun iyileştirilmesi gerekiyordu. Bu yasa 
tasarısı, tümüyle savcı ve yargıçlann durumlannı iyileştirmiyor, ama, bir adım atılmış oluyor. 

Oysa, sayın yargıçların ve savcıların çok daha haklı, olumlu istekleri var. Onlar, topluma adalet 
veriyor. Devletin temeli, toplumun temeli adalettir; ama, kendileri de adalet istiyor, hak istiyor, 
hukuk istiyor. İşte, web sitelerinde 3 500 yargıç ve savcının tartışma yöntemiyle katıldığı, kimi 
düşünceleri, iletileri var. Onlardan kimilerini okumak istiyorum ve çok haklı olduklarını 
görüyorum. Biz, yasama görevi yapıyoruz, onca yargıç ve savcı tartışıyorlar, konuşuyorlar şunlan, 
şunlan istiyoruz Parlamentodan diyorlar. Önce yargı bağımsızlığını ve güvencesini güçlendirecek 
birtakım yaptınmlar istiyorlar. 

Değerli arkadaşlar, Anayasanın 138,139 ve 140 inci maddeleri, zaten, yargının bağımsızlığını, 
yargıç bağımsızlığını ve güvencesini koruyan maddelerle dolu. Ondan yola çıkarak, çok haklı olarak, 
yargıçlanmız diyorlar ki: "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun siyasî etkilerden uzak olması..." 

Sayın Bakanın, tabiî, önemiyle ilgili en küçük bir şey söylemek istemiyorum; ama, yargıyla il
gili geleceğe ilişkin bir düzenleme yapmak istiyorsak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda, bu 
yargı organında Adalet Bakanının ve Müsteşarının bulunmaması gerekir. Mademki, Anayasa, bir 
kuvvetler ayınmı sistemini getirmiştir; nasıl, biz, burada, yasayı millet adına yapıyorsak, yargı da 
millet adına bir karar veriyor. Onlar kendi kurullannı oluştururken, bunun siyasî etkilerden uzak ol
ması gerekiyor. Hele Müsteşarın orada bulunması hiç doğru değil. Belki Bakan bulunabilir; ama, o 
da oy kullanmamalı. 

Değerli arkadaşlar, bu, çok çok doğal bir istek ve bunun, bir kez daha, Sayın Bakan tarafindan düşünül
mesi gerekir. Nasıl olsa günün birinde atılacak olan adımlann daha önce atılmasında büyük yarar var. 

Teftiş kurulu, denetleme işi... Şimdi, bir yüksek kurul oluşturuyorsunuz yargıçlardan ve sav
cılardan. Bence, bütün yargıçlar ve savcılar oraya bağlı olmalı, bağımsız ve siyasal etkilerden uzak, 
o kurula bağlı olmalı ve oranın kendi teftiş kuruluyla savcılann ve yargıçların denetimi yapılmalıdır. 
Adalet Bakanının orada da gölgesi olmamalı. İlle de Adalet Bakanlığının bir denetim mekanizması 
olacaksa diyor yargıçlar ve savcılar -biz, onlann sözcülüğünü yapmaya çalışıyoruz arkadaşlarım 
gibi- yalnız kalemle ilgili denetim görevini yapmalı; yani, yargıçların ve savcılann denetimine 
karışmamalı diyorlar ki, bu da çok normal bir istek. 
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Seçim mekanizması... Yargı mensupları organlarını oluştururken zaten bir ölçüde var, bunların 
daha çok pekiştirilmesi, daha güçlendirilmesi gerekiyor; yani, kendi organlarının üyelerini biz 
seçelim diyorlar ve siyasetin, bakanlığın, burada da etkili olmamasını söylüyorlar; o da çok doğal 
geliyor bana. 

Şimdi, bizim "herkes siyaset yapabilir, herkes örgüt kurabilir; ancak" diye başlayan 
Anayasamız, biliyorsunuz -sanıyorum 68 inci madde de dahil- birçok siyasî yasaklarla doludur. Yar
gıçları da, sanki, böyle, dokunulmaz, hak istemez, bir araya gelmez, örgüt kurmaz insanlar gibi 
düşünürüz; bu çok yanlış. En azından, ileride, bunun eskimiş bir düşünce olduğunu göreceğiz. 

Yargıçlar da örgütlenip haklarını elde etmelidir değerli arkadaşlar; yani, en ileri ülkelerde bu 
yapılıyorsa, benim ülkemde de bugünden yapılabilmeli. Tabiî, ilerlemiş örgütlenme biçimleri var; 
ama, şimdi, yargıçlar ve savcılar, oda biçiminde örgütlenmeyi bile kendi içlerine sindiriyorlar; yani, 
biz de örgütlenme özgürlüğünden yararlanalım ve bir oda biçiminde örgütlenebilelim diyorlar. Ben 
çok doğal görüyorum ve yasamanın bunu da düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Hele hele, en üst düzeyde, en son noktayı koyacak, Yargıtay gibi yerlerde, üye seçimleri, tüm
den siyasal etkilerden uzak olmalıdır değerli arkadaşlar. Oraya seçilecek üyeler, kesinlikle, yargının 
kendi içinden olmalıdır; yani, RTÜK üyelerinin seçimi gibi, Yargıtay üyelerini seçtim, böyle oldu 
gibi bir anlayış, kafamızın en uzağında bile olmamalı; eğer yargı bağımsızlığını, yargı güvencesini 
taşıyorsak. 

Tabiî, özlük haklarıyla ilgili yıpranma paylan, onlarla birlikte çalışan insanların özlük haklan 
da iyileştirilmeli. Ben birçok yargıç insan biliyorum, akşam olduğu zaman, dosyalannı da eve 
götürür, evinde tekrar çalışma düzeni yapar; çünkü, ertesi gün adalet dağıtacaktır; ama, her şeye kar
şın, bütçeden yüzde 1 oranında artırılan paylarla iyi bir adalet dağıtma ortamı sağlanamadığı için, 
yargıçlann ekonomik durumu iyileştirilemediği için, televizyonlarda ve basında güldürü konusu ol
muştur. Son yıllarda, Sayın Bakanın da çabasıyla, illerde iyi adalet sarayları yapılıyor. Bunu da tak
dirle karşılıyoruz. O güzel binalarda sorunlan çözülmüş yargı mensupları olursa, sonra da, yurttaş 
adaleti yerine getirmiş olur. 

Ben, dün, Sayın Bakana dedim ki... Tabiî, yargıda niteliğin yükselmesi, yeni yargı mensup
larının iyi seçilmesine ve onlann ekonomik durumlannın iyileştirilmesine bağlı. Birinci derecede 
yargıç eskiden onyedi yılda geliyordu, belki şimdi ondört yıla indiriyor. O ondört yıla kadar, yar
gıçlar ve savcılar, çok iyi bir para almıyorlar, ücret almıyorlar. Oysa, yargının yükünü yeni giren in
sanlar da çekecektir. Daha başlangıçta, böylesine seçkin, gerçekten adalet dağıtan insanların 
ekonomik sorunları olmamalıdır ve milyonda bir olasılık olsa bile, söylentiye ya da başka bir şeye 
konu olmamalıdır yargı. Yargı, bir gün, herkesin, başının sıkıştığında gelebileceği yerdir. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizin, özellikle olağanüstü dönemlerde -12 Martta, 12 Eylülde- yargı 
rafa kaldırıldığı zaman başı çok sıkışmıştır. Türkiye'de gözaltına alma süresi altı aydı bir zamanlar, 
altı ay... Bir insanı içeriye tıkıyorlardı 12 Eylülde, altı ay sonra bir gün çıkarıyorlardı, sonra yeniden 
getiriliyordu. Ben banş davasından yargılanırken, anımsıyorum, 12 Eylülden sonra -şimdi idam 
cezalannı kaldırdı bu Meclis, çok iyi oldu- o zaman niye "idam cezası kalksın" diye yasa önerisine 
imza koyduğumu, 1 Mayısın işçi ve emekçi bayramı olması için öneriye imza koyduğumu, mah
keme, önüme, dosya halinde çıkardı. 

Değerli arkadaşlar, bakın, yargıyı güçlendirmek ve siyasal etkilerden uzak kılmak... Siyasette 
ne kadar çalkantı olursa olsun, yargı gerçek anlamda güvencesiyle, bağımsızlığıyla kalırsa bundan 
sonuç alınz. Geçmişte ikili yargı sistemlerinden çok çekti Türkiye. Sivil yurttaş hem askerî mah
kemede yargılanıyordu hem de sivil mahkemede yargılanıyordu. 

Değerli arkadaşlar, bir tek örnek vereceğim, zaman zaman da söylüyorum. Çözümü için de 
Sayın Bakana başvuruda bulunduk, dosyalar verdik. Bakın, 200 000 üyeli TÖB-DER'i bilirsiniz, 
Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği. 12 Eylülden hemen sonra askerî mahkemede 
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TÖB-DER davası açıldı. 141 ve 142 nci maddeler de kalktı, şimdi bir anı oldu. 84 kişi hakkında 
dava açılmış, 64 yöneticisi hakkında 5 ilâ 8 yıl mahkûmiyet kararı verilmiş. Hemen uygulanmış. 
Kim; öğretmen. Ne yapmış; dernek kurmuş. Şimdi, yasadışı bir şey yok. Ama, bakın, aradan 8 yıl 
geçtikten sonra Sayın Bakanım, 8 yıl geçtikten sonra, 24 Nisan 1989'da, aynı eylem için, Ankara 2. 
Ağır Ceza Mahkemesinde 19 kişi, içinde TÖB-DER'in Genel Başkanı Saym Gültekin Gazioğlu da 
olmak üzere, mahkemede aklanıyor. 

Şimdi, bakm, 1980'de, bir yargı... Aynı eylemde ve başkanın da olmadığı bir yerde bir karar 
veriliyor, mallarına el konuyor; siyasî partiler mallarını geri aldı, sendikalar aldı, hâlâ bizim öğret
menler mallarını alamadı. Adalet Komisyonu Başkanı dostumuz da orada, kendisine başvuruda 
bulunduk, Sayın Bakana başvuruda bulunduk. İnşallah dönem bitmeden, o bizim yasa 
önerilerimizin sırası gelir, öğretmenler de mallarını geri alır; ama, benim asıl burada bugün söy
lemek istediğim şu: İki ayrı yargıda aynı eylem yargılanır ve ayrı ayrı sonuçlanırsa, burada vicdan
lar sızlar değerli arkadaşlar. O yüzden, yargıçların seçimi çok önemlidir. 

Bakın, yeni yargıçlar, mevcut Yargıçlar ve Savcılar Yasasının 113 üncü maddesine göre 
konuşuyoruz; ama, oradaki 9 uncu maddesine göre, geçici olarak, görüşmeyle, yani, mülakatla da 
alınabiliyor. 

Burada dün dile geldi. Bir kere de ben söylüyorum: Değerli arkadaşlar, Danıştay İdarî Dava 
Daireleri Genel Kurulunun bir kararı var. Daha üçüncü ayda gitmiş bu. Şimdi biz altıncı aydayız. 
Bakın, karar çıkmış. Diyor ki Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulu: "Görüşme yöntemiyle yargıç
ların alınması Anayasadaki yargı bağımsızlığına ve yargıç güvencesine aykırıdır." Hem komis
yonun oluşturulma biçimi hem de görüşme yoluyla alınması. Bakın, üçüncü ayda Danıştay İdarî 
Dava Daireleri Kurulu bir karar alıyor. Bu yasanın Anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek Anayasa 
Mahkemesine başvuruda bulunuyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Gazalcı, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
Buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bir yasa yapıyoruz Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; geleceğe dönük yapalım. Bir hukuk dev

letini bütün kurallarıyla, organlarıyla burada yapalım. Yargıya güvenelim ve genel hukuk pren
sibine, kamu yararına ve Anayasaya aykırı yasa yapmayalım. Şimdi siz Danıştayın Anayasa Mah
kemesine "bunun dayanağı Anayasaya aykırıdır" dediği, görülmekte olan bir davayı burada yeniden 
koruyorsunuz. İşte bu olmadı, işte bu yanlıştır diyoruz. 

Hukuk herkese gereklidir. İyi bir hukuk olmazsa, hiçbir alanda güvenceyle iş yapılamaz. 
İdarenin, özellikle yönetimin, hukuka sorun çıkarmaması -yargı kararlan bir bütündür- idarî karar
lan da uygulaması gerekir. Eğer zamanım olsaydı, örnekleriyle idarenin yargı kararlannı uy
gulamadığını göstermek istiyordum. 

Tümünüze saygı sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 
Madde üzerinde soru-cevap işlemini gerçekleştireceğiz. 
Sayın Kart, buyurun. 
ATİLLA KART (Konya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanım, bu tasannın özü ve esası, büyük ölçüde, mülakat kurulunun oluşumu ve iş

leyişi noktasında düğümleniyor. Dünden bu yana arkadaşlarımın da ifade ettikleri gibi, Danıştay 
İdarî Dava Daireleri Kurulu da bu noktadaki gelişmeyi ciddî görmüş olmalı ki, bu olayı Anayasa 
Mahkemesine kadar götürme sonucuna vanyor. 
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Ben, Anayasanın, elbette, 138 inci maddesini gözönüne alarak, bu anlamda Danıştayın vermiş 
olduğu bu kararın, yargı yetkisinin kullanılması noktasında bir tartışmasını ve eleştirisini yap
mayacağım; ama, gelmek istediğim nokta şu: Cumartesi günü maddeler üzerinde yaptığım konuş
mada da ifade etmiştim, açık bir şekilde zatıâlinize soru yöneltmiştim. 17 Ekim 2004 tarihinde ve 
24 Ekim 2004 tarihinde yapılan idarî yargı ve adlî yargı hâkim adaylığı sınavında başarılı olanlar -
mülakat sonucunda başarılı olanlar- yazılı sınavlarda hangi sıralara gelmiştir? 

Bu noktada bir çalışma yapmak, takdir edersiniz, uzun boylu bir araştırma yapılmasını gerek
tirmez. Bu, Bakanlığın kayıtlarında mevcut olan bir şey. Ben, aynı gün bu cevabı istemedim; ama, 
aradan iki gün geçti; bu aşamada bu cevabı, ben talep ediyorum; çünkü, bu tasarının görüşüldüğü 
aşamada bunun bilinmesinde yarar görüyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart. 
Sayın Gazalcı, soru mu soracaksınız? 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Kürsüde yetiştiremediğim bir soruyu Sayın Bakana sormak istiyorum, izninizle. 
Sayın Bakanım, yargı, adlî ve idarî, bir bütündür ve ayrılamaz; ama, görüyoruz ki... îdarî 

kararların, kesinlikle uygulanması gerekir, bir seçenek bırakmaz idareye, en geç 30 gün içinde, daha 
önce de uygulanabilir; ama, 30 gün içinde uygulanması gerekir. Ama, idare -özellikle, bunu, ben, 
eğitim alanında çok görüyorum- bir yürütmeyi durdurma kararı alınıyor; ya uygulamıyor ya da hile 
yoluna başvuruyor, uyguluyor, ertesi gün bir daha karar çıkarıyor. Dolayısıyla, o yargı sürecinde 
verilen emek, karar boşa çıkıyor. Yargının daha saygın olabilmesi için, gerçekten, hakkın, hukukun 
yerine gelmesi için, idarenin bu engelleri nasıl aşılacaktır? Hem maddî zarara yol açıyor, hem de in
sana hukuku, adaleti vermiyor. Adalet Bakanı olarak ya da hükümet üyesi olarak, sözcüsü olarak 
hatta, bundan sonra, hiç olmazsa, söz verebiliyor musunuz, bu idarî yargının kararlarını hem 
zamanında uygulamak, hem de hile yoluna başvurmadan, uyguluyormuş gibi yapıp bir daha aynı 
şeyi yapmamak için neler düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, sorulan sorarken Adalet Bakanımızdan hukukî temelde 
bazı isteklerde bulunuyorsunuz; ama, dikkat ediyorum, mesela, maddeyle ilgili olarak hiçbir soru 
sorulmadı. Maddeyle ilgili soru-cevap işlemi gerçekleştiriyoruz; ama, sorulan soruların maddeyle 
ilgili hiçbir yanı yoktur. Hukuk isterken, hukukun size de lazım olduğunu takdirlerinize arz 
ediyorum. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Gereğini yapın Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, buyurun. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Başlangıçtaki maddeler görüşülürken de ifade etmeye çalıştım. Türkiye 1972'den bu tarafa bu 

sistemi uyguluyor ve şu an mülakatla ilgili konu, yargılama süreci bitmemiş olan bir konudur. Şim
di, bir taraftan hâkim ve savcılarla ilgili konuşuyoruz, hukuku konuşuyoruz; ama, öbür taraftan 
"Anayasanın 138 inci maddesini biliyoruz ama" deyip, tekrar bu konuda, bir anlamda, bu maddeyi 
ihlal eder tarzda benden cevap isteniyor. Mahkeme kararlan herkesi bağlayıcıdır. Mahkeme bir 
karar verir, biz bu noktada bir şey demeyiz; ama, onu ikide bir burada konuştuğunuz takdirde, o 
zaman, korkarım ki, bağımsızlığını korumaya çalıştığınız mahkemelerle ilgili başka bir kanaat hâsıl 
edersiniz. 
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Şimdi, 1972'den beri uygulanan bir yöntem... 2005'te bir karar verdiyse, o zaman, Danıştayla 
ilgili "1972'den 2005'e kadar Danıştay neredeydi" diye birilerinin aklına sual getirmiş olursunuz. 
Mahkeme kararı verir, biz de, Anayasa hükmü gereği, bu kararlara, herkesi bağlayıcı olduğu için, 
bunlara uyarız. 

Dolayısıyla, -evvelki gün de söyledim, dün de söyledim; tekrar ifade ediyorum- yargılama süreci 
devam ettiği sürece, bu sorularınıza benim cevap vermem, Anayasanın 138 inci maddesine aykırıdır. 

Sayın Gazalcı'mn sorduğu soru açısından ise, bu sorunun muhatabı doğrudan ben değilim; 
eğer, benim Bakanlığımla ilgili olarak verilmiş bir yürütmeyi durdurma kararı var da bunu uy-
gulamadıysam, onunla ilgili, gelir, burada sebebini de söylerim; kaldı ki, ben, uygularım da. Ama, 
bir başka bakanlıkla ilgili durum varsa, onu ilgili bakana sorarsınız; denetim yollan var. Onlar da, 
size, bunun gereğini yaparlar, gerekli bilgiyi de verirler. 

Vereceğim cevap bunlar Sayın Başkan. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
HARUN AKIN (Zonguldak) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi 36 ncı madde olarak okutuyorum: 
MADDE 36.- 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 114.- Adalet komisyonlarının görevleri şunlardır: 
a) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar dışındaki adlî ve idarî yargı ile ceza infaz kurum

lan ve tutukevleri personelinin; 
"1) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklardan merkezî sınavda başarılı olanlann ilgili 

yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınavlannı yapmak, 
hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunlanna öncelik tanımak kaydıyla başanlı olan
lann atanmalannı teklif etmek. 

2) Aslî Devlet memurluğuna atanmaları, sicil ve disiplin işlemleri, görevden uzaklaştırılmalan, 
aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlemlerini bu Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirmek. 

3) Naklen veya hizmet gereği atamasını, ilgili mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet sav
cısının görüşünü alarak, yetki alanı içerisinde yapmak. 

4) Geçici olarak görevlendirmesini, yetki alanı içerisinde altı ayı geçmemek üzere yapmak. 
b) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
îlk defa Devlet memurluğuna atanması teklif edilen personelin atanmaları Bakanlık onayı ile 

tamamlanır. Bu personelin atanması, eğitilmesi ile ilgili usûl ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 
Bu madde kapsamındaki personeli, ilgili adalet komisyonunun muvafakati, teklifi veya hiz

metin gereği olarak başka bir adalet komisyonunun yetki alanına naklen atama veya geçici olarak 
görevlendirme yetkisi Adalet Bakanlığına aittir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Afyonkarahisar 
Milletvekili Halil Ünlütepe; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapan 951 sıra sayılı kanun 
tasarısının 36 ncı maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; şahsım ve Grubumuz adına, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, bu maddede, adalet komisyonlarının görevleri belirtilmektedir. Adalet 
komisyonu nedir; öncelikle onu açmak istiyorum. Her yargı bölgesinde yeteri kadar adalet komis
yonu kurulur ve bu da Hâkimler ve Savcılar Kanununun 113 üncü maddesinde düzenlenmiştir. 
Adalet komisyonu, üç üyeden oluşur; o bölgede varsa ağır ceza mahkemesi başkanı, en kıdemli yar
gıç ve cumhuriyet başsavcısından oluşur. Peki, bu komisyon üyelerinden ikisinin tespitini kim 
yapar; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yapar. Dolayısıyla, bu görevlendirmedeki ana etken, 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun bunu tespit edebilmesidir. Adalet komisyonunun görevlerinden 
en önemlisi, adliyelerde, her gün beraber olduğumuz, birlikte çalıştığımız, bu mesleği yürüt
tüğümüz dönemde, yardımcı personeli göreve almak; cezaevlerindeki, tutukevlerindeki personeli 
göreve almak; yani, yardımcı personelin göreve başlaması ve alınması -ki, 1 inci maddede de belir
tildiği gibi- Adalet Komisyonunun görevleri arasına girmektedir. 

Uzun bir dönemdir, üç gündür -tartışmalarım yaptığımız- hâkim ve savcıların göreve baş
lamalarında, daha doğrusu göreve alınmalarında, mülakat sistemini tartışıyoruz. Bu yönetmeliğin 27 
nci maddesine göre, gene, hâkim ve savcıların seçimi, Adalet Bakanlığının bünyesinde bulunun, genel 
müdür seviyesinde ve siyasî bir otoriteye bağlı kişilerce yapılmaktadır. Adalet komisyonu, yardımcı 
personeli göreve alırken, bunun imtihamnı yapan bu komisyon üyelerinin ikisi Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca tespit edilmektedir. Yardımcı personelde getirdiğimiz demokratik açılımı, yardım
cı personelde gösterdiğimiz özeni yargıç ve savcıların mesleğe başlamalarında gösteremiyoruz. 

Şimdi, önümüzdeki günlerde, bölge mahkemelerinin göreve başlaması, çocuk mahkemelerinin 
göreve başlaması ve zaman içinde, aile mahkemelerinin de yaygınlaşması neticesinde, hakikaten 
yardımcı personele fazla ihtiyaç duyulacaktır. Zaten maddenin (1) nolu bendinde de bu ihtiyacı kar
şılamada öncelikle hukuk fakültesi mezunlarına, daha sonra da adalet meslek yüksekokulu mezun
larına öncelik tanınarak bu açığın giderilmesi öngörülmektedir. Bu, Türkiye'de, artık, ihtiyacın çok 
çok üzerinde hukuk fakültesi açıldığını, kalitenin belirli bir baremin altına doğru düştüğünü gös
teriyor. Bu gerçeği, bu tasarının görüştüğümüz 36 ncı maddesinin (1) nolu bendinde de görüyoruz. 
Önümüzdeki günlerde, siyasî amaçlarla üniversite açılması yönünde kanun tekliflerinin de 
getirileceğini görüyoruz. Yargı kararını oluşturacak personeli yetiştiren hukuk fakültelerinin 
sayısını çoğaltabilirsiniz; ama, onlara verilecek olan eğitimi yeterli düzeye getiremediğiniz müddet
çe, oradan beklenen seviyeyi yakalayamazsınız, yargı hatalarını çoğaltırsınız. Yargı hatalarını azalt
manın ve yargının kalitesini geliştirmenin en önemli şartı, kanunları doğru yorumlayacak ve doğru 
karar verecek yetenekli ve iyi eğitilmiş hukukçuları istihdam etmektir. Bu önümüzdeki günlerde 
yeniden üniversite açılması konusu gündeme geldiğinde, bu konunun değerli parlamenter arkadaş-
lanmca dikkate alınması gerektiğini belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, yargıç açığımız var. Bunu, önümüzdeki günlerde 4 000'e yakın yargıç 
alarak tamamlayacağımızı belirtiyoruz. Mahkeme açığımız da var; bize sunulan genel gerekçede de 
belirtildiği gibi, 2003 yılı verilerine göre, ülkemizde halen 3 703 mahkeme bulunmakta; 2005 yılın
da, bu mahkeme sayısı daha da azaltılmış durumdadır. 

Örneğin, benim kendi ilimde, 1980 sonrasında, Bayat İlçemizde, Çobanlar İlçemizde, Hocalar 
İlçemizde, Başmakçı İlçemizde törenlerle adliye açtık, bu sefer kapattık. "Yargıda hizmetin gereği 
olarak" deniyor. Halbuki, adliyelerde, ben, şunu kabul edemem; eğitimin özel okulları vardır, sağ
lık hizmetlerinin özelleştirilmesi vardır; dünyada sadece yargının özeli yoktur. Yargıda kâr amacı 
güdülmez. Yargıda hizmet önemlidir. Örneğin, Sandıklı İlçemizde ağır ceza mahkemesi kalktı. Ger
çi, bu arada Sayın Bakanıma da teşekkür etmek istiyorum; Sandıklı İlçemizde de yeni bir adliye 
binasının yapımı hızlı bir şekilde devam etmektedir. 

Şimdi, adalet politikası olmayan bir konumdayız. Bir yerde yargıç açığını kapatmak için yeni 
yargıçlar alıyoruz, bir yerde adliyeler kapatıyoruz, bir yerde de Hâkimler ve Savcılar Kanununun, 
bugün, 2003 yılı verilerine göre 6 161 mahkeme olması lazım. Nereden tutarsanız tutun sallanan bir 
adliye mekanizması. Buna doğru karar vermek zorundayız; azaltma kararıysa, bunu iyi savunmalı 
ve sonuna kadar götürmelisiniz. 
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Değerli arkadaşlar, bu yasanın, demin söylediğim gibi iyi bir uygulama yöntemi var. Yardımcı 
personelde şunu söylüyoruz; adalet komisyonunun önüne gideceksiniz diyoruz. Adalet komis
yonunu kimler seçiyor; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçiyor. Orada, düzenlenecek olan 
sözlü sınavda başarıya ulaşacaksınız diyoruz. Yetmezse, gerektiğinde uygulamalı sınav yaptıracak
sınız. Nedir; bilgisayar kullandıracaktır. Nedir; daktilo kullandıracaktır. Yardımcı personel için böy
le bir işlevi benimserken, yargıç alımında, demin de belirttiğim gibi, böyle bir özeni göstermiyoruz. 
Dilerim, o yargıç ve savcı alımında da bu yönteme gidilmelidir; yani, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun tespit edebileceği bir ortamda bu sınav yapılabilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, adalet komisyonunun bir önemli görevi de şudur: Naklen ve hizmet gereği 
atamalar olacaktır; buralarda da, bu komisyon içerisinde ilgili mahkeme başkanının, hâkiminin veya 
cumhuriyet savcısının görüşünü alarak, yetki alanı içerisinde bu işlevi yerine getirmek. 

Zaman zaman -personel azlığı sırasında- geçici olarak bir görevlendirme yöntemi de bu mad
dede düzenlenmektedir; o da, belirli bir süre -ki, altı ayı geçmemek üzere- geçici görev alanını belir
lemektir. 

Bir de, bu komisyonların bir görevi, belki de bir atamada altyapıyı oluşturmadır, son fıkrasın
da da belirtildiği gibi. Bir yerden, başka bir adalet komisyonunun alanına yapılacak naklen 
atamalarda, ilgili adalet komisyonunun muvafakat vermesi, teklifi ve hizmetin gereği olarak başka 
bir adalet komisyonunun yetki alanına naklen atama ve geçici olarak görevlendirme yetkisi de -daha 
sonra Adalet Bakanlığına gönderilmekte- Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir. 
Burada, iki adalet komisyonunun mutabakatı gerekmektedir. 

Sevgili arkadaşlar, bu maddede benim üzerinde ısrarla durduğum, 1 inci maddedeki düzen
lemenin yargıç ve savcı alımlarında da emsal olarak kullanılmasından yanadır. Bu, yargıda siyasal
laşmanın önüne geçmenin en önemli faktörlerinden biridir. 

Geçen günlerde, illerimizde, açıktan atamayla personel alımı yapıldı, hemen hemen her ilde 
yapıldı ve orada imtihanlar yapıldı; başanlı olanlar, tahmin ediyorum, görevlerine de başlamak 
üzeredirler. Hiçbir sansasyon olmadı veya çok düşük seviyede kalmıştır; bu doğaldır, küçük bir 
seviyede de olsa, bu tür bir olayın olmasını kabul etmek zorundayız. 

Sevgili arkadaşlarım, üç gündür, bağımsız yargı, yargıç güvencesi, yargının siyasallaşması, 
bağımsız yargıyı yaratabilmek için Anayasamızda yapılması gerekli olan değişiklikler, yeni 
kurulacak olan bölge adliye mahkemeleri, çocuk mahkemeleri nedeniyle yargıç açığı ve savcı 
açığının tespitinde yapılacak olan yöntemleri yeterince tartıştık. Görebildiğimiz kadarıyla, düşün
celerimizi paylaştık. Bunların uzun bir dönem tekrarında, bana göre, pek fazla yarar olduğu 
kanaatinde değilim. Bu tür bir düzenlemenin yararlı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla, zaten, Cum
huriyet Halk Partisi olarak, özünde aksayan yöntemleri de bu yasa tasarısının değişik maddelerinde 
belirtmiştik. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, 114 üncü maddede yapılan değişikliği benim
sediğimizi, değişikliğe olumlu oy vereceğimizi belirtir, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, karar yetersayısı... 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünlütepe. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 72 nci maddesine göre verilmiş bir önerge vardır; önergeyi 

okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 951 sıra sayılı yasanın 36 ncı maddesinin önemi nedeniyle konunun daha 

çok aydınlığa ve açıklığa kavuşması bakımından İçtüzüğün 72 nci maddesi uyarınca bu maddeyle 
ilgili görüşmelerin devam etmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Muharrem Kılıç Feridun Ayvazoğlu Halil Ünlütepe 
Malatya Çorum Afyon 

Haluk Koç Ziya Yergök Atilla Kart 
Samsun Adana Konya 

Bayram Ali Meral 
Ankara 

Gerekçe: 
Görüşmekte olduğumuz Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısının genel gerekçesinde de ifade edildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 140 ncı maddesinde "Hâkimler ve savcılar, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları 
olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hâkim ve savcılar eliyle yürütülür. Hâkimler, mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler" hükmüne yer veril
miştir. 

Yargılama faaliyetinin etkin bir biçimde sürdürülerek sonuçlandırılması için de çalışma koşul
larının iyileştirilmesi, iş yükünün azaltılması ve yargı bağımsızlığının tam olarak sağlanması, 
nitelikli ve yetkin kişilerin hâkimlik ve savcılık mesleğine özendirilmesi gerekir. 

Hâkim ve savcılarla ilgili olarak Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi kaynaklarına bakıldığında 
da "hâkimlerin görev süresi, bağımsızlığı, güvenliği, alacakları yeterli ücret, hizmet şartlan, emek
li aylıkları ve emeklilik yaşı kanunda yeterli biçimde güvence altına alınır. Hâkimlerin yüksel
meleri, yeterlilik, dürüstlük ve deneyim gibi objektif nedenlere dayanır. Yasama ve yürütme organı, 
hâkimlerin bağımsızlığını sağlamalı ve hâkimlerin bağımsızlığını tehlikeye sokan hiçbir adımı at-
mamalıdır" şeklinde ifadelere ve ilkelere yer verildiği görülmektedir. 

Avrupa Birliğinin ülkemiz hakkında açıkladığı 2003 yılı ilerleme raporunun yargı sistemine 
ilişkin bölümünde, yargının ağır iş yükünün olumsuz bulunan hususlar arasında sayıldığı görülmek
tedir; ancak, bugün, Anayasamıza baktığımızda, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun mevcut 
yapısıyla yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin tam olarak sağlanmasına olanak bulun
madığı açıktır. Öncelikle bu alanda bir düzenleme yapılarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun yapısı değiştirilmeli, Adalet Bakanı ve Bakana hiyerarşik bağla bağlı olan müsteşar, 
Kurulda yer almamalıdır. 

Hükümet tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan, altkomisyonda ve Adalet 
Komisyonunda görüşülerek Genel Kurula gelen 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin söz konusu Kanun Tasarısı, içerdiği kimi olumlu 
değişikliklere karşın, toplumumuzun bağımsız, etkin, hızlı ve adil yargı beklentilerine, yargıç ve 
savcılarımızın haklı istemlerine yeterince karşılık vermemektedir. 

Özellikle, tasarıda yer alan mülakatın biçiminin ve kimler tarafından yapılacağı hususunun 
açıklığa kavuşturulması, düzenlemenin yönetmeliklere bırakılmaması gerekir.Mülakat kurulunun 
yapısı yaşamsal önem taşımaktadır. Şimdi uygulanmakta olan yönetmeliğe göre, mülakat kurulu 
Bakanlık bürokratlarından oluşmaktadır. Bu, yanlış bir yöntemdir. Mülakat kurulunda görev alacak 
kişilerin yüksek yargı organlarından ve Türkiye Barolar Birliği gibi bağımsız organlardan seçilerek 
oluşturulması daha uygun olacaktır. 
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Şimdiki halde, Adalet Bakanlığının bünyesinde Bakana bağlı olarak çalışan teftiş kurulunun, 
buradan alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bağlanması daha doğru olacaktır . 

Diğer taraftan, çalışma koşullarının olumsuzluğu, iş yükünün ağırlığı ve aynı zamanda hâkim 
ve savcılık mesleğinin özelliği de gözönüne alınarak, özlük hakları bakımından yeterli, kalıcı ve tat
min edici iyileştirmelerin de yapılması gerekir. Bir önemli nokta da, adlî yargıda olduğu gibi idarî 
yargıda da görev yapacak olan tüm hâkim ve savcıların mutlaka hukuk fakültesi mezunu olmaları 
sağlanmalıdır. 

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, konunun daha iyi anlaşılması bakımından, maddeyle ilgili 
görüşmelerin devam etmesine karar verilmesini talep etmek zorunlu olmuştur. 

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

Sayın milletvekilleri, 36 ncı maddeyi oylarınıza sunup karar yetersayısını arayacağım. 

36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 
yoktur. 

Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.34 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.42 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2.- Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1039) (S. Sayısı; 951) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasannm 36 nci maddesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 
Maddeyi yeniden oylarınıza sunup karar yetersayısını arayacağım. 
36 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 
38 inci maddeyi 37 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 37.- 2802 sayılı Kanunun 115 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Zorunlu hâllerde görevlendirme 
Madde 115.- Herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hâkimin yerine, bu hâkim görevine 

başlayıncaya veya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yetkilendirme yapılıncaya kadar, o yer
deki hâkimler arasından, adalet komisyonu başkanınca; adlî yargı çevresinde herhangi bir nedenle 
görevine gelemeyen Cumhuriyet savcısının yerine bu Cumhuriyet savcısı görevine başlayıncaya 
veya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yetkilendirme yapılıncaya kadar, yargı çevresindeki 
Cumhuriyet savcıları arasından, ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı tarafından görevlendirilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Konya Millet
vekili Sayın Atilla Kart; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül
mekte olan 951 sıra sayılı tasannm ilk şekline göre, ilk metnine göre 38, yeni şekline göre 37 nci 
madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlanm, tasarının bu maddesi, 2802 sayılı Yasanın 119 uncu maddesinde yeni bir 
düzenleme ve değişiklik getiriyor. Ben bu maddeyle ilgili değerlendirmemi yapmadan evvel, yine, 
bağlantılı olarak bir konuya, tekrar, temas etmek gereğini duyuyorum. 

Değerli arkadaşlanm, Türkiye'deki yargı yapılanmasında en azından yirmi yıllık, yirmibeş yıl
lık bir yapılanmayı etkileyecek, büyük ölçüde etkileyecek bir tasarı üzerinde tartışıyoruz, bir tasan 
üzerinde değerlendirme yapıyoruz. Şu anda 8 000 civarında hâkim ve savcının görev yaptığım 
biliyoruz. Bu tasanyla, bu mevcut kadronun yansı kadar hâkim ve savcı alınmasının yolunu açmış 
oluyoruz. Bu, Türkiye'nin bir ihtiyacı, adlî yapının, idarî yapının zorunlu bir ihtiyacı. Bunu 
konuşurken, bunu tartışırken, önemli gördüğümüz konulan, tekrar tekrar ve önemle ifade edeceğiz, 
anlatacağız. 
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Bakın, Sayın Bakanın, mülakatla ilgili soruma cevap vermekten kaçınmasındaki önemli bir 
konuyu, hassasiyeti, tekrar, paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, mülakat kurulunun oluşumu ve işleyişindeki yanlışlıklan anlatıyoruz. 
Biz, sorumuzda ve şu anda yapacağımız konuşmada, Danıştay kararının ve muhtemel Anayasa 
Mahkemesi kararının herhangi bir şekilde... 

Sayın Başkanım, çok konuşma oluyor, ben meramımı anlatmakta zorlandığımı hissediyorum. 
Lütfen, Genel Kurulu uyarır mısınız... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibi sükûnetle dinleyelim. 
Buyurun Sayın Kart. 
ATİLLA KART (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ısrarla anlatmaya devam edeceğiz. 
Bu tasannm özü ve esası, mülakat kurulunun oluşumu ve işleyişinde düğümleniyor. Bu 

kurulun oluşumunu, bu kurulun işleyişini neden düzenli ve objektif hale getirmekten kaçınıyoruz?.. 
Ben sorduğum soruda idarî dava dairelerinin karannı tartışmıyorum, Anayasa Mahkemesinin muh
temel kararını tartışmıyorum. Bakın, 20 Haziran tarihinde Adalet Bakanlığına soru önergesi ver
mişim. Bu soru önergesini iki gün evvel tekrarladım, biraz evvel tekrar sordum. Ne diyoruz; 17 
Ekim tarihinde ve 24 Ekim tarihinde yapılan idarî yargı ve adlî yargı hâkim adaylığı sınavında 
başanlı olanlar, mülakat sonucunda başarılı olanlar, yazılıda kaçıncı sırayı almıştır diyorum. Bunun 
yargı yetkisinin kullanılmasıyla ne ilgisi olabilir?! Bunun Anayasanın 138 inci maddesiyle ne ilgisi 
olabilir?! Ben bir idarî işlemin sonucunu soruyorum Sayın Bakanım, bir idarî işlemin sonucunu 
soruyorum ve tam yerinde soruyorum, zamanında soruyorum. Siz, bu soruya cevap vermekten 
kaçınıyorsanız ısrarla kaçınıyorsanız, bakın, üç gündür, iki gündür anlattıklanmızın ne kadar doğru 
olduğunu, ne kadar, aslında, gerçeğe uygun olduğunu da bir anlamda itiraf ediyorsunuz demektir. 
Bunun başka bir anlamı, başka bir açıklaması olamaz değerli arkadaşlanm. 

îdarî işlemin sonucunu soruyorum. Bunu sormaktan daha doğal ne olabilir... Bakanlık olarak 
tesis ettiğiniz idarî işlemin sonucunu soruyorum; taşandaki ilgisi sebebiyle, bağlantısı sebebiyle 
soruyorum. Bir idarî işlemin sonucu, Anayasanın 138 inci maddesi kapsamında yargı yetkisinin 
kullanılması anlamına gelmez, yargı yetkisinin kullanılmasıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Siz 
bu soruya cevap vermekten kaçmıyorsanız, bu, bizim iki gündür, üç gündür yaptığımız eleştirilerin 
haklı olduğunu gösterir Sayın Bakanım. Bunun başka bir anlamı yok, başka bir açıklaması yok, baş
ka bir sonucu yok. O zaman, getirdiğiniz bu tasannm da inandıncı bir yönünün olmadığı, tutarlı bir 
yönünün olmadığı, bir anlamda sizin tarafınızdan itiraf ediliyor demektir; bunun başka bir yorumu 
ve sonucu olamaz değerli arkadaşlanm. 

Bakın, eğriye eğri, doğruya doğru; yanlışlan anlatacağız, doğrulan da anlatacağız. Nedir o 
doğrular, bu tasanda doğrular nedir; onlan da anlatacağız. 

Bu tasannın ilgili maddesiyle ne getiriliyor; üst merciler tarafından verilecek sicillere ilişkin 
olarak birtakım yeni düzenlemeler getiriliyor. Bu, doğru bir düzenleme, yerinde olan bir düzenleme, 
hakkaniyete uygun olan bir düzenleme. Bu noktada hükümeti kutluyoruz. Tasarının bu noktasında, 
bu maddesinde hükümeti bu yönüyle kutluyoruz; çünkü, bu getirilen düzenleme, aynı zamanda Av
rupa Konseyi Bakanlar Komitesinin tavsiye karanndaki eleştirilere de uygun olduğu içindir ki, bu 
noktada hükümet, herhangi bir komplekse girmeden, herhangi bir çekinceye girmeden düzenleme 
yaptığı içindir ki, hükümeti kutluyoruz. 

Nedir bu düzenleme; bakın, hüküm verme süreci içerisinde hâkimler bağımsız olmalı ve her 
türlü çevreden, her türlü nedenle doğrudan veya dolaylı olarak gelebilecek müdahalelerden, tehdit
lerden, baskılardan, teşviklerden, uygunsuz etkilerden ve sınırlamalardan uzak biçimde hareket 
edebilmelidir. Hâkimler, davalarının esası hakkında, yargı dışında hiç kimseye rapor vermek zorun-
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da bırakılmamalıdır. 2802 sayılı Yasanın 23 üncü maddesinde yapılan bir düzenleme. Aslında, tabiî, 
sicillerle ilgili olan bu düzenlemenin olumlu olduğunu ifade ettim; ama, bunu, yasanın tümüne yay
mak gerekiyor, yasanın bütününe yaymak gerekiyor. Yani "her türlü nedenle doğrudan veya dolay
lı olarak gelebilecek müdahalelerden uzak tutma" kavramını, işte, mülakat kuruluna da yansıtmak 
gerekiyor Sayın Bakanım. Buraya yansıtmadığınız zaman, burada, yapısal değişim anlamında, 
hukuk devleti anlamında hiçbir düzenlemeden söz etmeye hakkınız olamaz. Kamuoyunu ısrarla 
yanıltmaya devam ediyoruz, bunun başka bir anlamı, başka bir izahı olamaz. 

Bu anlattığım düzenleme, yani, Bakanlar Komitesi tavsiye kararında sözü edilen düzenleme, 
aslında, Anayasada düzenlemesi yapılan bağımsızlık ilkesinin de bir gereği ve sonucu. Yine, bu 
düzenleme, 5235 sayılı bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileriyle ilgili düzen
lemeyle de bağlantılı. 

Değerli arkadaşlarım, yine, bağlantılı olması sebebiyle, yeri gelmişken, uygulamadaki birtakım 
tereddütleri, uygulamadaki birtakım sıkıntıları, yine Genel Kurulun bilgilerine sunmak istiyorum. 

Bakın, bölge adliye mahkemelerinin iki yıl içerisinde kurulması olayı söz konusu. İlgili çalış
maların hangi aşamada olduğu konusunda kamuoyu bu noktada net bir bilgiye sahip değil; ancak, 
şunu çok iyi biliyoruz, bu mahkemelerin kendi illerinde kurulması konusunda iller arasında bir 
yansın olduğunu çok iyi biliyoruz. Birkısım iller coğrafî konumlannı, birkısım iller de binalarının 
hazır olduğunu ileri sürerek bu mahkemeleri kendi bölgelerine çekebilmek için yoğun bir yarış için
dedirler. Tabiî, hep objektif ölçü diyoruz, teknik ölçü diyoruz; işte o ölçünün burada da yansıması 
gerekiyor, burada da kamuoyunu tatmin edecek bir açıklamanın, bir değerlendirmenin bir an evvel 
yapılması gerekiyor ki, bu şekildeki arayışlann önü kesilebilsin. 

Değerli arkadaşlanm, demokratik olma iddiasındaki bir ülkede, bir hukuk devletinde, bağım
sız yargı, ülkenin ve toplumun güvencesidir. Bir insanlık onuru olan hak aramanın en son ve en et
kili yeri yargıdır. Ünlü bir düşünürün ifade ettiği gibi, bağımsız bir mahkemenin varlığı ve orada 
adaletin mutlaka gerçekleşeceği inancı, kişiye en büyük güven duygusunu verir. Birey özgürlüğü ve 
toplumsal yarardaki en önemli güvence yargı güvencesidir. Ancak, üzülerek hep ifade ediyoruz, 
kaygıyla hep ifade ediyoruz, günümüzde bu güven duygusunun azalması, zaman zaman yok olması 
ve sarsılmasından söz ediliyorsa, bunun asıl sorumlusu, sınırlı imkânlara rağmen sınırsız bir öz
veriyle görev yapan yargıç ve savcılarımız değildir. Bunun öncelikle sorumlusu bizleriz; yasama or
ganıyız, yürütme organıyız. Niye; adalet hizmetini yıllardır tüketici bir hizmet sektörü olarak gör
müşüz, adalet hizmetlerine yıllardır gerekli yatırımı yapmamışız. Bu, sadece 58 inci ve 59 uncu 
hükümetle sınırlı olan bir uygulama değil. Adaletin güçlü, etkin, yansız ve bağımsız olmasından 
korkmuşuz. Kendi gücümüzü, kendi yetkimizi, yargı organlarına, hukuk denetimi kavramı içinde 
devretmeye bir türlü yanaşmamışız. 

Değerli arkadaşlanm, bakın, yargı içindeki sorunlar, ancak adalet hizmetlerine yatırımın hız-
landınlması, kadro açıklannın kapatılması, yeni kadrolann açılması, her kademede yargıya en son 
teknolojinin sokulması, işlevi olan ve çağdaş mimariye sahip adliye hizmet binalannın yapılması... 
Hemen, burada, bu noktada şunu ifade ediyorum: Adliye binalannın ihtiyaca uygun bir şekilde 
yapılması ve hizmete sokulması konusunda Bakanlığın ciddî bir çalışma içinde olduğunu, disiplin
li bir çalışma içinde olduğunu kıvançla ifade ediyorum, sevinçle ifade ediyorum ve bu çalışmaların 
daha da yoğunlaşmasını talep ediyorum ve bekliyorum; ama, bunlann yanında, temel olay, hep 
ifade ediyoruz, yargı bağımsızlığı dahil, yapısal değişimin bir an evvel gerçekleştirilmesiyle başlar. 
Şayet, hukuk devletini bir yaşam biçimi olarak görüp kabul ediyorsak, bağımsız yargı ve yargıç 
teminatının hukuk devleti olmanın vazgeçilmez şartı olduğunu hiçbir zaman gözden çıkarmamamız 
gerekiyor ve işin özü, esası, bunlan söylemde bırakmamak gerekiyor. Bunları iktidar da söylüyor, 
biz de söylüyoruz. Önemli olan, iktidann bu söylemini hayata geçirmesidir. Bu olayın esası ve özü 
budur. 
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Değerli arkadaşlarım, bakın, bunu hayata geçirmenin yolu nereden başlıyor; bir kere, yargıcın 
millet ve toplum adına karar veren bir statüye sahip olduğunu, bu sebeple de hiçbir kamu görev
lisinde olmayan bir sorumluluk taşıdığını kabul etmemiz gerekiyor, bunu anlamamız gerekiyor. 
Yargıcı sıradan bir meslek memuru olarak, herhangi bir devlet memuru olarak görmediğimizi, 
bürokrasinin tüm kademelerine, askerî kademe dahil olmak üzere, Maliye bürokrasisi dahil olmak 
üzere, anlatmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz biz; askerî kademeye bunu anlatmadığımız gibi, 
bakıyoruz, Maliye bürokrasisinin tavrı karşısında da hemen geri adım atıyoruz. Maliye bürok
rasisinin o tavrı karşısındadır ki, 2802 sayılı Yasadaki açık düzenlemeye ve Anayasanın 159 uncu 
maddesindeki açık düzenlemeye rağmen, hâkimlerin özlük haklarını, tayin ve terfilerini -özellikle 
özlük haklarını kastediyorum tabiî- bu noktada özel bir yasal düzenleme yapmak yerine, onları 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu içinde gören bir anlayışı ısrarla korumaya devam ediyoruz; bu, 
çünkü, yürütme organı olarak, siyasî iktidar olarak bizim işimize geliyor. Böylece, yargıyı, yargıcı, 
en hassas noktada, özlük haklan noktasında kontrol altına alıyoruz, denetim altına alıyoruz, ondan 
sonra da yargı bağımsızlığından vesaireden söz ediyoruz. 

Bakın, değerli arkadaşlarım, bir konuşmacı arkadaşımın ifadelerinden aynen aktaracağım: 
"Hâkim ve savcılar, belki de yaptıkları iş gereği pek fazla toplumsal tepki vermezler. Diğer meslek-
lerdeki gibi örgütleri aracılığıyla yoğun kampanyalar yapmazlar; ama, artık, hâkim ve savcılar da 
seslerini yükseltmeye başlıyorlarsa, artık, bu noktada, birtakım arayışlar içine giriyorlarsa, o zaman, 
durup düşünmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor." İşin ciddiyetini, işin vahametini, gelinen bu nok
tada, sağduyulu bir şekilde, sorumluluk duygusuyla bunu değerlendirmemiz ve çözüm arayışına gir
memiz gerekiyor. Günlük, yüzeysel sunuşlarla, konjonktürü kullanarak, bir taraftan da kadrolaş
mayı kurumsal hale getirmenin arayışlanna girdiğimiz zaman, yargının sorunlanna çözüm bulma 
iddianız havada kalır, inandıncı olmaz değerli arkadaşlanm. 

Bu değerlendirmelerle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi 38 inci madde olarak olarak okutuyorum: 
MADDE 38.- 2802 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 119.- Hâkim ve savcıların meslek içi eğitimlerinin usûl ve esasları, Türkiye Adalet 

Akademisi ve Adalet Bakanlığınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle belirlenir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına Çorum Milletvekili 

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

vekilleri; görüşmekte olduğumuz 951 sıra sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve bunun devamın
da bazı kanunlarda yapılması düşünülen ve bu şekilde Yüce Meclisin huzuruna getirilen yasa 
tasarısındaki değişikliklere ilişkin olmak üzere, 38 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlanm, öncelikle, teknik olarak verebileceğimiz bilgiler, tabiî ki, bu mad
deye kadar bütün konuşmacı arkadaşlarımız, belirli genel değerlendirmeler ve maddeler üzerindeki 
değerlendirmeler, yine Hâkimler ve Savcılar Kanununun bu maddelerle bağlantılı olan maddelerine 
ilişkin olmak üzere görüşlerini sundular. 

Şimdi, şu anda görüşülmekte olan 38 inci madde, Adalet Komisyonu tarafından 39 uncu mad
de olarak kaleme alındı; ancak, daha önceki hükümet tasarısında ise, yine 38 inci madde olarak 
yerini almış idi. Şimdi, 38 inci maddenin gerekçesine baktığımızda "Türkiye Adalet Akademisinin 
görevleri arasında, hâkim ve savcıların meslekiçi eğitimini yaptırmak da yer aldığından, maddeyle, 
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2802 sayılı Kanunun meslekiçi eğitimle ilgili 119 uncu maddesi hükmü yeniden düzenlenmiştir" 
diyor. Şimdi, bu gerekçe maddede gerçekten yerini almış mıdır, ona bir baktığımızda, tamamen 
değiştirilmediğini görüyoruz. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 119 uncu maddesinde 
"hâkim ve savcıların meslekiçi eğitimlerinin usul ve esasları, Türkiye Adalet Akademisi" şeklindeki 
ibare buraya eklenmiş oldu. Daha önce, zaten, "Adalet Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle belir
lenir" hükmü var idi. Hepimizin bildiği gibi, Yüce Meclisin çıkarmış olduğu Türkiye Adalet 
Akademisinin kuruluşuna ilişkin kanunun yürürlüğe girmiş olması nedeniyle, böyle bir hükme ih
tiyaç duyuldu ve bu maddenin değiştirilmesi de bu nedene bağlı tutuldu. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, burada, öncelikle, hâkim ve savcılık mesleğine başlangıcın, hâkim 
ve savcılık mesleğinin kurum olarak temelinin nerelerden geldiğini öyle veya böyle Yüce Meclisin 
huzurundaki konuşmalardan olsun, elimizdeki metinlerden olsun çoğumuz bilmekteyiz. Bu işe de 
hemen hemen bütün memuriyette olduğu gibi, adaylıktan başlayan bir süreçle hâkimlik ve savcılık 
mesleğine başlanıyor. 

Şimdi, hâkimlik ve savcılık mesleğinin adaylığı ise, iki seçenekle oluşabiliyor; birincisi, hukuk 
fakültelerinden mezun olan hukuk öğrencilerinin Adalet Bakanlığı tarafından açılan sınavla aday
lığa atanması, kabulü şeklinde oluyor; bir diğeri de, yine, bu kanunla ve daha önceki kanunda yer 
alan 39 uncu maddeye ait olmak üzere, beş yıl avukatlık yapmış olanların hâkimlik ve savcılığa 
atanmasına ilişkin hüküm kaldırılıyor. Şimdi, üç yıl avukatlık yapan, fiilen avukatlık yapmış olan 
hukukçular arasından adaylığa atama, adaylığa kabul şeklinde bir hüküm getirildi. Bu hükmü şim
diye kadar görüşmüş olduğumuz maddelerde gördük, görüştük, burada kabul ettik. 

Şimdi, bu şekilde hâkimlik ve savcılık mesleğinin başlangıcı oluştuğuna göre ve adaylık 
dediğimiz, bu başlangıçta adaylığa kabulün şartlarının kanun hükümlerinde yer almış olmasına göre 
baktığımızda, bu adaylıkla ilgili düzenlemelerin Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılmasının bir nok
tada doğal karşılandığını kabul ediyoruz; fakat, bununla ilgili, yine, 2802 sayılı Kanunun, Hâkim
ler ve Savcılar Kanununun adaylık hükmünü taşıyan 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde, adaylıkla ilgili 
yöntemlerin Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hükmü yer almak
tadır. Yani, yazılı sınavın nasıl yapılacağı, kimlerin değerlendirmede bulunacağı ve yazılı sınavı 
kazandıktan sonra da, mülakatla bu adaylığın nasıl kabul edilmesi gerektiğine ilişkin yönetmeliğin 
Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Az önce de belirt
tiğim gibi, bir noktada bunu doğal karşılıyoruz; fakat, gelelim, adaylığı geçmiş, adaylığı kabul edil
miş, hâkimlik ve savcılık mesleğine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla kabul edil
miş hâkim ve savcılar, artık bir noktada, bağımsızlığını ispat etmeye, bağımsızlığını yargı yönün
den ve yolundan, artık, ben, bu kuruluşun mensubuyum diyebilmeyi... Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun üyeleri olarak, mensupları olarak kabul edilmiş hâkim ve savcılar hakkındaki uy
gulamaların, meslekiçi eğitim ve uygulamalarının artık Adalet Bakanlığı bünyesinden çıkarılıp, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından çıkarılacak olan ve kaleme alınacak olan ilke karar
larıyla belirlenmesi gerekir. Yani, elbette, burada, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yönet
melik çıkaramayacağı noktasından hareketle ilke kararını özellikle burada kullanıyorum; çünkü, 
eğer, böyle bir ihtiyaç var ise, ki, bu ihtiyacın olduğu şu anda ortadadır, yerine göre yapılan eleş
tirilerin çoğuna Adalet Bakanlığı bünyesinde verilen cevaplarda, biz, adaylığın süresince, adaylık
ların kabulü süresince Adalet Bakanlığı olarak bunlara yetkiliyiz ve işin gereği, doğası da böyle ol
ması gerekir diye cevap aldık, cevap verildi. 

Peki, adaylıktan sonra hâkimlik ve savcılığa geçen hâkim ve savcıların eğitimlerinin, seminer
lerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin yönetmeliğin tekrar Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılması, 
az önceki belirttiğimiz ilkelere, bağımsız yargı düşüncelerine ve amacına uygun mudur denildiğin
de, buraya aynı şekilde cevap verebilmenin zorluğuyla karşı karşıyayız. Buna aynı şekilde cevap 
veremeyiz, verilmemesi gerekir. 
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Mademki adaylık bitmiş hâkim ve savcı olmuştur, artık, hâkim ve savcılar, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun mensupları olarak, bağımsız yargının mensupları olarak, o hizmetin de 
gereğini, onların alacakları kararlar doğrultusunda, bu Yüksek Kurulun çıkaracağı ilke kararlan 
doğrultusunda yapmaları gerekir diye ifade etmek istiyorum. 

Çünkü, gerçekten, şu ana kadarki konuşmalara bir baktığımızda, genel olarak, belirli bir iki 
nokta ortaya çıkıyor değerli arkadaşlarım. Eğer, bu kadar konuşma, ki, gerçekten önemli olduğu 
için, yani, Anayasada yer alan üç temel prensipten yargı hakkındaki kanun değişikliklerinin Yüce 
Mecliste konuşulmasının gerçekten doğru bir yöntem olduğu ve burada verdiğimiz sürenin, har
cadığımız zamanın mantıklı olduğu, işin gereğinin böyle olması gerektiği için bu konuşmalann 
yapıldığını kabul ettiğimiz noktada, işte, bu doğruya varmak istiyoruz. Onun için de, aklın yolu bir 
diyorsak, kabul etmemiz gereken belirli noktalar ortaya çıkmıştır. Bir: Adliyeyi, yargıyı tek ve bir 
bütün olarak görmek zorundayız. Bunların içerisinde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla bir
likte, bütün adliye teşkilatını, hâkim ve savcılar, adliyede çalışan bütün personel ve bunlarla ilişkin 
olmak üzere, savcılıktan ayrı düşünülemeyecek olan cezaevleri ve cezaevlerinin yönetimleri, yine, 
Adalet Akademisi de dahil olmak üzere, yine, adliye bünyesinde, adliyeyle iç içe, hâkimin olmadığı 
bir yerde, görevinin yapılamayacağı seçim hükümlerine ilişkin seçim personelinin de aynı şekilde 
bir bütün olarak görülmesi gerektiği gerçeğini, şu konuşmalar sırasında dahi ortaya çıkardık. O 
zaman, bu sorunları tek bir bütün olarak ele almak zorundayız. 

Elbette, görüştüğümüz ve tahminen 54 veya 55 maddeden oluşan bu değişiklik tasarısıyla bu 
sorunların aşılamayacağını da gördük. Az önce bir önerge verildi. Hâkimler ve savcıların aylık ve 
ödeneklerinin artırılmasına ilişkin bu önerge, maalesef -elbette, İçtüzük hükümleri gereğince, 
Adalet Komisyonunun salt çoğunluğunun bulunmamış olması nedeniyle- işlem görmedi, işlemden 
kaldırıldı; ama, biz istiyoruz ki, diliyoruz ve bekliyoruz ki, bu tür çalışmaların, yargı etrafında, 
bütün olarak, elbette, siyasî iktidarın mensubu bulunan Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanacak 
esaslı bir çalışmayla ele alınması ve bütün savcı ve hâkimler dahil olmak üzere, adliye personelinin 
sorunlarının çözülmesi gerektiği noktasını hep birlikte kabul etmek zorundayız. Ama, bugün, bu 
maddelerin, bu tasarının kabulünde, bu sorunların tamamen çözülemeyeceğini de kabul ediyoruz, 
kabul etmek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, elbette, bu "hâkim ve savcıların meslekiçi eğitimlerine ilişkin usul ve 
esasları, Türkiye Adalet Akademisi ve Adalet Bakanlığınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle 
belirlenir" hükmüne, bu noktadan, eleştirisel olarak bakmak zorunda olduğumuzu belirtmek is
tiyorum; çünkü, biz, hâkim ve savcılarımızı yetiştirmişiz, yetişmişler, adaylığı geçmişler, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun, artık, bütün görevleri ve sorumlulukları onların denetiminde ele 
alınacak bir duruma gelmiş; ama, burada, meslekiçi eğitimlerinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun hiçbir etkisi ve katkısı olmaksızın böyle bir eğitim vermek istiyoruz. Sayın Bakanıma, 
değerli bürokrat arkadaşlarımıza, Sayın Komisyon Başkanımıza da bunu ifade etmek istiyorum. 
Gerçekten, Sayın Bakanım, bu bir eksikliktir. Bu eksikliğin giderilmesi, bu meslekiçi eğitimlerin 
daha verimli, rantabl hale gelebilmesi için, hâkim ve savcılarımızın meslekî bilgilerinin daha da et-
kinleştirilebilmesi için, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, mutlaka, bu meslekiçi eğitim
lerinin içerisine alınması gerekir; temsilci şeklinde alınması gerekir veyahut da alınacak olan ilke 
kararlarının da, Adalet Bakanlığımız ve Adalet Akademisi görevlileri tarafından değerlendirilmesi 
gerekir diye düşünüyorum ve bunu öneriyorum. Tabiî ki, Sayın Adalet Bakanımız veya değerli 
bürokrat arkadaşlarımız aracılığıyla şu şekilde bilgi verilebilir: Zaten, bu meslekiçi eğitimler, hâkim 
ve savcıların meslekiçi eğitimleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bilgileri dahilinde, 
verecekleri ilke kararlan doğrultusunda da faydalanmak suretiyle yapılıyor denilebilir; ama, işte, 
eğer böyle denilecek ise, 2802 sayılı Kanunun değiştirilmek istenen 119 uncu maddesine, değiştiril
mesi gereken ve düşünülen bu maddesine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da, mutlaka, 
ibare olarak geçmesi ve buraya müdahaleci olarak kabul edilmesi gerekir diye düşünüyorum. 
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Sayın Bakanım, değerli arkadaşlar, Sayın Başkan; görüşmekte olduğumuz 119 uncu maddeyi 
eksikliklerini önermek suretiyle gidermek, istediğimiz şekilde düzeltilmesi suretiyle kabul etmek is
tediğimizi, kabul edeceğimizi bildiriyor, bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiy
le selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür Ederim Sayın Ayvazoğlu. 
Madde üzerinde, soru-cevap işlemi talebi vardır. 
Sayın Atilla Kart, buyurun. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, ben yine aynı konuya dönüyorum; çünkü, doğru ve hukuka uygun olmayan bir 

şekilde cevap veriliyor, o sebeple bu konuyu tekrar sormak gereğini duyuyorum. 
Sayın Bakanım, Danıştayın kararıyla ilgili bir yorum getirmiyorum, Anayasa Mahkemesinin 

muhtemel kararıyla ilgili bir yorum getirmiyorum; sadece ve sadece, 17 Ekim 2004 ve 24 Ekim 
2004 tarihlerinde yapılmış olan ve Bakanlığınız tarafından tesis edilen bir idarî işlemin sonucunu 
soruyorum. Orada şunu soruyorum; gayet açık bir şekilde, davayla uzaktan yakından ilgisi yok; 
burada mülakat esaslannı tartışıyoruz, mülakatın yararlı mı zararlı mı, doğru mu yanlış mı olduğunu 
tartışıyoruz. Bu kapsamda da, Bakanlığınızın uygulamasını tartışmak ihtiyacını duyuyoruz. Bunu 
soruyorum, Bakanlığın idarî işleminin sonucunu soruyorum Sayın Bakanım. Bunun, yargı yet
kisinin kullanılmasıyla nasıl bir ilgisi olabilir ? 

Tekrar soruyorum, diyorum ki: 17 Ekim ve 24 Ekim 2004 tarihlerinde yapılan idarî ve adlî yar
gı hâkim adaylığı sınavına kaç kişi katıldı? Kaç kişi alındı? Mülakat sonucunda başarılı sayılanlar, 
yazılı sınavda hangi şıraları almışlardı diyorum? Bu sorumu tekrarlıyorum. 

Bu sorunun, tekrar ifade ediyorum, Anayasanın 138 inci maddesiyle uzaktan yakından bir il
gisi olamaz. Böyle bir yaklaşım içerisine girdiğimiz takdirde, bu tasarıyı burada tartışmamız da, bu 
tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelmesi de bu anlamda, sizin sunuşunuza 
göre, bu da Anayasaya aykırı gibi bir sonuç çıkar ki, böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. 
Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iradesini kullanıyor, o irade kapsamında da ben bakanlığın 
uygulamasını sorgulamak gereğini duyuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart. 
Sayın Akbulut. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Değerli Başkanım, sizin daha önceki soru-cevap işleminde de uyardığınız gibi, soru-cevabın 

mutlaka görüşülen madde metniyle, maddelerle ilgili olması gerektiği açık; ancak, iki günden beri 
görüştüğümüz Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Meclisin de yakın bir süre sonra tatile girecek olması nedeniyle, büyük bir özveriy
le ve süratle görüşülmeye çalışılıyor; ama, ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisine mensup arkadaş
larımız, konuşma haklarını sonuna kadar kullanmak suretiyle, Meclisi çalıştırmamaya çalışıyorlar. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

İSMET ATALAY (İstanbul) - Sayın Başkan, soru mu soruyor, cevap mı veriyor?! 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sen soru mu soruyorsun şimdi?! 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sorulan soruların mutlaka maddeyle ilgisi olması 

lazım. Şu andaki çalışma anı, Adalet Bakanlığının uygulamalarının tartışıldığı bir an değildir. 
Değerli Milletvekili Atilla Beyin "burada Bakanlığınızın uygulamalarını tartışıyoruz" şeklin

deki düşüncesi kesinlikle yerinde değildir. Ben, değerli arkadaşlarımızdan, Meclisin çalışmalarını 
engellemeye yönelik faaliyetlerinden vazgeçmelerini özellikle istirham ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
NECATÎ UZDÎL (Osmaniye) - Ne güzel soru sordun!.. Tebrik ediyorum!.. Bravo!.. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım... 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; aslında, bu sınavlarla ilgili olarak, şu an ismini hatır

layamıyorum, bazı değerli milletvekili arkadaşlarımız, bizden yazılı soru önergesiyle cevap is
tediler; biz, onları verdik. 

Eğer, Sayın Kart, şu ana kadar -çünkü bu ilk defa sorulmuyor bu maddeyle ilgili olarak. Mad
deyle bağlantısı bir tarafa, kendilerine, milletvekillerine saygımdan dolayı tekraren ifade ediyorum-
verdiğim cevaplar kâfi gelmiyorsa kendisi açısından, bunu, bir soru önergesi olarak tevcih eder, ben 
de, yine, kendisine cevap vermeye devam ederim; çünkü, ben, bir şeyi vermekten, bilgi aktarmak
tan, bilgi sunmaktan kaçındığımdan dolayı değil. 

Çok net ve açık olarak söylüyorum: Türkiye'de, bu imtihanlar, 1972'den beri, Cumhuriyet Halk 
Partisinin de müteaddit defalar iktidar olduğu dönemlerde hangi usulle, hangi esaslarla ve hangi 
kişilerin katılımıyla yapılıyorsa, o usule göre, o esaslara göre yapılıyor. 

Şimdi, bu tartışmayı devam ettirseniz, o zaman şöyle bir sonuca da çıkarız: Filanca iktidar 
döneminde alınan hâkim ve savcılar şu görüşte, filanca iktidar döneminde alınanlar bu görüşte gibi, 
hiç arzu etmediğimiz, hiçbirinizin arzu etmediği tarzda, yargıyı, bir siyasal çekişmenin içerisine 
sokmuş oluruz. 

İkincisi, bizim yaptığımız iş, idarî bir işlemdir. Yapılan işlemle ilgili herhangi bir durum varsa, 
hukuka aykınlık varsa, zaten yargı yolu da açıktır. Dolayısıyla, bizim yaptığımız işlemlerde 
gocunacağımız, çekineceğimiz, haksızlık, hukuksuzluk yapacağımız herhangi bir durum söz 
konusu değildir. İki buçuk yıllık görev sürem içerisinde neyi, nasıl yaptığımı da en evvel sizler, 
komisyondaki üye arkadaşlarımız ve herkes de bilmektedir. 

ATİLLA KART (Konya) - Sorumun cevabı bu değil. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Bu soruya bu şekilde cevap veriyorum; ama, 

bu sizleri tatmin etmiyorsa, bugün, yarın, başka zaman, ne zaman istiyorsanız, yazılı, sözlü, gün-
demiçi, gündemdışı bu konuyu gündeme getirirsiniz; ama, bakınız, işi bu noktaya getirdiğimiz tak
dirde -doğru, haklı olarak, siz bir bilgi edinmek istiyor olabilirsiniz; ama- farkında olmadan da bu 
kanunun uygulandığı günden bugüne kadar görev yapan hâkim ve savcıları zan altında bırakmış 
olursunuz; şunun hâkimi, bu iktidarın hâkimi, bu savcının hâkimi gibi bir noktaya getirmiş oluruz. 

ATİLLA KART (Konya) - Hayır Sayın Bakan, ilgisi yok. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Yargı, hepimizin, hepinizin bildiği ve inandığı 

gibi, görevini layıkı veçhile yapmaya çalışmaktadır. Bizim yaptığımız işlemlerde bir hukuka ay
kırılık varsa, onu da zaten denetleme imkânı vardır, denetlemektedir. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi 39 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 39.- 2802 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) 

numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, 89 uncu maddesinin birin
ci fıkrasında geçen "Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda" ibareleri "Adalet Bakanlığı merkez, 
bağlı ve ilgili kuruluşlarında"; 34 üncü maddesinin birinci, 93 üncü maddesinin ikinci fıkralarında 
ve 98 inci maddesinde geçen "Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki" ibareleri "Adalet Bakanlığı 
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merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki"; 34 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 38 inci 
maddesinin birinci fıkrasında geçen "Bakanlık merkez kuruluşundaki" ibareleri "Adalet Bakanlığı--
merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki"; 88 inci maddesinde geçen "ağır cezayı gerektirerı suçüstü 
halleri" ibaresi "ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâlleri"; 94 üncü maddesinin baş
lığında geçen "Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali" ibaresi "Ağır ceza mahkemesinin görevine giren 
suçüstü hâlleri"; birinci fıkrasında geçen "Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde" ibaresi "Ağır 
ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinde"; 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında 
geçen "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu" ibaresi "Ceza Muhakemesi Kanunu" şeklinde değiş
tirilmiştir 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Sinop Milletvekili 
Engin Altay; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ENGİN ALTAY (Sinop) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 951 sıra 
sayılı kanun tasarısının eski 40, yeni 39 uncu maddesi üzerinde Grubum ve şahsım adına söz aldım; 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepimizin de bildiği üzere, ülkemizdeki rejimin tam adı "parlamenter demokratik rejim"dir. 
Parlamenter demokrasilerde rejimin üç temel ayağı vardır. Bu ayaklardan birisi yasama, bir diğeri 
yürütme, bir diğeri de yargıdır ve bu üç kuvvet de, kaynağını, gücünü Anayasadan alır. 

Ancak, Türkiye'de, son yıllarda, özellikle de Kasım 2002'den sonra bu kuvvetler ayrılığı pren
sibinin çok iyi işlemediğini düşünüyorum ve düşünüyoruz. Yasama organı, yürütme organı tarafın
dan by-pass edilme noktasına gelmiştir. Aynı şekilde, yargı da -bu yeni değil, 12 Eylül 1980'den beri 
böyle- yine, yürütme organı tarafından baskı altına alınmaya kalkışılan bir süreçte yol almaktadır. 

Hepimiz takdir ederiz ki, yargı, şüphesiz olarak, bağımsızdır, bağımsız kalabilmelidir. 
Bakın, Anayasamızın 138 inci maddesi, mahkemelerin bağımsızlığını; 139 uncu maddesi, 

hâkimlik ve savcılık teminatını; 140 inci maddesi de, hâkim ve savcılann görevlerini nasıl ifa 
edeceklerini çok açık biçimde ortaya koymuştur. Bu çerçevede, 138 inci madde der ki: 

"Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 
hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili 
soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. 

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve 
idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini gecik
tiremez." 

Anayasa ne için diyor bunları; yürütme için diyor. 
Değerli arkadaşlar, böyle baktığımızda, yine, hâkimlik ve savcılık teminatı yönünden "Hâkim

ler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ay
rılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer öz
lük haklarından yoksun kılınamaz" diyor Anayasa. 

Anayasa böyle diyor; ama, pratikte uygulama böyle yürümüyor. Bu, döneminizle ilgili bir 
durum da değildir. 12 Eylül 1980 gerici askerî darbesinden sonra, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yük
sek Savcılar Kurulu kaldırıldı, yerine, şimdiki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturuldu; 
şimdi, burada, Sayın Bakan, Sayın Müsteşar, Yargıtay dan 3, Danıştaydan 2,4'ü de yedek, itirazlara 
bakan bir yapılanma var. Ancak, adliye camiası bu kurumu demokratik görmemektedir. Adliye 
camiası bu kurumu şeffaf görmemektedir. İstenmektedir ki, evet, bir Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu olsun. Olsun da, bunun içinde Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimizin adliyelerin
den temsilciler olsun. Olsun da, bunun içinde taşra teşkilatından, adliyemizin taşradaki ünitelerin-
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den de temsilciler olsun. Ve olsun ki, bunun içinde Barolar Birliğinden de temsilci olsun. Ve olsun 
ki, bu 7 kişilik dar bir kadro değil de, 30 kişilik, 40 kişilik bir ciddî yüksek kurul olsun. Bu Kurul, 
siyasî iradenin baskısından, tahakkümünden bağımsız olarak, hür ve bağımsız olarak çalışabilsin. 7 
kişilik bir kurul var. Başında Sayın Bakan var. Sayın Müsteşar Kurulun içinde ve bu kurulun biz 
tam bağımsızlığından söz etmiyoruz zaten, siz de etmiyorsunuz. Türkiye'nin bütün hâkimleri ve 
savcıları da bu Kurulun bağımsızlığından söz etmiyor, edemiyor. 

Bakın, İl Özel İdaresi Kanununu geçirdik buradan. Güzel bir şey yaptık. Tartışılır-tartışılmaz, 
beğenilir-beğenilmez. Vatandaşların seçtiği il genel meclisi üyelerinin başında devletin valisi baş
kandı. Ne yaptık; devletin valisini il genel meclisinin başkanlığından aldık. Kendi aralarından, 
seçimle, demokratik yollardan bir il genel meclisi başkanı seçiyor iller. Bu, yargı gibi, üç temel kuv
vetin birisini ilgilendiren çok önemli bir kurulsa -ki, öyle- niye bu Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunda da böyle bir uygulama yapmıyoruz. Yani, biz yürütmeyi reddetmiyoruz. Yürütme, 
demokrasinin olmazsa olmazıdır; yürütme de, milletimizin iradesinin bir teveccühü olarak şekil
lenen bir durumdur; ama, yürütmenin bir siyasî penceresi vardır. Sayın Bakanı kişisel olarak 
hepimiz seviyoruz; çok derli toplu, düzgün buluyoruz, nitelikli buluyoruz; ama, bu, Sayın Bakanın 
olaylara bir pencereden bakmayacağı anlamına gelmez. Bu sebeple, bu, yürütmenin işi değildir. 
Bunu Yüce Meclise söylüyorum. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili olarak bu Parlamen
tonun acilen bir düzenlemeye gitmesi lazım. Personel Genel Müdürlüğü -yanlış bilmiyorsam-
Kurulun gündemini hazırlıyor, Personel Genel Müdürlüğü kurumun sekreteryasını yürütüyor. Bun
ları, yargı bağımsızlığı bakımından çok doğru bulmuyoruz. Nitekim, her iktidar geldiği zaman genel 
müdürünü, müsteşarını, müsteşar yardımcısını, genel müdür yardımcısını, daire başkanını, şube 
müdürünü değiştiriyor. Siz, işi biraz da ileri getirdiniz, bilgisayar memurlarını da değiştiriyorsunuz. 
Böyle bir durumda yargının bağımsızlığından söz etmemiz, hele Kurulun bağımsızlığından söz et
memiz düşünülemez. 

Teftiş, her kurumun olmazsa olmazıdır. Teftiş kurulu da eskiden Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruluna bağlıyken, şimdi, o da Bakanlığa bağlı. Anayasa da diyor ki: "Yargıyı hiçbir güç et
kileyemez, tavsiyede, telkinde bulunamaz." Bu da bir çarpıklık. 

Değerli milletvekilleri, şunu söylemiyorum; efendim, yargı bağımsızdır, kimse ona karışmasın, 
keyfe keder iş yapsın, hâkim, isterse 2'de gitsin, isterse 5'te gitsin adliyeye demiyorum. Elbette ki, 
adalet sistemi başıboş bırakılamaz; adalet sisteminin başıboş bırakılması elbette düşünülemez; ama, 
adalet sisteminin, yargının, siyasî iradenin tahakkümünde olması asla ve asla kabul edilemez. Birisi 
düşünülemez, birisi kabul edilemez. 

Bir söz vardır: "Etkilenen adalet, adalet değildir." Yine bir söz vardır: "Bir yerde adliyenin ol
ması, orada adaletin olduğu anlamına gelmez." Hâkim ve savcılarımızın, siyasî iktidara şirin görün
mek vaziyetine düşürülmemeleri gereklidir. Bu Parlamento ya da bundan sonraki Parlamento, bu 
konuyu, bu ülkenin çözülmesi gereken en acil konusu olarak görmelidir. 

Şimdi, biz, ben, belki sizler, hepimiz, yüzde 100 adalet istiyoruz, yüzde 100 adalet... Bir 
bilezik alırsınız, bunun yüzde 90'ı altındır, yüzde 10'u bakırdır. Bunu bu şekilde bilezik olarak 
görebilirsiniz, kullanabilirsiniz; ama, isterseniz, onu ayrıştırıp yüzde 90'lık altını şuraya, yüzde 
10'luk bakın buraya koyabilirsiniz; ancak, adaletin içinde, bırakın yüzde 10'u, yüzde l'lik bir başka 
etki, yan etki, yan faktör, yanılgı, yanlışlık, eksiklik olursa, bunun sebepleri sosyal olur, siyasal olur, 
parasal olur, psikolojik olur, toplumsal olur, her türlü olur, her nasıl olursa olur; burada, bunun yüz
de 1 bile içinde bir başka şey varsa, bunun adına adalet denmez; yüzde 99 adalet, yüzde 1 arada baş
ka bir şey varsa, o, artık, adalet olmaktan çıkar. 

Şimdi, Türkiye'deki bütün çalışanların ciddî bir malî kriz içinde olduğunu biliyoruz. Elbette, 
hâkim ve savcılarımızın da, bu yönüyle ciddî bir kriz içinde oldukları malum. Ancak, burada, 
sadece adliye mensuplarının maaşlarında öyle bir çarpıklık var ki, bakın, şimdi anlatacağım ben 
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size, belki de sizin de hiç dikkatinizi şimdiye kadar çekmedi. Mesela, l'in 4'ündeki bir öğretmen 
879 000 000 alıyor; ama, en düşük derecedeki 9'un Tindeki bir öğretmen de 707 000 000 alıyor. 
Arada ne var: 170 000 000 fark var. Bir başkomiser, üst düzey başkomiser 1 112 000 000 alıyor, 
yeni başlayan bir polis 927 000 000 alıyor. Arada 100 000 000'dan az, 100-110 milyon bir fark var. 
Bakın, şimdi gelin adliyeye; birinci sınıf hâkim, 2 980 000 000 alıyor, sekizinci derecedeki hâkim 
de 1 451 000 000 alıyor. Arada 1,5 milyarlık fark var. Ben, birinci sınıf hâkim çok alıyor 
demiyorum, az alıyor. Yani, milyon dolarlık kararların altına imza atan hâkimin para problemi, 
maddî sorunu elbette olmamalı. Aynı çerçevede, bir derslikte 75 tane çocuğa okuma-yazma öğreten 
öğretmenin de maddî sorunu olmamalı. Bir toplum içerisinde hırsızla, arsızla, namussuzla uğraşan 
polisin de para sorunu olmamalı; ama, arkadaşlar, Sayın Bakan, makas çok büyük. 8 inci derecedeki 
hâkim ile birinci sınıf hâkim arasındaki makas, hiçbir meslek grubunda olamayacak kadar büyük ve 
bu yüzdendir ki, çok iyi yetişmiş genç hukukçular, bir banka sınav açtığı zaman, vın, gidiyor, ban
kanın sınavını kazanıyor ve orada işe başlıyor; aslî mesleği olan adalet dağıtma, adalet üretme işi 
yerine, bir bankanın hukukî işlerini takip ediyor. Rakam da vermek mümkün; bir bankada, yeni 
mezun, iyi yetişmiş, donanımlı bir genç hukukçu 1 750 000 000'la başlıyor. Dolayısıyla, adliyede, 
bu yönüyle de bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani, Bakanlık, hâkim, savcının işiyle uğ
raşacağına, özlük haklarını düzeltmekle uğraşsa daha iyi olacak. 

Hâkim ve savcıların askerî hâkimlere endeksli olması, Sayıştaya endeksli olması da ayrı bir 
dert. Bir hâkim albay, hâkim, savcıların maaşlarıyla orantılı olarak generalden fazla maaş alıyor. O 
zaman, o dengeyi, o çıtayı korumak için sivil adliyeciler hâkim, savcılara hak ettikleri maaş 
verilemiyor. Bu da ayrı bir sıkıntı. Bu hâkim ve savcılarımızın özlük haklannın, askerî hâkim ve 
savcıların dışında, Sayıştay denetçilerinin dışında şekillendirilmesi lazım. Bir hâkim, Allah'ın 
dağına gidiyor; jiple, besmele çeke çeke, o çamurların, buzların içinde 8-9 saatlik dağa gidiyor, 
keşif yapıyor; kaç lira alıyor biliyor musunuz; 16 000 000 lira para alıyor; ama, Ankara'da birsürü 
KİT yönetim kurulu üyesi, ayda bir kere toplantıya katılıyor, o hâkimin o keşifte aldığının 10 katı, 
20 katı, 50 katı para alıyor. 

Avrupa Birliği süreci çerçevesinde -bana göre o defter kapanmıştır ancak- birsürü kanun çıkar
dık, Türk Ceza Kanunuyla ilgili de birsürü kanun çıkardık; ama, hâkim, savcılarımızın, adliye per
sonelimizin özlük sorunlarını pas geçtik. Avrupa Birliğinin kokoreçle ilgili hassasiyeti kadar, biz, 
adliyecilerimize yönelik olarak hassas olmadık. Bu yargı sisteminin sorunlarını konuşurken, işin 
merkezindeki, pratiğindeki insanların sorununu çözemezseniz, buradan birlerce kanun bile çıkar
sanız bu sorunu çözememiş olursunuz. 

Özetle, ben diyorum ki, hâkimlik ve savcılık teminatı, Anayasada öngörüldüğü şekilde iş-
letilebilmelidir. Hâkimin, savcının ve tüm adliye personelinin özlük hakları diğer kamu görev
lileriyle beraber, eşzamanlı olarak, acilen düzeltilmelidir. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, en azından 12 Eylül 1980 öncesi duruma getirilmelidir. 
Hâkimler ve savcılar da meslek örgütü kurabilmelidir. 
Adliyelerimiz dökülüyor Sayın Bakan; Sinop'a geldiniz, ne güzel... Sinop Adliyesi, Tür

kiye'nin örnek adliyesidir, çok güzel oldu. Emeği geçen, Başsavcımız dahil, Valimiz dahil, Sayın 
Bakan dahil, Bakanlığın bürokratlarına, hepsine teşekkür ediyoruz. Herkese tavsiye ederim; Sinop 
Merkez Adliyesi, Türkiye'nin görülmeye değer en güzel adliyelerinden biridir; ama, bu ülkede, 
kapısında asma kilit olan adliyeler var. Aynı çerçevede, fizikî kapasite olarak dökülen, ekipman, 
donatım olarak, tefrişat olarak dökülen, berbat durumda olan adliyeler var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Altay. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Hemen bitiriyorum. 
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Adliyeye girdiğinde hâkimin içi açılacak, savcının içi açılacak; her şeyden önemlisi, şahit 
olarak, sanık olarak, zanlı olarak, her ne olarak olursa olsun, giren vatandaşın içi açılacak. Adliyeyi, 
psikolojik ağır baskı yerine, iç huzuru bulunan bir yer ortamına da getirmeliyiz. 

Sonuç ve kanaat: Adliyelerimizin fizikî kapasitesini, fizikî durumunu, hâkimlerimizin ve sav
cılarımızın özlük durumlarını iyileştirmeliyiz; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu -tekrar 
ediyorum bunu çok önemsediğim için- demin anlattığım gibi olmasa da, hiç değilse 12 Eylül öncesi 
hale getirmeliyiz. 

Bunları belirtiyorum; ayrıca, Sinoplular, Dikmen'e adliye beklerken, Saraydüzü Adliyesinin 
kapanmasından dolayı size biraz dargındır, hatırlatıyorum. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısının 39 uncu maddesine, "Ceza Muhakemesi Kanunu" ibaresinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Muharrem Karslı Ramazan Toprak 
Ankara istanbul Aksaray 

Öner Ergenç Bayram Özçelik 
Siirt Burdur 

Ek Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "birinci sınıf hâkim ve sav
cılar" ibaresi, "birinci sınıfta üç yılını doldurmuş hâkim ve savcılar", aynı maddenin (c) bendinde 
yer alan "birinci sınıfa aynlmış ve Yargıtay-Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş 
diğer hâkim ve savcılar" ibaresi, "Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını kazanmış birin
ci sınıf hâkim ve savcılar" 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ RECEP ÖZEL (İsparta) - Takdire bırakıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarıyla yapılan değişikliklerin askerî hâkim ve savcıların malî haklarında değişikliğe sebep 

olmaması amaçlanmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi 40 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 40.- 2802 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 13.- Bu Kanunla değiştirilen 2802 sayılı Kanunun 13, 15 ve 32 nci mad

delerindeki düzenlemeler, hâlen görevde bulunan ve henüz birinci sınıf olmamış, hâkim ve savcılar 
hakkında da uygulanır. Ancak bu uygulama yapılırken, 15 inci maddenin ikinci fıkrasından yarar-
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lanacak olanlar yönünden, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkının yitirilmemiş olması, 
birinci sınıfa ayrılma tarihlerinin geriye çekilebilmesi için ise ilgili hâkim ve savcıların ilk in
celemede birinci sınıfa ayrılmış olmaları gerekir. 

Bu durumda olanlardan, birinci fıkrada sayılan maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olan hâkim ve savcılar ile meslekte fiilen on yılını dol
duran ve birinci sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulacak hâkim ve savcıların bu tarihten geçerli 
olmak üzere birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma tarihleri de 15 ve 32 nci maddelere göre 
düzeltilir. 

Bu uygulamalar, geçmişe yönelik malî hak doğurmaz. 
BAŞKAN - Çerçeve 40 mcı madde, geçici 13 üncü madde üzerinde AK Parti Grubu adına, Ak

saray Milletvekili Ramazan Toprak. 
Buyurun Sayın Toprak. 
AK PARTİ GRUBU ADINA RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, yargı reformu konusunda katedilen çok önemli 

aşamalardan bir tanesidir ve bu madde de, birinci sınıfa ayrılmış tüm hâkim ve savcıların özlük hak
larını düzenleyen, statülerini düzenleyen bir maddedir. 

İkibuçuk yıllık AK Parti İktidarı döneminde tespit edebildiğim birkaç kanun ismini sizlere tak
dim etmek istiyorum. Yargı reformu konusunda bugüne değin çok iddialı laflar edildi; ancak, bunun 
gereği hiç yerine getirilemedi. Aşırı iddialı laflar etmek yerine, mütevazı adımlar atmak her zaman 
yeğlenir. Aslolan, mesafe almaktır, laf üretmek değil, sorun çözmektir, çözüm üretmektir, yasa 
çıkararak bu üretime, çözüme katkı sağlamaktır. İkibuçuk yıllık AK Parti İktidarı döneminde, yar
gı reformu kapsamında çıkarılan birkaç yasadan bahsetmek istiyorum. 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5036 sayılı Çocuk Mahkemeleri Kanununda değişiklik 
öngören kanun, 5092 sayılı İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Keza, Aile 
Mahkemeleri Kanununda değişiklik öngörüldü. Yine, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar
ların Karşılanması Hakkında Kanun. Yine, evet, yargıda reform niteliğinde bir kanun; yetmiş sek
sen yıllık 765 sayılı Türk Ceza Kanunu. Yirmi otuz yıldır, değiştirme iddiasıyla, çoğu iktidar oy al
dı, buralardan geçti; ama, boş gittiler ve 765 sayılı Türk Ceza Yasasını değiştirme onuru, bu 22 nci 
Dönem Parlamentosuna ve AK Parti İktidarlanna ait oldu. Gerçekten, Türk Ceza Yasası köklü bir 
değişim öngördü. Yıllardır yargıdan şikâyet ettiğimiz, sorunlarının altında ezildiğini söylediğimiz 
pek çok çarpıklıklar, yeni bir sisteme geçilerek asgarîye indirildi ve bu kapsamda, gerçekten, reform 
niteliğinde değişiklikler öngörüldü. 

Yine, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, çok uzun yıllardır çok iddialı laflar 
edilen; ancak, değiştirilemeyen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, bu iktidar dönemine nasip ol
du. Reform niteliğinde bir çalışmadır ve çok yeni düzenlemelerle yargıya işlevsellik kazandırılmış
tır, işlerlik kazandırılmıştır. 

Adaletin tanımı hukuk doktrininde yapılırken, geciken adalete zulüm denir; yani, zulmün 
tarifini yaparken, geciken adalet diye de tarif edebiliriz. Adaleti tarif etmek için ise, gecikmeksizin 
tesis edilen adalete adalet diyebiliriz. Tanımlan bu şekilde yer değiştirmek lazım ve ilk kez bu 58 
ve 59 uncu AK Parti İktidarlarına, adalette reform niteliğinde, gecikmeksizin tesis edilecek adalete; 
yani, gerçek tanıma çok önemli iki katkıdır bu. 

Yine, Ceza İnfaz Kanunu, onlarca yıldır dokunulamayan, çok şikâyet edilen ama 
dokunulamayan Ceza İnfaz Kanunu, bizim dönemimizde köklü değişime uğradı. Hapis cezası bir 
sonuçtur, çözüm değil. Sonucu bir şekilde doğru yöntemlerle kullanarak, suçluları topluma kazan
dırma sanatıdır Ceza İnfaz Yasası. İşte, bu anlamda, özellikle hapis cezalarını bir çözüm olmaktan 
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çıkaran, bunun yerine hürriyeti bağlayıcı cezalara alternatif cezalan hukukumuza kazandıran çok 
önemli bir düzenlemedir. Yine, yıllardır çok iddialı laflar edilen; ama, katedilemeyen bir mesafey
di. yargının hantallığından bahsederiz; ama, içerisinde, adlî makamlann, polisin, zabıtanın, idarî 
birimlerin görev alanına giren pek çok düzenleme, Türk Ceza Yasası kapsamında ve "kabahatler" 
olarak hâkimlerin önüne götürülüyordu; oysa, bunlar, hâkimi ilgilendiren hususlar değil, yargının 
lüzumsuz yüküydü. Yine, çıkardığımız Kabahatler Kanunuyla, hâkim ve savcılann sırtından büyük 
bir yük daha attık. Bu, idarî birimlere intikal ettirildi. Uzlaşma getirildi. 

Yine, çok şikâyet edilir; mevcut tüm düzenlemeler, hep sanığı koruyan düzenlemelerdi. İlk kez, 
bu şikâyetten vazgeçilecek adımlar atıldı ve bu anlamda, suçtan zarar görenler, yani mağdurlar ile 
müştekilere önemli haklar tanıyan düzenlemeler getirildi. Yine, bu bizim dönemimize nasip oldu. 

Yargı yükünden bahsediyoruz; elimdeki kısa bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Yargıtaya 
gelen dosya adedi -2002 yılı itibariyle söylüyorum- Yargıtaydaki üye hâkimlerden kişi başına düşen 
dosya adedi 2 259; savcı başına düşen dosya adedi 4 122. Bu şartlar altında, Yargıtayın içtihat mah
kemesi olma özelliği kaybedilmişti. Yine, Bölge Adliye Mahkemeleri Kanunu çıkanlarak, Yar
gıtayın bu yükü sırtından alındı; Yargıtay kendi işlevine dönerek, içtihat mahkemesi niteliğine 
kavuşacak. 

Görüştüğümüz tasan, tüm hâkim ve savcılara, eşit ve dengeli bir özlük hakkı imkânı tanıyor. 
Ülkemizde yargı sistemi üçlüdür; adlî yargı, idarî yargı ve askerî yargı. Anayasa Mahkemesinin 
geçtiğimiz yıl verdiği bir kararla da, her üç yargının özlük haklannın eşit derecede olması ilkesi ay
nen kabul edilmiştir. Bu üçlü yargı sistemine mensup adlî, idarî ya da askerî hâkimlerin özlük hak-
lanna hiç de uygun olmayan örnekleri ortaya koyarak, dengesizliği ve eşitsizliği savunmak, hâkim 
ve savcılara karşı büyük haksızlık olacaktır. İşte, bu kanun, bu haksızlığa mahal vermemiştir; bazı 
arkadaşlanmızın söylediği, adaletsizliğe, eşitsizliğe ve dengesizliğe imkân vermemiştir. 

Şu unutulmamalı ki, ben de eski, emekli bir askerî hâkim olarak şunu açık yüreklilikle ifade 
ediyorum, son cümle olarak: Ülkemiz, çok tarihî, zor dönemlerden, ara dönemlerden, geçiş dönem
lerinden geçerken, askerî hâkimlerin hassas dönemlerde verdikleri karar, yargı tarihinde, evet, yar
gı tarihinde her zaman takdirle, gururla, onurla anılacaktır. Bunu, bütün yargı mensuplan takdir et
mektedir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Toprak. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Adana Milletvekili Sayın 

Uğur Aksöz; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA UĞUR AKSÖZ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş-

lanm; 951 sıra sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansının 40 inci maddesi içerisindeki geçici 13 üncü madde üzerinde konuşmak üzere söz 
almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlanın. 

Değerli arkadaşlar, Atatürk diyor ki: "Uygulayıcılar, karar vericilerden daima daha güçlüdür ve 
daha önemlidir." Biz, burada, demin değerli kardeşimin söylediği gibi, gerçekten, çok güzel kanun
lar yapıyoruz, çıkarıyoruz. Peki, değişen ne? Şimdi, bunu iyi anlamak için, küçük bir anekdot an
latmak istiyorum. 

Boksörün biri ringde boyuna dayak yiyor. Karşı taraf çok güçlü, boksör boyuna dayak yiyor. 
Antrenörü de devamlı ona ıslak havlu getiriyor, yüzünü siliyor, dakikada bir havluyu değiştiriyor. 
Adam dayak yedikçe diyor ki: "Bak, sana yeni havlu getirdim; ıslak havlu, buzlu su getirdim." Bok
sör diyor ki: "Yahu hoca, dayağı yiyen benim; sen havlu getiriyorsun, boyuna yeni havlu getiriyor-
sun; ama, benim dayak yiyişim değişmiyor ki." Şimdi, ben de size soruyorum: Biz bu kadar yasa 
getirdik, bu kadar kanun değiştirdik; ne değişti vatandaş açısından; değişti mi? "Değişti" diyorsanız 
ben size birkaç rakam vereyim. 
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RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Çok şey değişti. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) - Çok şey mi değişti! Bakın söyleyeyim. O kadar çok şey değişti 

ki, kötüye doğru değişti. Şimdi söylüyorum. Şu anda, Yargıtayımız, bugün, herhangi bir daire, gün
de 50 ile 100 arası dosyaya bakıyor. Yargıtay daireleri sabah 09.00'da başlar, 16.00'da kapanır; yani, 
6 saat çalışır. 100 dosya olsa, demek ki, dosya başına 3 ilâ 5 dakika düşer. Ne değişmiş?! Yani, 
anası, babası, tanık ifadesi, bilirkişi raporu, şu kadar dosyayı 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika okuyan 
Yargıtayın biz neyini değiştirdik de şimdi çok şey yaptık diyoruz; bu, bir. 

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Onbinlerce dosya iade edildi. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) - Daha bitmedi. Bakın, bu, bir. Yargıtay orada, gider sorarsınız. 

Bugünkü durum bu. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) -100 dosya Yargıtayda nerede?! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) - İki; bakın, Yargıtayda kararları daireler 5 yargıçla verir; yani, 5 

yargıç olmadan daire dosyayı okuyamaz. Doğru mu; doğru. Şimdi, telefon açın, Yargıtay 11 inci 
Hukuk Dairesinde -bakın, isim veriyorum- istifalar, emeklilikler nedeniyle şu anda kalan üye sayısı 
4'tür. Yani, bu 11 inci Daire neye bakar biliyor musunuz; çok övündüğü iktidarımızın ticaret, ithalat, 
ihracat var ya, işte onlara bakar. Ticarî bir dairedir ve bu ticarî dairenin şu anda 4 üyesi vardır ve 5 
inci .üyeyi haftalardır tamamlayamamıştır. Siz neden bahsediyorsunuz?! Kanun çıkaralım. İs
tediğiniz kadar kanun çıkarın. 

Bakın, başka bir şey söyleyeyim. Antalya'da üreticimiz tonlarla domates üretiyor. Bunu 
depolayamadıktan, salça yapamadıktan, ihraç edemedikten sonra... Denize döküyorlar, değil mi; 
hükümet, bunu beceremiyor. Aynı şeyi de, biz, burada beceremiyoruz. Yani, kanunları çıkarıyoruz; 
ama, uygulayıcıları yeterli ölçüde hem sağlayamıyoruz hem onlara lojistik destek vermiyoruz. 

Bakın, 11 inci Hukuk Dairesi bugün 4 üyeye düşmüş ve 5 inciyi bulamıyorsa, bunu çok iyi 
düşünmemiz lazım. Türkiye'nin kalbi olan ticaret kilitlenmiş; orada üye yok. Peki, üyeyi tamam
lamak için ne lazım? Kanun var, Adalet Bakanı orada, hükümet orada, Meclis burada; niye tamam
lanmıyor? Tamamlanmıyor. Bakın, niye tamamlanmadığını size söyleyeceğim şimdi; orada da bir 
hesap var. 

Şu anda Yargıtayda 30 üye boş; yani, toplamda 30 üye boş. Dedikodular almış, yürümüş. Kimi 
"Başbakan şunu isterim" diyor, kimi "Adalet Bakanı kontenjan isterim" diyor... Yani, bunlar laf 
tabiî; ama, bunlar var. Siz, eğer, o boşluğu doldurmazsanız, bu dedikodular artar ve yarın, iktidarın 
filan adamını yargılayıp beraat ettiren adam Yargıtaydan kontenjan istiyor, filanın lehinde karar 
veren hâkim Yargıtay üyeliği istiyor, onun için bu seçimi bir türlü yapamıyorlar; Bakan ile Yüksek 
Hâkimler Kurulu birbirine girmiş, böyle bir pazarlık var denilebilir. Bakın, var demiyorum. Eğer o 
boşluğu doldurmazsanız, bakın o boşluğu doldurmazsanız, bu lafların önünü alamazsınız. Bu laflar, 
şu anda, Yargıtay kulislerinde de konuşuluyor. Peki, koskoca Yargıtay, hepimizin son durağı, 
adaletin son kertesi, orada 30 hâkimi siz neden seçmezsiniz, neden?! Hiçbir engel yok; ama, seç
miyorsunuz. Peki, onu da geçelim. 

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Hükümet mi seçiyor? 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) - Efendim, hükümet seçmiyor; Adalet Bakanının başkanlık ettiği 

Yüksek Hâkimler Kurulu seçiyor; yani... 
RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - O bir kişi... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) - O bir kişi değil. Başkan her şeydir, biliyorsunuz. Başkan, yani, 

Yüksek Hâkimler Kurulunun Başkanı, bunu, Adalet Bakanlığı getirecek ve seçecek; ama, ortada 
pazarlık varsa, senin hâkimin Yargıtaya girsin, filan adamı hakkında veren gitmesin, filan sürülsün 
diye pazarlık varsa, o işler bitmez. Yani -sen de hukukçusun, ben de hukukçuyum, bu işler böyle 
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oluyor- ben diyorum ki... Böyledir demiyorum; bir an önce boşluğu tamamlayın da, bu dedikodular 
bitsin diyorum; ama -örnek veriyorum- 11 inci Daire bugün 4 hâkime kalmış, kan ağlıyor ticaret 
dairesi diyorum. Gidin, bakın ve bunu çözün; bu kadar, başka bir şey söylemiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de, kanun yapmakla, hukuku, biz, yeterli şekilde çalıştıramayız. 
Kanun yapmak yetmiyor, yargıçları tamamlamak, eksiği tamamlamak, Yargıtaydaki boşluğu 
tamamlamak, artı, lojistik destek vermek lazım. Yani, biraz önce boksörün dediği gibi, yahu, bana 
boyuna havlu getiriyorsun; ama, ben, hep dayak yiyorum... Vatandaş hep dayak yiyor! 

Bakın, şimdi, söylüyorum, bugün, hepinize soruyorum. Hepiniz adliyeye gitmişsinizdir. 
îkibuçuk üç yıldan önce davası biten bir kişi varsa gelsin. Ee, bu kadar kanun yaptık; davalar yine 
ikibuçuk üç yıl sürüyor. O zaman, biz, bir şey yapmadık. Biz, burada, sadece yasak savuyoruz. 
Kanun yapıyoruz, atıyoruz o tarafa, domates gibi; sonuç değişmiyor. Bakın, sonucu değiştirmemiz 
lazım. Sonuç değişmediği müddetçe, kanunların nesini yaparsanız yapın, hiçbir yere varamazsınız. 

RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Daha yeni yaptık... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) - Şimdi, bir örnek... Önce, hukuk ahlakını, hukuk^terbiyesini, 

hukuk kültürünü kafalara sokmamız lazım. Şimdi, bir örnek vereceğim, bana hak vereceksiniz. 
BDDK, bir vatandaşımızı yurtdışına göndermek için "2 000 000 euronun imzasını bize ver, çık" 
dedi; doğru mu? Bunu hep yaşadık -Emin Çölaşan yazdı günlerce- hep yaşadık. Peki, sizce, bu 
hukukî mi? 

Peki, o arkadaşın 2 000 000 eurosu vardı, verdi BDDK'ya, yurt dışına gitti; tamam. Peki, ben 
de aynı durumdayım, yasaklıyım, benim param yok; ben, ne yapacağım?! Eğer, siz, ona uy
guladığınız kuralı parasız adama uygulayamıyorsanız, bu memlekette hukuk vardır diyemezsiniz, 
diyemezsiniz... 

Bakın, hukuk heykelinin gözü bağlıdır. Hukuk heykelinin niye gözü bağlanmıştır; insanları ayır
masın, bu benden, bu senden diye ayırmasın, kayırmasın diye hukuk heykelinin gözü bağlıdır. Ama, 
bugün, uygulayıcılar, parası olana başka, olmayana başka yapıyorsa, o memlekette hukuk yoktur. 

Ben, bir hukukçu olarak, eğer, böyle, hukuku, çıkardığımız en güzel yasaları doğru uy-
gulatamıyorsak, bunu denetleyemiyorsak, bu memlekette hukuk vardır diyemiyorum. Siz vardır 
diyorsanız, o zaman size bir soru soracağım. Başınıza bir iş geldi, tazminat davası açacaksınız. Hak
kınız bu ve yüzde yüz haklısınız; ama, açamıyorsunuz. Niye; çünkü, harcı tutuyor 500 000 000, 
600 000 000, 1 000 000 000, avukata gidiyorsunuz -meslek sahibi tabiî o da- o da belli bir ücret is
tiyor. O zaman, siz, hukuku en kolay, en ucuz şekilde adaleti elde edemiyorsanız, o memlekette 
hukuk yoktur; yani, bir yasa yapsak, parası olmayanlar davasını açar, neticede davayı kazandığın
da harcı oradan mahsup edilir dersek ne olur; hiçbir şey kaybetmeyiz, hiçbir şey olmaz. 

MUSTAFA NURÎ AKBULUT (Erzurum) - Adlî yardım bürolan var. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) - Adlî yardım bürolarının nasıl çalıştığını sen biliyor musun üs

tadım?! 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Biliyorum. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) - O zaman iyi araştır; adlî yardım bürolan, sadece, kendisine fakir 

ilmühaberi getiren, parasız olduğunu gösteren adamlaradır. Sen buna tenezzül edebilir misin?! Her
kes bunu yapabilir mi?! Benim kastım, herkesin ulaşacağı hukuk, herkesin kolayca ulaşacağı bir 
mekanizma; ondan bahsediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bunları söyledikten sonra, bir de, bu Yüksek Hâkimler Kuruluna gelmek is
tiyorum. Bu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı Adalet Bakanı, ikinci adamı müs
teşar; yani, ikisi de siyasî adam; yani, yarın, ben de Adalet Bakanı olsam, siz de olsanız, elbette ken
di siyasî fikrinize, grubunuzun kararına göre çalışacaksınız. Bunun yanlışı yok; ama, hani Anayasa 
diyordu ki, yargı ayrıdır, yürütme ayrıdır; sakın birbirine karıştırmayın diye bütün hocalar bize bunu 
öğrettiler. Yürütme asla yargıya müdahale etmesin. 
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Peki, yürütme yargıya müdahale etmesin diyoruz Anayasada, öbür tarafta da hâkimlerin 
atamasını, tayinini, terfıini yapan Yüksek Hâkimler Kurulunun başına siyasî bir adamı oturtmuşuz; 
yani, yürütmenin temsilcisi orada başkanlık ediyor. Bakın, bu olmaz. Yürütme yargıya müdahale 
ederse, siz, o hâkimden sağlıklı karar bekleyemezsiniz. 

İki, Adalet Bakanı... 
SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) - Yeni mi geldi bu sistem?! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) - Yok, bu eskiden beri var; yani, yeni gelmedi; ama, madem bu Par

lamentodayız, biz değiştirelim; yani, böyle geldi diye, babam eşeğe biniyor diye, ben de mi eşeğe 
bineceğim, ben uçağa biniyorum; yani, bu böyle gelmiş diye niye böyle kabul edelim; değiştirelim. 
Biz burada niye bulunuyoruz; değiştirmek için bulunuyoruz. Ben bugünkü iktidarı suçlamıyorum, 
bu eski bir yasa; ama, biraz evvel konuşmacı arkadaşım dedi ki, ikibuçuk yıllık AKP döneminde 
öyle yasalar, öyle yasa... Ben de diyorum ki, tamam, güzel yasalar yaptık da, bakın, bunlar da 
duruyor orada, bunları da düzeltelim. 

İkincisi, bakın, Yüksek Hâkimler Kurulunun yasasında bir madde var -bakın, çok enteresan, 
hukukçu olmaya da lüzum yok- Yüksek Hâkimler Kurulunun yasasında 10 uncu madde diyor ki: 
Bu kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır; ama, çekimser oy ret demektir. Şimdi, buyurun, böyle bir 
şey olur mu; yani, Yüksek Hâkimler Kurulu üyesi bir arkadaşımız, ben çekimserim diyor, kanun 
diyor ki, ben onu saymam; ya; ben onu ret sayarım. Dünyada böyle bir madde var mı arkadaşlar; 
yani, benim, şurada sizin verdiğiniz çekimser oyu ret sayacak bir mekanizma, bir yasa olur mu; yani, 
benim irade beyanımı kanun nasıl yorumlar ya; yani, çekimser oyumu ret diye nasıl yorumlar; bu da 
yanlış. Haa, desin ki, bu kurulda oylar ya ret ya kabul şeklinde kullanılır desin; ona itiraz etmem; 
ama, çekimser kullanılan oy ret sayılır dersen; bu, hukuka aykırı olur. Bunun gibi daha pek çok 
hukuka aykırılıkları yasalarımız taşımaktadır. Aslında örneklerimiz saymakla bitmez, vaktimiz az. 

Ben bu vesileyle şunu anlatmak istiyorum: Burada güzel çalışmalar yapıyoruz, güzel yasalar 
yapıyoruz; ama, hâkim sayımız yetersiz. Yargıtay hâkimlerimizin sayısı az; açığı kapatamıyoruz. 
Bazı ilçelerde, ben görüyorum, hâkimin bilgisayarı yok. Bazı ilçelerde, hâkim arkadaşım, sınıf ar
kadaşım, gidiyorum yanına, diyorum ki, neden duruşma yapmıyorsun? "Hayatım, zabıt kâtibim 
yok. Öbür hâkim bitirsin, ödünç alıp zabıt kâtibini kullanacağım" diyor. Bunlar, bugün 2005 Tür-
kiyesinde var. Ben bunları anlatıyorum; yani, şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar; elbir
liğiyle, gelin, yasaları yapalım ama, uygulayıcılara güç verelim, uygulayıcılara kuvvet verelim. 
Bugün, hâkimlerimizin, -en yükseği Yargıtay değil mi - Yargıtay hâkimlerimizin 40'ı, 50'si bir 
otobüse doluşuyor, servisle evine gidiyor; bir tek korumaları yok. Yargıtay lojmanlarının tamamın
da Türkiye'nin en önemli yargıçları oturuyor; bir tek koruması yok. Bakın, var mı; böyle olur mu?! 

Yani, ben şunu anlatmak istiyorum: Uygulamaya dikkat edelim, uygulamaya. Yani, yasayı 
yapalım ama, takip edelim. Takip edelim, neresi eksik, kâğıdı mı eksik, bilgisayarı mı eksik, dak
tilosu mu eksik, kâtibi mi eksik; onları verelim. Onları vermezsek, konuşmamın başında bahset
tiğim boksör gibi biz çok havlu getiririz; ama, vatandaş dayak yemeye devam eder. Biz çok yasa 
getiririz; ama, mahkemeler iki sene, üç sene devam eder. 

Bu bakımdan, ben şu ana kadar hep hâkimlerimizden yana konuştum; çünkü, gerçekten hâkim
lere istiap haddinin çok üstünde iş veriyoruz. Yani, bir kamyonun istiap haddi 10 tondur, biz 20 ton 
verirsek, kamyon kaza yapar. Bir insanın da bir günde dosya okuma sayısı 30'dur, 40'tır, 50'dir; biz 
bir yargıca 100 dosya, 80 dosya verirsek, o da hukuk kazası yapar. Şöyle etrafınıza bakın, mem
leketimiz hukuk kazalarıyla dolu; her tarafımız hukuk sakatlığıyla dolu. Bunda yargıcın suçu yok. 
Biz bir yargıca yüzlerce dosya yüklemişiz, sonra ondan adalet beklemişiz, bu yanlış. 

Şu ana kadar hep onlardan yana oldum; ama, yargıçlarımızın da iki kusuru var, onu da söy
leyelim ki, adalet terazisi dengede olsun. Bu kusurun biri şu: Yargıçlarımızın tamamı değil ama, 
büyük bir kısmı, önlerine ne gelirse bilirkişiye gönderiyorlar; gitsin, bilirkişi çözsün; gitsin, bilir-
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kişi çözsün ve zamanla bu iş ne oluyor biliyor musunuz; bilirkişiler yargıç yerine geçiyor, yazıyor 
raporu, onun dediği aynen karar oluyor. O zaman yargıcın orada işi ne; yargıç orada kâtiplik yapıyor 
o zaman her şeyi bilirkişi çözerse. 

Bu bakımdan, yargıçlarımızı da buradan uyarıyorum; biz yüzde 98 onların yanındayız; ama, iki 
yerde kusurlarını söylüyoruz. Birincisi, her şeyi bilirkişiye göndermeyin. Çok basit bir olayı yargıç 
incelesin ve karannı versin. Bilirkişileri bu kadar toplumun üzerinde etkili yapmayın, bu doğru 
değil; yasa da bunu amir zaten. Bu, bir. 

îki; maalesef, yasamızda, Siyasî Partiler Yasamızda bir eksiklik var. Onu da bu dönem düzelt
mek zorundayız. Bakın, çok kritik bir noktaya geldik, dikkatlerinizi çekiyorum. Siyasî partilerin en 
yetkili karar organları, parti meclisi, MYK'sı ve yüksek disiplin kurulu bir karar alıyor; 30 kişi, 40 
kişi, 50 kişi, ülkeyi yönetmiş, bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış insanlann bu kararını bir tek 
asliye hukuk yargıcı inceliyor ve karar veriyor. Karan tartışmıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aksöz, buyurun. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) - Yani, bir tek yargıç, olumlu olumsuz bir karar veriyor ve temyizi 

de yok. 
Bakın, yargıçlanmızı da buradan uyanyorum. Siyasî partilerin bu tür önemli kararlannı in

celerken, bunun temyizi olmadığını ve verdikleri olumlu ya da olumsuz karann partinin içişlerine 
müdahale olduğunu ve bunun Türk demokrasisi açısından çok sakıncalı olduğunu iyi düşünmeliler 
ve kararlannı buna göre son derece özenle vermeliler diye söylemek istiyorum ve bu uyanyı, 
bugünlerin güncel konusu olduğu için bir kere daha bu kürsüden yapıyorum. Değerli yargıçlanmız, 
temyizi olmayan konularda, özellikle siyasî partilerin karar organlannda aldığı kararlarda daha 
özenli, daha dikkatli olun ve partilerin içişlerine mümkün olduğu kadar kanşmayın. Zaten yasa da, 
sadece şekil yönünden incele diyor; ama, esasa gir demiyor. Buraya da sayın yargıçlann dikkatini 
çekiyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aksöz. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
ADALET BAKANI CEMÎL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; Sayın Aksöz'ün, zannediyorum, konuşmalannın bir kısmı 

eksik bilgiye dayanıyor. Şimdi burada en çok vurgu yapılan konulann başında, Adalet Bakanının 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı olduğu geliyor; Anayasa gereği bu böyle; ama, 
benim, uzunca bir süreden beri bu kurula katılmadığımı Yüksek Kurul üyeleri de biliyor. Pazartesi 
günü Bakanlar Kurulu var, perşembe günü genellikle Adalet Komisyonu toplantılan var; dolayısıy
la, ben, bu toplantılara katılıyorum. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da düzenli olarak top
lanıyor; yani, toplanmıyor tarzındaki bir iddia çok doğru değil. 

İkincisi, Yargıtaya üye seçimi meselesiyle ilgili olarak; tabiî, Yargıtaya seçim meselesi, yar
gının en çok, tabiri caizse, kulak kabarttığı, neredeyse kimin hangi tarihte emekli olacağını kendi 
doğum tarihi kadar yakinen takip ettiği bir olaydır. Haklı olarak, belli bir müktesebatı elde etmiş 
olan hâkim, savcı, Yargıtaya seçilmek ister. Bir boşluk olduğunda da, bu seçim ne zaman yapılıyor 
diye bunun bir çabasına, bir gayretine de girer; ama, bölge adliye mahkemelerinin yürürlüğe gir
mesi sebebiyle, Yargıtay Yasasında bir değişiklik gerekiyor. Biz, uzunca süre, bu yasa taslağını ken
dilerinin hazırlamalannı arzu ettik. Sayın Başkanlar arasında değişiklik oldu, Sayın Özkaya aynldı; 
ondan sonra şimdiki Sayın Başkan geldi; komisyonlar kuruldu. Yargıtay kanun taslağı bize daha 
yakın zamanda verildi. Şimdi, bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçtiğinde, Yargıtayın 250'lik 
üye sayısında azalma olacak. Acaba, bu sayının ne olması lazım gelir, Yargıtay bunu kendi içerisin
de tartıştı. Eğer çok önemli ölçüde bir azalma meydana gelecek idiyse, o zaman Yargıtaya üye 
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seçimi zait olacaktı. Onun için, bu taslağı bekledik. Bence, yok Başbakan şunu dedi, bunu dedi tar
zındaki, yargıya da yakışmayan, buraya da yakışmayan birkısım dedikoduları getirmenin bir anlamı 
yok. Bu üyelerin nasıl seçileceği, yasasında bellidir, nasıl seçildiği de bellidir. Onun için, oradaki 
seçime de, hemencecik, Başbakan şunu istedi, bunu istedi tarzında bir siyasî gölge düşürmek, ben
ce doğru olmuyor. Bir taraftan yargıya gölge düşürmeyelim, yargı bağımsızlığına gölge düşür
meyelim diyoruz, içinde siyasetçi geçen cümleler kurmaya da devam ediyoruz, ondan sonra yar
gının her kararını, her tasarrufunu da tartışılır hale getiriyoruz. Çok açık ve net olarak söylüyorum, 
kimsenin, siyaseten, buradan, şu seçilsin, bu seçilsin tarzındaki bir talebi söz konusu değil. Bundan 
sonra seçilecek olanları da böyle bir zan altına sokmanın bence bir anlamı yoktur. Yargıtay, en son, 
bize gönderdiği taslakta, Yargıtay üye sayısının 150 kişi olduğunu söyledi; mevcut, şimdi ne; 250. 
250'den 30'u boşalmış, 220 üye var. Onun için, eğer istinaf mahkemelerini bir an evvel devreye 
sokacaksak, daha, fazladan 70 kişi var demektir. Bunu seçelim mi seçmeyelim mi; seçeceksek, 30 
mu seçelim, 12 mi seçelim, 18 mi seçelim; kurul kendi içerisinde bunu tartıştı, Sayın Yargıtay Baş
kanıyla bunu müteaddit defalar görüştüler. 

Dolayısıyla, bence, konuşurken, mesele şöyle sorulsaydı -ben buradayım- Yargıtay üye seçimi 
neden gecikiyor tarzında, bu bilgiyi aldıktan sonra siyasî bir değerlendirme yapılsaydı... Say m Ak-
söz, siz, tecrübeli bir hukukçusunuz, bir parlamentersiniz; yani, yargının üzerine titrerken, siyaset
le ilgili bir gölgeyi getirip düşürmenin bence çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu bilgiyi bizzarur 
açıklıyorum. 

İkincisi; bugün, Türkiye'de, bilgisayan olmayan hiçbir hâkim ve savcı yok. Biz, 9 000'e yakın 
bilgisayar dağıttık. Hâkim, savcı sayımız belli. 17 000 masaüstü bilgisayar verdik. Türkiye'de, bil
gisayar donanımı itibariyle en önde gelen kuruluş, bugün yargıdır. Bu sektöre, bu alana 89 000 000 
dolar yatırım yapıyoruz, hiçbir para sıkıntısı da yoktur, personel sıkıntısı da büyük ölçüde gideril
miştir. 

Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, geçici 13 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

III.-Y O K L A M A 
BAŞKAN - Maddenin oylamasından önce, bir yoklama talebi vardır; şimdi, bu talebi yerine 

getireceğim. 
Önce, yoklama talebinde bulunan sayın üyelerin isimlerini okutup, salonda bulunup bulun

madıklarını tespit edeceğim. Yeterli sayıda sayın üye salonda hazırsa, elektronik cihazla yoklama 
yapacağım. 

Üyelerin isimlerini okutuyorum: 
Bayram Meral?.. Burada. 
Feridun Fikret Baloğlu?.. Burada. 
Cumhur Yaka?.. Burada. 
Nurettin Sözen?.. Burada. 
Nail Kamacı?.. Burada. 
Mehmet Küçükaşık?.. Burada. 
Mehmet Boztaş?.. Burada. 
Erdoğan Kaplan?.. Burada. 
Berhan Şimşek?.. Burada. 
Osman Özcan?.. Burada. 
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Hüseyin Ekmekcioğlu?.. Burada. 
İsmet Atalay?.. Burada. 
Yücel Artantaş?.. Burada. 
Nuri Çilingir?.. Burada. 
Erdoğan Yetenç?.. Burada. 
Engin Altay?.. Burada. 
Mehmet Işık?.. Burada. 
Atila Emek?.. Burada. 
Halil Tiryaki?.. Burada. 
Atilla Kart?.. Burada. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yoklama için 5 dakika süre veriyorum. Adlarını okuttuğum 

sayın üyelerin yoklama için elektronik cihaza girmemelerini rica ediyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Toplantı yetersayısı vardır. 

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

2- Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1039) (S. Sayısı: 951) (Devam) 

BAŞKAN- Geçici madde 13'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 14'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 14.- Bu Kanunla değiştirilen adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılığının sınıf, 

derece ve görev unvanlarını belirleyen (1) ve (2) sayılı cetveller gereğince hâkim ve savcıların 
yeniden atanmaları gerekmez. Bunlar mevcut görevlerine devam ederler. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Aydın Milletvekili 
Mehmet Boztaş. 

Sayın Boztaş, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET BOZTAŞ (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının geçici 14 üncü maddesi hakkında Grubum ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; 
sizleri ve televizyonları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı, uzun zamandır yargı mensupları 
tarafından çıkması beklenen bir yasadır. Komisyonun ve bakanlık bürokratlarının harcadıkları 
yoğun çaba, özellikle tasarının gerekçe bölümünde çok güzel kaleme alınmış; ancak, yasa, bu haliy
le ne kadar beklentilere yanıt veriyor, bu tartışmalıdır. Kısmî iyileştirme getirmişse de, bazı mad
deleriyle hukuk devleti kavramını temelden sarsabilecek nitelik de taşımaktadır, mülakata ilişkin 
maddelerde olduğu gibi. 

Tasarının genel gerekçesinde "Hukukun üstünlüğünü esas alan devletlerin en temel fonksiyon
larından biri yargıdır. Nitelikli ve çağdaş bilgi düzeyine erişmiş, objektif davranmayı ilke edinmiş 
hâkim ve savcılar, temel hak ve özgürlüklerin güvencesidir. Hukuk devletinde adaleti tesis etmek 
üzere gerekli yetkilerle donatılmış olan hâkim ve savcıların adil, dürüst ve titiz yargılama yaparak, 
toplumda adalete güven duygusunu yerleştirmeleri gerekir", 
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Tasarıda "yargılama faaliyetlerini yürüten hâkim ve savcıların meslekî ve bilimsel açıdan geliş
meleri, adalet hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaktır", 

Şeklinde görüşlere yer verilmiştir. 
Değerli arkadaşlar, bunu çok önemsediğim için söylüyorum; gerçekten, meslekî eğitim ve 

bilimsel bilgilerie donatılan hâkimlerimiz, savcılarımız ve diğer adliye personelimiz, yargının iş
leyişi açısından yaşamsal düzeydedir. Özlük haklan ve statüsü düzenlenirken, aynı zamanda, 
hâkimlerimizin çalışma ortamlarının da düzenlenmesi gerekmektedir. Buraya çıkan konuşmacı ar
kadaşlarımızın büyük bir kısmı dile getirdi, genel bütçeden Adalet Bakanlığına ayrılan pay dikkate 
alındığında, yargının işleyişi dikkate alındığında, avukat olan meslektaşlarımız çok iyi biliyor ki, 
yargıda birçok masraf davacının ya da davalının üzerine yıkılmaktadır. Adalet, toplum önünde üvey 
evlat muamelesine tabi tutulmuş bir noktada kendini hissetmektedir. Hâkimlerimizin, Yargıtay 
üyelerimizin odalarına gittiğimizde de çok net bir şekilde görüyoruz ki, fizikî şartlar, çağdaş hukuk 
devletinde görevini ifa eden hâkim arkadaşlarımıza ya da Yargıtay üyesi arkadaşlarımıza uygun 
olan görüntüde değildir. Bu, çağdaşlığı, çağdaş medeniyetler seviyesini tutturmayı ilke edinmiş 
Türkiye Cumhuriyeti açısından gerçekten önemli bir eksikliktir diye düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle içinde bulunduğumuz süreçlerde, önümüzdeki Avrupa Birliği 
müzakereleri öncesinde ve çıkarılan pek çok uyum yasaları çerçevesinde bu nitelikler büyük bir 
önem taşımaktadır. Zira, hangi düzenlemeyi yaparsanız yapın, onu uygulayacak nitelikli insan-
gücünü hazırlayamazsanız, her şey kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm olacaktır. Bu anlamda, yenilik
leri, iletişim alanındaki başdöndürücü gelişmeleri, yabancı dil bilgisiyle birlikte uluslararası hukuk 
bilgisini, hâkimlerimize ve savcılarımıza, güncelleştirip kazandırmamız gerekir. Bütün bunlar, yar
gının yükünü azaltacak ve bu bilgi ve birikim yoğunluğuyla kararlar verecek olan hâkimlerimizin 
ve savcılarımızın doğru kararlar vermesine yardımcı olacağından, yargı güvenliğinin de oluşumuna 
katkıda bulunacaktır. 

Genel gerekçede yer alan bu görüşler, hepimizin altına imza atacağı görüşlerdir. Ne var ki, uy
gulamaya baktığımızda ise, güçlü yargı oluşturulması istenmiyormuşçasına uygulamalarla karşılaş
maktayız. 

Değerli arkadaşlarım, hukuk sistemindeki kısmî yozlaşma 1980 öncesinde başlamıştır. 1980 
olağanüstü döneminde, 1402 sayılı Yasaya göre, birçok, nitelikli, akademik kariyer sahibi hukukçu 
görevlerinden uzaklaşmak durumunda kalmıştır. Daha sonraki süreçte, akademik kariyeri üst 
düzeyde olan, hukukçu yetiştirme konusunda kendilerine düşen görevleri ve sorumlulukları layıkı 
veçhile yerine getiren öğretim görevlileri, önce, görevlerinden uzaklaştırılmış; daha sonra da -ön
ceden İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Hukuk Fakültesi ve İzmir Dokuz Eylül 
Üniversitesiyle beraber 3 hukuk fakültesi varken- 12 Eylül sonrası, özellikle dönemin Başbakanı 
Sayın Tansu Çiller döneminde, mantar gibi, hukuk fakültesi oluşturulmuştur. 

Bu hukuk fakültelerinin öncelikle fizikî şartlan yerine getirilmemiş, eğitim kadrosu açısından 
eksiklik yaratan yapılar oluşturulmuştur. Geçmiş yıllarda profesörlük unvanını elde edememiş bir
çok insan, bu olağanüstü süreçte hızla profesörlük düzeyine ulaşmış ve bu insanlann yetiştirdiği 
hukukçular da, zaman zaman, hukuk, çağdaş hukuk normlanndan uzak değerlendirmelerin içerisin
de bulunabilmiştir. Bunlann sayısı az da olsa, çağdaş hukuk devletini önemseyen Türkiye Cum
huriyeti için küçük bir sorundur ve bu sorunun da aşılması; gerekmektedir. 

Son dönemde ise, görevlerini zor şartlarda yapmakta olan hâkim ve savcılarımızın bağımsız
lığı güvence altına alınarak, hukuk devleti anlayışına uygun, ciddî atılımlar gerçekleştirilmesi 
gerekirken, tam tersine, yargı, tartışmaya açılmaya başlanmıştır. 

1980 sonrası kısmî yozlaşma diye baktığımız o olaydan sonra, bugün, hangi noktadayız, ona 
bir bakalım. Anayasa Mahkemesinin kararları ve görüşleri Meclis Başkanının görüşlerine uygun 
düşmeyince, gerekirse Anayasa Mahkemesini kaldırma dile getirilebiliniyor. Türkiye Cum-
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huriyetinde çağdaşlığı öngören, hukuk devletini egemen kılmaya çalışan bir yapıda yasayı düzen
lerken, Parlamentonun en üstündeki, Meclis Başkanlığı statüsündeki bir kişinin, hukukçunun, 
Anayasa Mahkemesinin görüşlerini beğenmediği için o kurumu kaldırmayı öngörüyor olması, 
hukuk devleti açısından, üzüntü vermiştir bizlere. 

Yine, geçmiş dönemlerde, buraya geldiğimiz zaman diliminde, hatırlıyorum, yolsuzluklarla il
gili, milletvekili dokunulmazlıklarıyla ilgili tartışmalar açıldığında, neden yargıya gidilmiyor diye 
sorduğumuzda, o gün, Sayın Başbakan, yargı mensuplarına güvenmediği için milletvekili dokunul
mazlıklarının kaldırılamayacağını ima eden konuşmalar yapmıştı, değerlendirmeler yapmıştı. 

Değerli arkadaşlarım... 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Öyle bir ima yok. 
MEHMET BOZTAŞ (Devamla) - Açarız, bakarız. Sizler de değerlendirirsiniz... 
HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Öyle bir şey yok. 
MEHMET BOZTAŞ (Devamla) - Ben bugün gibi anımsıyorum, bugün gibi hatırlıyorum. 
Meclis Başkanlığı noktasında böyle bir tavır konulursa, Başbakanlık düzeyinde böyle bir tavır 

konulursa, buradan hangi yasayı çıkarırsak çıkaralım, çağdaş hukuk normlarını yakaladık ya da 
hukuk devleti olma konusunda ileri adımlar attık diyebilir miyiz?! 

Değerli arkadaşlanm, buradaki arkadaşlarımızın birçoğu dile getirdi; yasa yapmakla hukuk 
devleti olamayız, onu uygulamak önemlidir; uygulayacak olan kurumların başında da, yargıçlar, 
bağımsız yargı organları gelmektedir. 

Az önce, Sayın Bakanımız bazı konularda değerlendirme yaparken "ben, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun toplantılarına katılmıyorum; başka toplantılarım var, oraya katılıyorum, oraya 
katılamıyorum" demişti. Sayın Bakan, eğer, o toplantılara katılmasanız bile, gölgeniz o Kurulun üs
tüne düşüyor ise, o bile yeter demektir. Hâkim ve savcının bağımsızlığından, yargının bağımsız
lığından bahsediyor isek, bu tür uygulamaları hayata geçirecek ciddî adımlan da atmamız gerekiyor. 

Bir taraftan, hâkim ve savcıların bağımsızlığından ve hukuk devletinin egemenliğinden bah
sederken, diğer taraftan, hâkim ve savcılarımızı inciten -yukarıda belirtilen- beyanlar çelişki değil 
midir?! 

Bir taraftan "nitelikli ve çağdaş bilgi düzeyine erişmiş, objektif davranmayı ilke edinmiş hâkim 
ve savcılar, temel hak ve hürriyetlerin güvencesidir" denilerek, hâkim ve savcılarımızın hukuk dev
leti içerisinde bağımsızlığından bahsedilirken, diğer taraftan, yürütmenin, etkin biçimde, hâkim ve 
savcılarımızın göreve yükselmesinde, mülakatında rol üstlenmesi, tam bir çelişki değil midir?! 

Mülakata hangi kriterlerle gittiğimiz çok önemli. Mülakatta bilimsel kriterleri mi esas alacağız, 
yoksa... Sayın Başbakanın kadrolaşmaya ilişkin verdiği yanıtlarda, vücut dilinden anlayan bürok
ratlarla çalışma isteğini her seferinde dile getirmiş, uygulamalarıyla bunu hayata geçirmiştir. Baş
bakanlık Müsteşan Ömer Dinçer ve benzeri bürokratlann, etkin biçimde devlet yönetimlerinde 
bulunmalan, bunun somut örnekleridir. Bizlerde, mülakatta uygulanacak olan yöntemler bu neden
lerle kaygı yaratmaktadır; bizi bundan kaygılandırmaktadır. Adalet Bakanlığı bürokratlannın 
yapacağı mülakatlarda ölçü ne olacaktır?! Yasanın gerekçelerinde yazdığı gibi, nitelikli ve çağdaş, 
bilgi düzeyine erişmiş, objektif davranma kriteri mi baz alınacaktır, yoksa, bugüne kadar olduğu 
gibi, Sayın Başbakanın ve Müsteşan Ömer Dinçer'in vücut dilinden anlama kriteri mi baz alınacak
tır?! Bunlar, çağdaş hukuk açısından çok önemli kriterler. Bugüne kadar yapılanlar, kadrolaşmada 
öne çıkanlan kriterler dikkate alınırsa, bu sorunun yanıtı bizleri kaygılandırmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığıyla bağdaşmayan bir başka uygulama 
ise, mahkemeler tarafından verilen kararlann idarece uygulanmamasıdır. Son dönemde Sayın Baş
bakanın vücut dilinden anlamayan birçok bürokrat görevlerinden alınmış, açılan davalarla geri dön-
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me hakkını kazanmış olmalarına rağmen ya görevlerine dönememişler ya da dönseler de baskıya 
maruz kalmışlardır. Bu da, bir taraftan, çağdaş hukuk devleti olma konusunda ciddî adım attık der
ken, bu yasayı konuşurken, bir taraftan da bu çarpıklıklar uygulamadaki hâkimlerimizin aldığı 
kararlann, mahkemelerin aldığı kararlann idarece yerine getirilmemiş olması da çağdaş hukuk 
değerleriyle bağdaşır nitelikte değildir değerli arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlanm, zaman zaman yönetmelikler kanunun önüne geçmektedir. Kanuna aykın 
yönetmelikler baz alınarak icraat gösterilmektedir. Bunun en somut örneklerinden bir tanesi, kendi 
bölgemden, Aydın-Kuşadası İlçesinden bahsetmek isterim. Yargı kararlannın uygulanmadığı bir 
başka örnek, bizim kendi ilçemizde, Kuşadası'nda gerçekleşmiştir. Kuşadası'nın coğrafî güzelliğini 
ve Kuşadası esnafının kazancına darbe vuran liman inşaatıyla ilgili açılmış ve kazanılmış birçok 
dava olmasına rağmen, kararlar uygulanmamış, hâlâ inşaat devam etmektedir. Tam tersine, kanuna 
aykın yönetmelik, kanuna uygun hale getirilmek için bugünlerde komisyonlarda görüşülmekte olan 
Kıyı Kanununda, kanuna aykın yönetmelik, kanunun bir maddesi şeklinde düzenlenip, hukuksuz
luk hukuka uygun hale getirilmektedir. Bu kanun önümüzdeki günlerde geldiğinde, bunlan, tekrar, 
aynntısıyla değerlendirmeye tabiî tutacağız değerli arkadaşlarım. 

Bu yasada eksik düzenlenen bir başka konu ise, birinci sınıfa aynlmaya ilişkin düzenlemedir. 
Birinci sınıfa aynlmış olan yargıçlanmızın verimliliğini sürdürebilmeleri için, birinci sınıfa aynl-
dıktan sonra orada kalabilmek için de benzer kriterler aranmalıdır; zira, birinci sınıfa ayrıldıktan 
sonra, yargıçlanmız, motivasyon eksikliğine kapılmaktadırlar. Orada, nasıl olsa birinci sınıfa ulaş
tık, bundan sonra bizim kararlarımız hangi düzeyde bozulursa bozulsun, artık, tekrar geri düşme 
gibi bir pozisyonumuz olmadığına göre diye düşünerek, çok fazla önemli bir şekilde bu davaya ken
disini motive edememektedir. Bunlarla, uygulamanın içerisinde zaman zaman karşılaştık. Hâkim 
arkadaşlanmıza, çok çarpık bir yasa uygulamasıyla karşı karşıya kaldığımızda, itiraz ettiğimizde 
"beğenmiyorsanız gidersiniz, temyiz edersiniz sayın avukat bey" tavnyla karşı karşıya kaldık. 
Dolayısıyla, eksikliğin giderilmesi ve motivasyonun üst düzeyde tutulabilmesi için de, benzer 
kriterlerin öne çıkanlması gerekir diye düşünüyorum. 

Bu, beraberinde neyi getirmektedir; motivasyon eksikliğinden yanlış verilen kararlar hem Yar-
gıtayın iş yükünü artırmakta hem de tekrar bozularak geri gelmesi halinde, yine, yargının, mah
kemelerin yükünü artırmaktadır, yoğunlaştırmaktadır. Beraberinde, masraf, ekonomik anlamda 
büyük bir külfet, hem davacıya hem davalıya ekonomik bir külfet oluşturmaktadır. Bu çarpıklığın 
da ortadan kaldırılması için, birinci sınıfa yükselme kriterleri orada kalabilmek adına da aranmalıdır 
diye düşünüyorum. 

Bu yasa tasansı, birkaç maddesi dışında, bizim de desteklediğimiz bir yasa olmakla beraber, bu 
birkaç madde de yasanın bütün olumlu yanlannı gölgelemekte "hukuk devleti" kavramına ters 
düşecek uygulamalara fırsat vermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, hukuk devletiyle bağdaşmayacak olaylann içerisinde bir başkası da bilir
kişi müessesesidir. Bizden önce ek 13 üncü maddede konuşan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü dile 
getirdi. Hâkimin bilirkişiye her şeyi göndermesi yetki devri niteliği taşımakta ise de, bir başka çar
pıklığı da sizlerle paylaşmak isterim. O da, bilirkişilik müessesesinin ekgelir getiren bir meslek 
haline dönüşmüş olması. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Boztaş, 1 dakikalık süre içinde konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
Buyurun. 
MEHMET BOZTAŞ (Devamla) - Bilirkişiler, mahkemelerde hâkimlerle pazarlık eder hale gel

mişler, ücret konusunda pazarlık eder hale gelmişler. Bilirkişi olma kriterini bünyesinde barındıran 
bilirkişiler mahkeme tarafından çağırıldığında, önce mahkemeye gelip, ücret konusunda tartışma 
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yapıp, daha sonra ücrette anlaşırsa bilirkişilik yapmayı kabul etmektedirler. Dolayısıyla, bu çarpık
lığın da hukuk devletiyle bağdaşmadığını düşünüyor, bu eksikliğin de giderilmesi konusunda bir 
çalışma mutlaka yapılması gerekir diye düşünüyorum. 

Yine, bilirkişilikle ilgili bir başka yanlış; o da, bilirkişilik, yine, bir yardım kampanyası şekline 
dönüşmekte. Bilirkişilik sıfatını bünyesinde barındırmayan birçok insana, dosya "bilirkişiye gön
derilir" diyerek gönderilmektedir. Bu da, çağdaş hukuk devleti anlayışında yargıya yakışmayan bir 
tutumdur. Bunlar, az sayıda da olsa, bütünü ilgilendirmese de, bunlar hayatın gerçekleridir, yargının 
gerçekleridir. Bunların da önlenmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu duygularla... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Boztaş. 
MEHMET BOZTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür etmek için söz verir misiniz. 
BAŞKAN - Sayın Boztaş, bakınız, daha önceden, ben sürekli olarak ilan ediyorum; teferruat 

konulardan bahsediliyor, bahsediliyor, son 2-3 dakikada esas konuya giriliyor.. 
MEHMET BOZTAŞ (Devamla) - Sadece teşekkür edeceğim. 
BAŞKAN - Bakınız, şu ana kadar hiç kimseye yapmadım. Mikrofonu açacağım, sadece teşek

kür edeceksiniz, o kadar. 
Buyurun. 
MEHMET BOZTAŞ (Devamla) - Sayın Başkana da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 
Televizyonları başında bizi izleyen vatandaşlarımızı da, Meclisi de saygıyla selamlıyorum. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Geçici madde 14'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Geçici madde 15'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 15.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süre ile adalet 

müfettişliğine yapılacak atamalarda, 37 nci maddedeki sekiz yıllık hizmet süresi beş yıl olarak uy
gulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Çorum Millet
vekili Feridun Ayvazoğlu; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; görüşmekte olduğumuz 951 sıra sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına ait olmak üzere yapmış olduğumuz bu görüşmenin, 
geçici 15 inci maddesine ait olmak üzere söz almış bulunuyorum Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına ve şahsım adına; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, öncelikle, bu geçici maddeyi okuduğumuzda; "bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç yıl süre ile adalet müfettişliğine yapılacak atamalarda, 37 nci maddedeki sekiz yıllık hiz
met süresi beş yıl olarak uygulanır." 

Şimdi, bu nereden kaynaklanıyor; tasarının 18 inci maddesine baktığımızda, 18 inci maddeyle 
birlikte değerlendirilmesi gerekir noktasından. 

18 inci maddenin (b) bendinde, adalet müfettişliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en 
az sekiz yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile adalet müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşıl
mış bulunanlar arasından muvafakatlan alınmak şartıyla, şeklinde bir hüküm konulmuş ve bu kalıcı 
bir hüküm mahiyetinde yerini almıştır. 

- 468 -



T.B.M.M. B:120 28 .6 .2005 0 : 2 

Şimdi, geçici 15 inci maddeyle, bu sekiz yıllık hizmet süresi, üç yıl süreyle uygulanmak şar
tıyla, beş yıllık hizmet süresine düşürülmüş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, elbette, başından beri söylediğimiz gibi, görüşülmekte olan yasa değişik
liğinin, gerçekten, çok ciddî boyutta, önemli bir yasa değişikliği olduğunu vurgulayageldik. Burada 
konuşma yapan hukukçu arkadaşlarımız, bunun nedenlerini maddelerine göre anlattılar, anlatmaya 
çalıştılar; sizler de, inanıyoruz ki, dikkatle, ciddî bir şekilde dinlediniz. 

Öncelikle, müfettişliğin ne olduğunu, burada bulunan hemen hemen bütün milletvekili ar
kadaşlarımız bilirler ve her biri de, hayatlarında -ama serbest meslek hayatlarında, ama memuriyet
ten geldiler ise memuriyet hayatlarında- mutlaka, müfettişlik lafını duymuşlardır, teftişi duymuşlar
dır ve belki de, kendileri, muhatap olarak, teftişe tabi olmuşlardır. 

Müfettişlik denildiğinde, diğer bütün kamu kuruluşlarında olan müfettişliğin yanında, hâkim
lik ve savcılıkla ilgili, adliyeyle ilgili müfettişlik denildiğinde, söylemiş olduğumuz, ciddî bir 
kuruluş olan, Anayasanın üç temel ayağından biri dediğimiz yargının mensuplarıyla ilgili müfettiş
lik denildiğinde, gerçekten, bunun da o derecede önem taşıdığını hepimiz kabul etmeliyiz. 

Bu noktadan hareket ettiğimizde, adalet müfettişleri kimleri teftiş edecektir, kimlerin işlem
lerini ve eylemlerini teftiş etmekle sorumludurlar, yükümlüdürler, görevlidirler; elbette, ilk akla 
gelen şey, hâkim ve savcıların, vermiş oldukları kararlardan tutalım, yapmış oldukları soruştur
malara kadar -savcılar ve hâkimler için, görevlerinin değişik olması nedeniyle bunu söylüyorum-
işlem ve eylemlerini teftişe tabi tutan kişilerdir, sorumlulardır. Peki, teftişe tabi tutmuş oldukları, 
teftişe tabi tutacakları hâkim ve savcıların nitelik olarak, vasıf olarak, acaba, bulundukları konum 
nedir, ne olabilir; bu, yine, 2802 sayılı kanunun ilgili maddesinde, hâkim ve savcıları sınıflandırmak 
suretiyle sayılarak yer almıştır. 

Şimdi, bildiğiniz üzere, neden öyle diyorum; daha önce verdiğimiz bilgiler doğrultusunda, hâkim 
ve savcılanmız, üçüncü sınıf hâkim ve savcı, ikinci sınıf hâkim ve savcı, birinci sınıfa aynlmış hâkim 
ve savcı, birinci sınıf olmuş, yani birinci sınıf hâkim ve savcı olmak üzere dört sınıfa aynlmaktadır. 

Şimdi, üçüncü sınıftan başlamak üzere her hâkim ve savcının terfi dönemi iki yılda birdir. Şim
di, böyle bir durumda, iki yılda bir terfi eden hâkim ve savcıların dört yılda ikinci terfileri, beşinci 
yılda da ikinci terfileri, üçüncü terfileri arasında kalan bir terfi dönemini yaşayan müfettişler, yani 
beş yıllık hâkim ve savcılar, kendi muvafakatlan da alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığı tarafından, 
Kurulun da görüşü alınmak suretiyle, müfettişliğe atanacaklar. 

Şimdi, değerli arkadaşlanm, şimdi, beş yıllık bir müfettişin, hâkim ve savcıları, bütün soruş-
turmalanndan tutunuz, kararlarına kadar, kalem işlemlerine kadar, her şeylerini denetleyeceğini 
düşündüğümüzde, aklımıza şu soru gelecektir: Beş yıllık, gepegencecik, tabiri yerindeyse, çiçeği 
burnunda bir hâkim ve savcı konumundan müfettişliğe gelen arkadaşımız, görevlimiz, teftişe 
gidecektir. Şimdi bu görevli arkadaşımızın elbette adaylıktan geçtiği, birtakım sınav, mülakat gibi 
aşamalardan geçtikten sonra bu konulan hakkıyla elde ettiğini kabul edelim. Liyakatiyle, çalışkan
lığıyla, dürüstlüğüyle böyle bir müfettişlik görevine gelebilecek layık bir kişi olduğunu da kabul 
edelim. Ama, düşününüz ki, bunun karşısında on yıllık, onbeş yıllık bir hâkim ve savcının işlem
lerinin ve eylemlerinin ve kalem muamelelerinin teftişe tabi tutulduğunu. Şimdi, acaba, buradaki 
müfettiş arkadaşın haleti ruhiyesinden tutalım, az önce belirttiğimiz meslekteki yeniliğine kadar, 
tecrübelerine kadar, karşısında teftişe tabi tutacağı savcı ve hâkimin ve bağlı olduğu maiyetindeki 
kalemin işlemlerini teftiş ederken, gerçekten, bu aradaki iletişimin, müfettiş, hâkim ve savcı 
iletişiminin ve kalemdeki görevlilerin ne derecede objektif kriterlere göre hareket edip etmeyecek
lerini siz Yüce Meclisin milletvekillerinin takdirine sunmayı ve burada bu açıklamayı yapmayı ken
dime görev sayıyorum. O nedenle, bu geçici 15 inci maddedeki... Üstelik üç yıl gibi kısa bir süre! 
Neden üç yıl gibi kısa bir süre?! Müfettiş, bu şekilde ihtiyaç olduğu için, üç yıl gibi kısa bir sürede 
doldurulacak. Müfettiş sayılan doldurulmak suretiyle ihtiyaca cevap verilecek. Ondan sonra da, tek
rar sekiz yıllık hizmet süresi şartına geri dönülecek. 

- 4 6 9 -



T.B.M.M. B:120 28 .6 .2005 0 : 2 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, bizler, buraya gelen arkadaşlarımız zaman zaman endişelerini 
dile getirdiler; zaman zaman bizler sizlere bu konuda, yargıyla ilgili konudaki endişelerimizi dile 
getirdik. Bir hususta samimiyetle inanmanızı istiyoruz. Bizler, burada görev yaptığımız süre 
içerisinde... Elbette AKP İktidarı vardır, Cumhuriyet Halk Partisinin anamuhalefet görevi vardır. 
Yann bir gün, aylar sonra, yıllar sonra ne olursa olsun, eğer kalıcı çözüm yollan bulmak için, biz 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, siz İktidar Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, tarihe olum
lu bir şekilde yargı adına bir şeyler düşecek isek, geliniz, bunlan, bu endişeleri taşımadan, bu en
dişeleri, gerek kamuoyu gerekse bu mesleğe sahip kişiler, hâkim ve savcılar taşımadan, taşımak
sızın, bizler de o yönde objektif kriterlerle karar verelim, karar alalım, tasanlan bu amaçla, iyi niyet
li bir şekilde, kalıcı bir düzene sokalım diyorum. O nedenle, geçici 15 inci maddesindeki bu hüküm 
nedeniyle, bu maddeye karşı olduğumuzu açıkça ifade etmek istiyorum. 

Tabiî ki, Bakanlığımız, Sayın Adalet Bakanımız ve mensuplan, görevlilerimiz, böyle bir ih
tiyacı giderebilmek için bu maddenin yapıldığını, bu maddenin getirilmek zorunda kalındığını 
cevap olarak söyleyebilirler; ama, Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaşlanm, geliniz, bu sis
temi, 18 inci maddeyle kabul etmiş olduğumuz sekiz yıllık hizmet süresini, geçici maddeyle beş yıla 
indirmeyelim. Bunlar, yann bir gün sakıncalar doğurduğunda, teftiş aşamalanndaki sakıncalar or
taya çıktığında, hâkim ve savcılar ile müfettişler arasındaki olumsuz tutum ve davranışlar sonucu, 
bu iş döner dolaşır, yasayı çıkaranlar olarak siz Yüce Meclisin değerli milletvekillerine ve bu şekil
de iktidann mensubu olan Sayın Adalet Bakanımıza ve Bakanlığımıza eleştirisel şekilde, bizler, bu 
şekilde rencide edilmeye uğraşılırsa, hepimizin üzülmesi gerekir. 

O nedenle, çok önem taşımaz. İhtiyaç nedir ne değildir, elbette Sayın Bakanlık bilecektir, Sayın 
Adalet Bakanımız bilecektir; ama, müfettişlik sisteminin de bu şekilde üç yıllık bir süreyle, beş yıl
lık hizmet süresini bitiren hâkim, savcılann alınmak suretiyle ihtiyacın giderilmesi yolunu, lütfen, 
esas kuralı delmeden, yapmayalım, delmeydim bu kuralı, sekiz yıllık -18 inci maddedeki- hizmet 
süresini aynen kabul edelim ve dediğimiz gibi üç yıllık sürenin bu madde metninden çıkanlmasını, 
ben, sizlerin takdirine, az önce açıkladığım sebeplerden dolayı, sunmak istiyorum. Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun görüşünün de bu noktada olduğunu, burada tarihe geçmesi açısından, not 
düşmek açısından bunlan ifade etmek istediğimi belirtiyorum. Bu nedenle, 15 inci maddedeki üç 
yıllık süre ve sekiz yılı beş yıla indiren süreye karşı olduğumuz nedeniyle olumlu oy ver
meyeceğimizi bildiriyor; bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
(CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayvazoğlu. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çerçeve 40 inci maddeyi, geçici 13, 14, 15 inci maddelerle birlikte, oylannıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi 41 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 41.- 2802 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"(1) SAYILI CETVEL 

Sınıf Derece Unvan 
Üçüncü Sınıf 8 Hâkimlik 

Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 

Üçüncü Sınıf 7 Hâkimlik 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
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Cumhuriyet Savcılığı 
Üçüncü Sınıf 6 Hâkimlik 

Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

İkinci Sınıf 5 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

İkinci Sınıf 4 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı 

İkinci Sınıf 3 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı 

İkinci Sınıf 2 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 

- 4 7 1 -



T.B.M.M. B : 120 28 . 6 . 2005 O : 2 

Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma Plânlama Koordinasyon Kurulu Üyeliği 

İkinci Sınıf 1 Hâkimlik 
• Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma Plânlama Koordinasyon Kurulu Üyeliği 

Birinci sınıfa ayrılmış 1 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma Plânlama Koordinasyon Kurulu Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı 
Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı 
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı 
Cumhuriyet Başsavcıvekilliği 

Birinci Sınıf 1 Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı 
Bakanlık Yüksek Müşavirliği 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı 
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü 
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Araştırma Plânlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı 
Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Başsavcıvekilliği 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma Plânlama Koordinasyon Kurulu Üyeliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı 
Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı 
Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı 
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı 

(2) SAYILI CETVEL 
Derece Unvan 

8 Hâkimlik 
7 Hâkimlik 
6 Hâkimlik 

Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

İkinci Sınıf 5 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

İkinci Sınıf 4 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
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Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
İkinci Sınıf 3 Hâkimlik 

Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

İkinci Sınıf 2 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma Plânlama Koordinasyon Kurulu Üyeliği 

İkinci Sınıf 1 Hâkimlik 
Danıştay 
Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma Plânlama Koordinasyon Kurulu Üyeliği 

Birinci sınıfa ayrılmış 1 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma-Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

Birinci Sınıf 1 Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı 
Bakanlık Yüksek Müşavirliği 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı 
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Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü 
Araştırma Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Danıştay Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Malatya Millet
vekili Sayın Muharrem Kılıç; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 
görüşmekte olduğumuz Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısının yeni 41 inci maddesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz bu madde, hâkim ve savcılarımızın sınıf, derece ve 
unvanlarını düzenlemekte, idarî ve adlî yargıda görevli hâkim ve savcılarımız 8 inci dereceden baş
lamak üzere en son birinci sınıfa kadar ilerlemekteler. 

Değerli arkadaşlarım, hâkim ve savcılarımızın ekonomik durumları, birinci sınıf olduktan son
ra nispeten düzelmektedir; birinci sınıfa kadar olan ekonomik durumları daha bozuktur. Şu anda, 8 
inci derecede görev yapan bir hâkim ve savcının almış olduğu maaş 1 393 Yeni Türk Lirasıdır. 
Birinci sınıfa ayrılmış ve yüksek hâkimlik tazminatını almış olan hâkimlerin ise 2 043 YTL'dir. 
Birinci sınıf olup da, birinci sınıfa ayrılma hakkı kazanıp da yüksek hâkimlik tazminatı almamış 
olan hâkimlerimizin en son aldıkları para 1 702 YTL'dir; yani, almış oldukları maaşları, yapmakta 
oldukları görevlerin sorumluluğuyla, ağırlığıyla, onuruyla bağdaşır bir durumda değildir. 

Değerli arkadaşlar, bunu, bu durumları dikkate alarak, 34 üncü maddeden sonra gelmek üzere 
iki önerge hazırlamıştık hâkimlerimizin, savcılarımızın ekonomik durumlarının nispeten düzeltil
mesiyle ilgili. Bu önergelerden bir tanesi, birinci sınıfa ayrılmamış olan hâkimlerimizin durumuyla 
ilgiliydi. 

Bu hâkimlerimizin durumunu düzenleyen Hâkim ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin 
(d) fıkrasını düzeltmek için bir önerge vermiştik. Bu önergede ödeneğin yüzde 230'dan yüzde 330'a 
artırılmasını talep etmiştik. Bu taleple, hâkim ve savcılarımıza çok büyük bir getiri de getirmiyor-
duk. Bu talebin karşılığı, hâkim ve savcılarımız için 380 000 000 TL civarında bir getiriydi. Ancak, 
bu talebimiz, komisyon çoğunluğu olmadığı için Yüce Mecliste dikkate alınmadı. Ancak, hükümet, 
bu taleplerimize sıcak bakmış olsaydı -çünkü, biz, bu önergeleri dün vermiştik- çok rahatlıkla 
komisyon üyeleri çağrılıp bu önergeler dikkate alınabilirdi. 
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Değerli arkadaşlarım, birinci sınıfa ayrılmamış olan hâkimlerimizin durumu böyle de, birinci 
sınıfa ayrılmış olan hâkimlerimizin durumu daha mı farklı; onlar da, birinci sınıfa ayrılmış olan 
hâkim ve savcılardan Tin l'inde olup da yüksek hâkimlik tazminatı almaya hak kazanmış hâkim
lerimiz, savcılarımız 2 043 YTL'den başlıyor. Birinci sınıfa gelmiş, önemli görevler icra edecek, 
önemli mahkemelerde görev yapacak; ancak, aldığı para 2 043 YTL. 

Oysa, büyük bir kamu sendikamızın, kamuda çalışan memurların sendikasının yapmış olduğu 
araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 1 807 YTL, yani, birinci sınıfa ayrılmış olup 
da yüksek hâkimlik tazminatı almaya hak kazanmış hâkimlerimiz bile, eğer 4 çocuğu varsa veya 
daha fazlaysa, hanımı da çalışmıyorsa, yoksulluk sınırına yakın. 

Yüksek hâkimlik tazminatı almayan hâkimlerimizin tümü... Tek başına da olsa, evli ve çocuk
lu olmasa bile, tek kişinin yoksulluk sınırı 875 TL; eğer, 2 kişiyse, 3 kişiyse, bunun almış olduğu 
para yoksulluk sınırının altında kalıyor. 

Değerli arkadaşlar, hâkim ve savcılarımızı yoksulluk sınırında yaşatmak, onların yoksulluk 
sınırında yaşantılarını sürdürmeye çalışmaları, ülkemiz için onur verici bir durum olmasa gerek. 

Hâkim ve savcılarımıza ne kadar imkân tanısak o kadar iyidir. İlk yaptığım konuşmada demiş
tim ki, bu tasannın noksanı, büyük ölçüde, özlük haklarına yeteri kadar değinilmemiş olmasıdır. 
Komisyonda yapmış olduğumuz çalışmalarla, arkadaşlarımızın ve benim vermiş olduğumuz öner
geyle, hâkim ve savcılarımıza nöbet tazminatı getirilmişti; ancak, bu nöbet tazminatı da, hâkim ve 
savcılarımıza çok görüldü. Bu, çok büyük bir yekûn teşkil etmiyordu; ancak, bu da hâkim ve sav
cılarımızdan alındı. Şu an için, günlük üzerinden, hâkim ve savcılara nöbet ücreti verilmesi karar
laştırıldı. Oysa, bu düzenlemede, hâkim ve savcılar değil, adlî personel de dikkate alınmıştı, adlî 
personele de kısmen bir iyileştirme getiriliyordu. 

Değerli arkadaşlarım, hâkim ve savcıların dışındaki adlî personelin durumu daha içler acısı. 
Bakanlıkta çalışan bir düz memurun almış olduğu maaş, 529 YTL, Adalet Bakanlığında çalışan bir 
memurun aldığı maaş bu. Yine, zabıt kâtibinin aldığı maaş 600 ile 800 YTL arasında, mübaşirin de 
almış olduğu para 650 YTL, hizmetliler ise 600 YTL'nin de altında maaş alıyorlar. Bu şartlarda 
çalışan memurdan verim almak... Ne kadar verim alabiliriz bu memurlardan? Bu insanlar, eve 
götüreceği ekmeği mi düşünsün, çocuğuna alacağı ayakkabıyı mı düşünsün, yoksa, kendi yapacağı 
görevi mi düşünsün; çünkü, bunların almış oldukları maaşlar, memurun, hizmetlinin, mübaşirin, 
zabıt kâtibinin almış olduğu maaşlar açlık sınırının altında. Açlık smınnda çalıştırmış olduğumuz 
devlet memurundan çok fazla bir şey bekleyemeyiz diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının en önemli düzenlemelerinden bir tanesi; hâkim ve sav
cılarımız, birinci sınıfa ayrılmaya hak kazandıktan sonra, birinci sınıf olmak için altı yıl bekliyor
lardı; bu tasarının 6 ncı maddesiyle, bu altı yıllık bekleme süresi üç yıla indirildi. Bu, güzel bir 
düzenleme dedik. Adalet Bakanlığının da bu düzenlemeye ihtiyacı vardı; çünkü, bölge adliye mah
kemeleri kurulacaktı, oralarda hâkim ve savcıya ihtiyacı vardı, oralara birinci sınıf hâkim ve savcı 
gerekiyordu; bu nedenle, bu düzenlemeyi yaptık. 

Değerli arkadaşlar, şunu söyleyeceğim: Bu maddeden sonraki maddede, Bakanlık önerge 
hazırlamış. Tabiî, bu, Bakanlık önergesi olarak gelmeyecek, bir teklif olarak gelecek. Sanırım, 
Maliye Bakanlığının, biraz, bunu ekonomik olarak hâkim ve savcılara çok görmesinden dolayı, 
gelecek olan bir önergeyle, hâkim ve savcılarımız, üç yıl sonra bile, by-pass alarak birinci sınıf 
konumuna geldikleri zaman, altı yıl sonra alınacak olan yüksek hâkimlik tazminatını alamayacak
lar. Bu düzenleme, değerli arkadaşlar, etik bir düzenleme olmayacak, hukukî bir düzenleme ol
mayacak. Bu düzenleme, eşitlik ilkesine de aykırı olacak; çünkü, aynı hâkim, bölge adliye mah
kemesinde, değişik mahkemelerde, birinci sınıf olmuş hâkimler görev yapacaklar, cumhuriyet sav
cısı olarak veya hâkim olarak görev yapacaklar; ama, bunlardan bir kısmı farklı tazminat alacak, bir 
kısmı farklı tazminat alacak; yani, biz, bu hâkimlerimize sorumluluğu vereceğiz; ancak, sorum
luluğun gereği olan tazminatı vermeyeceğiz. Ümit ediyorum ki, bu önerge verilmesin. Maliye sıkış
tırmış olabilir iktidarı; diyebilir ki, yeterli kaynağımız yok. Ancak, değerli arkadaşlar, adalet mekaniz-
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ması için, hâkimlerimiz için, savcılarımız için yeterli kaynak yok diye, onları imkânsızlıklar içinde 
yaşatamayız. Yargıdan ekonomik tasarruf yapmamamız gerekiyor. Yine, belirtiyorum, ümit ediyorum 
ki, böyle bir önerge gelmez; ancak, bir sonraki maddede bu önergenin geleceğini de biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımın daha önceki yapmış olduğu konuşmalarında değindiği 
birtakım hususlar var. Bu hususları eleştirmeyeceğim. Örneğin şöyle diyor: "Hukuk devletinde, 
kahvehaneden bozma yerlerde adalet dağıtılamaz." Çok güzel bir söz. Gerçekten, adalet dağıtılan 
binalar, adaletin saygınlığına uygun olmalı. Yine "yargının hükümet konakları içinde olması, yar
gının bağımsızlığı kavramıyla bağlantılıdır" diyor. Biz de onu söylüyoruz, diyoruz ki, yargı, 
hükümet konaklarında sığıntı konumundan çıkarılmalıdır diyoruz. Yargının ayrı bir binası olması 
gerekir; hem de yargının ağırlığına, yargının büyüklüğüne yakışan binalar yapmamız gerekir. 

Yine, ne diyor Sayın Bakanımız... Hâkim ve savcıların en üst düzeyde maaş almaları gerek
tiğini de belirtiyorsunuz Sayın Bakanım. Biz de belirtiyoruz; ama, bunlar sadece temennide kalıyor, 
sadece sözde kalıyor. Bu sözlere katılıyoruz; ancak, Sayın Bakan sanki bir muhalefet millet
vekilidir, yargıyla ilgili eleştirilerini belirtiyor. Oysa, Sayın Bakan iktidardadır, Adalet Bakanıdır, bu 
sorunları biliyor, bildiğini de kabul ediyoruz; öyleyse, bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Bu sorun
ların çözüm noktasında Sayın Bakanım, Anamuhalefet Partisi olarak bize ne gibi görev düşüyorsa, 
biz, bu görevleri yapmaya hazırız. Hâkimlerimizin, savcılarımızın, zabıt kâtiplerinin, icra memur
larının, mübaşirlerin, infaz koruma memurlarının sorunlarını tartışalım; bu sorunları gidermek için 
gerekli düzenlemeleri mutlaka yapalım. 

Bugün Malatya'dan bir yazı işleri müdürümüz aradı "geçinemiyoruz sayın vekilim, bizim 
sorunlarımıza el atın" diyor. 

Değerli arkadaşlar, yürütme, sadece kendi sorumluluğuyla ilgili alanlarda düzenleme yapmak
la meşgul; ancak, yargının sorunları bir tarafta duruyor. Hatta, yasamanın bile biryığın sorunları var; 
bu sorunlar yeteri kadar dile getirilmiyor. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyete en derin saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, öncelikle, bir hususu bilgilerinize arz etmek istiyorum. 
Yine, elimde, maddeyle ilgili olarak, İçtüzüğün 72 nci maddesine göre verilmiş, Muharrem 

Kılıç ve arkadaşlarının bir önergesi var. Yalnız, bu önergedeki gerekçeler, hazırlayan arkadaşlar da 
biliyor ki, daha önceden defeatle verilmiş olan önergedeki gerekçelerin aynısıdır. Maddeyle 
vesaireyle bir ilişkisi yok; çünkü, değişik maddeler oldu... 

İSMET ATALAY (İstanbul) - Aynısı olabilir... 
HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, başka gerekçemiz yok; ne yapalım?! 
BAŞKAN - Ben, bu hususu dikkatlerinize arz ediyorum ve önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 951 sıra sayılı yasanın 41 inci maddesinin önemi nedeniyle konunun daha 

çok aydınlığa ve açıklığa kavuşması bakımından İçtüzüğün 72 nci maddesi uyarınca bu maddeyle 
ilgili görüşmelerin devam etmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Muharrem Kılıç Feridun Ayvazoğlu Halil Ünlütepe 
Malatya Çorum Afyonkarahisar 

Atilla Kart Ziya Yergök Haluk Koç 
Konya Adana Samsun 

Bayram Ali Meral 
Ankara 
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Gerekçe: 
Görüşmekte olduğumuz Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısının genel gerekçesinde de ifade edildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 140 ncı maddesinde "Hâkimler ve savcılar, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları 
olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hâkim ve savcılar eliyle yürütülür. Hâkimler, mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler" hükmüne yer veril
miştir. 

Yargılama faaliyetinin etkin bir biçimde sürdürülerek sonuçlandırılması için de, çalışma koşul
larının iyileştirilmesi, iş yükünün azaltılması ve yargı bağımsızlığının tam olarak sağlanması, 
nitelikli ve yetkin kişilerin hâkimlik ve savcılık mesleğine özendirilmesi gerekir. 

Hâkim ve savcılarla ilgili olarak Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi kaynaklarına bakıldığında 
da "hâkimlerin görev süresi, bağımsızlığı, güvenliği, alacakları yeterli ücret, hizmet şartlan, emek
li aylıkları ve emeklilik yaşı kanunda yeterli biçimde güvence altına alınır. Hâkimlerin yükselmeleri 
yeterlilik, dürüstlük ve deneyim gibi objektif nedenlere dayanır. Yasama ve yürütme organı, hâkim
lerin bağımsızlığını sağlamalı ve hâkimlerin bağımsızlığını tehlikeye sokan hiçbir adımı at-
mamalıdır" şeklinde ifadelere ve ilkelere yer verdiği görülmektedir. 

Avrupa Birliğinin ülkemiz hakkında açıkladığı 2003 yılı İlerleme Raporunun yargı sistemine 
ilişkin bölümünde, yargının ağır iş yükünün olumsuz bulunan hususlar arasında saydığı görülmek
tedir. 

Ancak, bugün Anayasamıza baktığımızda, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun mevcut 
yapısıyla yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin tam olarak sağlanmasına olanak bulun
madığı açıktır. Öncelikle bu alanda bir düzenleme yapılarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun yapısı değiştirilmeli, Adalet Bakanı ve Bakana hiyerarşik bağla bağlı olan müsteşar, 
Kurulda yer almamalıdır. 

Hükümet tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan, altkomisyonda ve Adalet 
Komisyonunda görüşülerek Genel Kurula gelen 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin söz konusu Kanun Tasarısı, içerdiği kimi olumlu 
değişikliklere karşın, toplumumuzun bağımsız, etkin, hızlı ve adil yargı beklentilerine, yargıç ve 
savcılarımızın haklı istemlerine yeterince karşılık vermemektedir. 

Özellikle tasanda yer alan mülakatın biçiminin ve kimler tarafından yapılacağı hususunun 
açıklığa kavuşturulması, düzenlemenin yönetmeliklere bırakılmaması gerekir. Mülakat kurulunun 
yapısı yaşamsal önem taşımaktadır. Şimdi uygulanmakta olan yönetmeliğe göre, mülakat kurulu 
Bakanlık bürokratlanndan oluşmaktadır. Bu, yanlış bir yöntemdir. Mülakat kurulunda görev alacak 
kişilerin yüksek yargı organlanndan ve Türkiye Barolar Birliği gibi bağımsız organlardan seçilerek 
oluşturulması daha uygun olacaktır. 

Şimdiki halde, Adalet Bakanlığının bünyesinde Bakana bağlı olarak çalışan teftiş kurulunun, 
buradan alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bağlanması daha doğru olacaktır. 

Diğer taraftan, çalışma koşullannm olumsuzluğu, iş yükünün ağırlığı ve aynı zamanda hâkim 
ve savcılık mesleğinin özelliği de gözönüne alınarak, özlük haklan bakımından yeterli, kalıcı ve tat
min edici iyileştirmelerin de yapılması gerekir. Bir önemli nokta da, adlî yargıda olduğu gibi idarî 
yargıda da görev yapacak olan tüm hâkim ve savcılann mutlaka hukuk fakültesi mezunu olmalan 
sağlanmalıdır. 

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, konunun daha iyi anlaşılması bakımından maddeyle ilgili 
görüşmelerin devam etmesine karar verilmesini talep etmek zorunlu olmuştur. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi 42 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 42.- 2802 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Ek Gösterge Cetveli aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"I SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ 

UNVAN DERECE EK GÖSTERGE 
a) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Birinci Başkanı, 
Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ile 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının 
aylık ödemeleri birinci derecenin son kademesine eklenecek, 1 8.000 
b) Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay üyeleri, Danıştay 
üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, birinci sınıf 
hâkim ve savcıların, Adalet Bakanlığı Müsteşarının aylık öde
meleri birinci derecenin son kademesine eklenecek, 1 7.600 
c) Bu Kanuna göre birinci sınıf hâkim ve savcılığa ayrılmala
rına karar verilmiş olup da birinci derece aylığını almış olanlar, 1 4.800 
d) Diğer hâkim ve savcılar 1 4.000 

2 3.600 
3 3.000 
4 2.300 
5 2.200 
6 1.600 
7 1.500 
8 1.300" 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Antalya Millet
vekili Feridun Fikret Baloğlu. 

Sayın Baloğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; önemli bir yasayı tartışıyoruz. Zaten önemi, konuşmacıların fazlalığından da an
laşılıyor. 

Bu yasaya ilişkin çalışmamı hazırlarken, yeni emekli olmuş bir yargıcın bir faksı ulaştı bana; 
diyor ki: "Attığım son imzadan sonra emekli oldum. 10 yaşında yargıç olmaya karar vermiştim. Bu 
hiç de kolay olmadı. Ben mesleğimi ve çalışmayı sevmediğim için değil, aksine, sevdiğim için 
emekli oldum." Hâkimlerin içinde bulunduğu şartlara değiniyor: "Benim istediğim ve düşlediğim 
yargıçlık bu değildi; ama, ben yargıçlık yapmayı sevdiğim için bu görevi yerine getirdim" diyor. 

"İnsanlara değer verdiğimi gösteremediğim için, onları yeterince dinleyebilecek zamanı onlara 
ayıramadığım için ve uzun verilen duruşma günleri nedeniyle her seferinde duyduğum üzüntü ve 
mahcubiyeti üzerimden atamadığım için çok sevdiğim mesleğimden ayrıldım" diyor, bir bayan yar
gıç; devam ediyor: "Yirmiiki yıl boyunca mesleğimden dolayı öylesine ilginç olaylar yaşandı ki -
bu, savunmaya, sorgulamaya zaman ayıramamanın getirdiği sorunlar- bir keresinde, bir zatî ihtiyaç 
kerestesini satmak suçundan yargılanan bir Kahramanmaraşlı sanık bana bir şiir gönderdi; o, şiiri 
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size iletiyorum" diyor; ama, tabiî, burada bir şiir günü yapmadığımız için, ben bu kırk bölümden 
oluşan şiirin tamamını okuyacak değilim; birkaç bölümünü okuyacağım, hem böylece halkın yar
gıya bakışını hem de bunu bize gönderen yargıcın bakışını anlatmaya çalışacağım. 

Diyor ki vatandaş: 
"Çok perişanlıkla bir bina kurdum, 
İşte geldiniz görün Hâkim Bey 
Anlatamadım çok benim derdim 
Hele bir de bana sorun Hâkim Bey." 
Bir bölümünü atlıyorum. İlginizi çekecek bölümleri okuyorum: 
"Ben de vatandaşım bu topraklarda 
Çalışır geçinirim yağmurda karda 
Zatî ihtiyaç için mahkemelerde 
Suçlu bir insan oldum Hâkim Bey. 

Biz orman köylüsü neler çekeriz 
Hayat nedir gerilerden bakarız 
Mahkemede boynumuzu bükeriz 
Ne olur bize acıyın Hâkim Bey. 

Yurttaş haklarını siz iyi bilirsiniz 
Var ise kusurumu affedersiniz 
Bu kez beni de bağışlarsanız 
Bir daha zatî ihtiyaç olmam Hâkim Bey." 
Burada toplumsal bir gerçek de söz konusu. Yani, orman köylüsünün içinde bulunduğu şartlar 

burada dile getiriliyor. Verilen sözlerin yerine getirilmediğini o zaman da söylemiş seçmenler. 
Aradan ne kadar zaman geçmiş -bu şiirin üstünden- bilmiyorum -onu, aslında sorup öğrenmek 
lazım- hâlâ, demek aynı sarsıntı devam ediyor. 

Şöyle bitiriyor, daha doğrusu ben bitiriyorum; o, çok uzun yazmış: 
"Âşık faniyim çekerim çile 
Ömrümde yapmadım insana hile 
Bekçisi, azası, muhtarı bile 
Hepsi birden sattı Hâkim Bey." 
Şimdi, vatandaşın çaresizliği ve hâkimin çaresizliği çakışıyor burada; yani, manzaraya bakın; 

hâkim oradaki insana yeterince zaman ayıramadığı için acı içinde, vatandaş da derdini anlatacak 
zaman bulamadığı için feryadını böyle şiire döküyor ve böylece, Türk edebiyatına birtakım eserler 
kazandırıyoruz yargılamadaki sıkıntılar nedeniyle. O da bir kazançtır; yani, belki, daha hızlı bir yar
gılamayı, daha sağlıklı bir yargılamayı gerçekleştirmekte fazla hızlı davranamıyoruz, çok şey 
yapılıyor; ama, böylece Türk edebiyatının yargıyla ilgili bölümüne eserler kazandırıyoruz. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Kazandırıyoruz... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Ee, tabiî o da güzel. 
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Sonunda şöyle diyor: "İlk duruşmada ve keşifte psikolojik nedenle yapamadığım savunmanı
dır." Yani, bu da çok önemli. Burada da sağlık alanındaki bir gelişmeye dikkat çekiyor, diyor ki: 
"Psikolojik nedenle yapamadığım savunma." Yani, mahkemelerde bir dönem, biraz da bugün, iş
leyiş öylesine kötü gelişmiş ki, vatandaşın psikolojisi de bozulmuş. Yani, bu, sağlık alanındaki 
reformlar açısından da haklı bir gerekçe oluşturabilir. Yani, buraya da hükümetin dikkatini çekmek 
istiyorum ben. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, biz burada günlerden beri bu yasayı tartışıyoruz. Çok kişi şunu 
düşünüyor; yani, niye bu yasa bu kadar çok tartışılıyor; niye her maddede, özellikle avukat köken
li milletvekilleri, eski yargıçlar çıkıp konuşuyorlar? Tabiî, bunda, benim açımdan şaşılacak bir şey 
yok; ama, avukat olmayan, hukukçu kökenli olmayan milletvekilleri bunu yadırgayabilirler; yani, 
nedir derdiniz, bu kadar çok konuşuyorsunuz diyebilirler. Çok kişi şöyle de düşünebilir: Cum
huriyet Halk Partisi engelleme yapıyor. Biz, bu kanunu niye engelleyelim, biz bu kanunu destek
liyoruz. Hâkimlere ve savcılara olumluluklar getiren bir düzenlemenin karşısında olamayız. Biz, 
sadece şunu söyleriz: Daha iyi olsun; hâkimlerimize, savcılarımıza daha çok imkânlar getirsin. 

Yani, Bakanlığın çalışmalarını ben takdirle izliyorum, birçok konuda çok olumluluklar gerçek
leşmiştir. Sayın Bakan demin elektronik alandaki gelişmeleri söyledi. İnsan kavramına ilişkin eleş
tirilerimi biraz sonra yapacağım; ama, olumlulukları da takdir etmemek mümkün değildir. 

Şimdi, dün söylediklerimi bugün tekrar etmek istemiyorum. Yalnız, bizim burada kanun yap
ma tarzımızın toplumda eleştirilere neden olduğunu artık herkes fark etti. Yani, çok hızlı kanun 
yapıyoruz, sonra dönüyoruz, kanunları bir kez daha yapıyoruz, gözden geçiriyoruz, yenilemeye 
çalışıyoruz. Bunu her yasada yaşıyoruz. Muhtemeldir ki, bu yasada da, böyle, geriye dönük bir eleş
tiri söz konusu olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu maddeyle ilgili bir değişikliğin, bir önergenin getirileceği söylendi. 
Tabiî, bu önergenin hükümet tarafından sunulup sunulmayacağını, getirilip getirilmeyeceğini 
bilemediğim için, onun üzerinde bir şey söyleme imkânına da sahip değilim. 

FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Geldi, geldi... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Evet, şu anda geldiğini söylüyor arkadaşım. Gel

dikten sonra, onun üzerinde düşüncelerimizi açıklama imkânına kavuşuruz. 
Şimdi, bizim muhalefet anlayışımıza ilişkin, Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefet anlayışına 

ilişkin iki yönlü eleştiriler var. Bir bölümü, bizim her konuda direnç gösterdiğimizi ve birtakım 
yasaların çıkmasını engellediğimizi düşünüyorlar; yani, bizim fazla kararlı bir muhalefet yap
tığımızı söylüyorlar. Bir kısmı da, özellikle bu ikinci kısımda köşeyazarları yer alıyor; bunlar, 
bizim, Mecliste dikkatli davranmadığımızı, yeterince muhalefet yapmadığımızı söylüyorlar. Ben, 
diğer bir konuşmamda da söylemiştim; biz, herkes bize aferin versin diye muhalefet yapmıyoruz, 
herkesten aferin almak gibi bir ihtiyacımız da yok. Biz, inandıklarımızı yapıyoruz; halkı savunmaya 
çalışıyoruz, halkın haklarını savunmaya çalışıyoruz, belirli meslek gruplarının, emeğin hakkını 
savunmaya çalışıyoruz. Bunu, gücümüzün yettiği kadar, belirli bir noktaya kadar yapmaya 
çalışıyoruz. Doğal ki, eksiklerimiz olacaktır. Yalnız iktidarların eksikliği olmaz, muhalefetlerin de 
eksikliği olur, muhalefetin de eksikliği olur. Bunu gidermeye çalışıyoruz burada; daha doğrusu, 
gelecekteki iktidarımızın stajını yapıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu yasa tasarısı önümüze geldiği zaman, ilk baktığımız şu oldu: Tür
kiye'de yargılama düzeni hangi aşamadadır. Yargı, sadece hâkimlerden ve savcılardan oluşan bir 
sistem değil. Bir de onun, geride, daha doğrusu cephe gerisinde, kürsü gerisindeki insanları var. 
Kimdir bunlar; zabıt kâtipleridir. Kimdir; adliye çalışanlarıdır, icra müdürleridir, memurlarıdır, yazı 
işleri müdürleridir; adliye binalarının dışında cezaevlerindeki infaz koruma memurlarıdır. Bunlara 
ilişkin düzenlemeler de aslında tartışılmalı. 
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Zaman zaman Bakanlığın yaptığı iyileştirmeleri biliyoruz; ama, bunların yeterli olmadığı, bize 
gelen fakslardan anlaşılıyor. Bana, bu hafta içinde infaz koruma memurlarından 100'e yakın faks 
geldi. Niye bana geldiğini söyleyeyim; çünkü, ben, yakın zamanda bir iki cezaevine gittim. Orada 
tutukluların birtakım sızıldanmaları vardı; onları dinlemek için gitmiştim. Onlarla görüştükten son
ra, bana, bir infaz koruma memuru, kendileriyle niye görüşmediğimi sordu ve "burada sürekli tutuk
lular biziz; siz buradaki tutuklulara, hükümlülere ilgi gösteriyorsunuz, onlann daha insanî şartlarda 
cezalarını çekmelerini, topluma dönmelerini savunuyorsunuz; ama, biz, burada, 24 saat hüküm
lüyüz, cezaevlerinden hiç çıkamıyoruz" dedi. 

Bir de şunu söylediler: "Lojmanlar cezaevlerine yakın olmalıdır, bizim güvenliğimiz sağlan
malıdır." Bunu, sanıyorum, en son, geçen sene gittiğimde... Bu süre içinde düzeltilmiştir, düzeltil-
mişse Sayın Bakana ve Bakanlık yöneticilerine teşekkür ediyorum, düzeltilmemişse de söy
lüyorum: Mesela "Sincan (F) Tipi Cezaevinin lojmanları uzakta ya da yetmiyor, gidip gelirken 
korumamız ne olacak? Burada, çok ciddî suçların faillerini tutuklu olarak tutuyoruz, hükümlü 
olarak tutuyoruz. Bize bu konuda birtakım imkânlar sağlanabilir mi? Bizim fazla mesai kavramımız 
var" dediler infaz koruma memurları ve yıpranmalarına ilişkin birtakım kanıtlar gösterdiler, oradaki 
hayatı anlattılar. Yani, burada -tabiî, arkadaşlarımızın bir bölümü (F) tipi cezaevlerini ve diğerlerini 
görmüştür- fizikî şartların iyileştirildiği söyleniyor; ama, ne kadar iyileştirilse, bir cezaevi, 
cezaevidir; doğal ki, orası bir otelin ya da bir evin şartlarını haiz değildir, orada kalan insanların 
psikolojisinin bozulmaması gibi bir şey söz konusu değildir. Sayın Bakanlık yetkilileri çok iyi bilir
ler, infaz koruma memurları, adliye çalışanları içinde en fazla psikolojik sorun yaşayan insanlardır. 

Tabiî, toplumumuz, gardiyanları... Onlara gardiyan diyorlar; ama, resmî adı infaz koruma 
memurlarıdır, böyle, onlarla ilgili şarkılar, şiirler söylüyor; özellikle, bunu tutuklular, hükümlüler 
üretmiştir. "Gardiyan, etme beni ziyan" diye, birtakım türküler var. Aslında, gardiyanlar, kimseyi 
ziyan etmiyorlar, kendileri orada perişanlar; çünkü, çok kötü şartlarda yaşayanlar var, ekonomik 
durumları çok kötü olanlar var. Arada sırada, bir infaz koruma memurunun suçu ortaya çıktığı 
zaman, medyamız, bunu olağanüstü bir olay gibi tırmandırıyor "içeriye birtakım yasak maddeler 
soktu" diye, bütün yargı örgütünü, adalet örgütünü suçlayan yorumlar yapıyor. Her meslekten bir
kaç kişi böyle çıkabilir; ama, o insanlar, bütün bu zorluklarına rağmen -adliye memurları, çalışan
lar, zabıt kâtipleri, infaz koruma memurları, hepsini sayıyorum- Türkiye'de, bu kadar az maaşa rağ
men ve bu kadar ağır çalışma şartlarına rağmen dürüst kalmayı başarabilmiş insanlardır; onlara say
gı duymak gerekiyor, hiç saat kavramı olmadan çalışmışlardır bugüne kadar. Avukat olanlar çok iyi 
bilir, keşfe giderler, orada insanların sunacağı bir bardak ayranı içerken, çekinerek içerler ya da iç
mezler; bunun, rüşvet gibi algılanabileceğini, aldatma gibi algılanabileceğini düşünürler. Yani, 
bizim, aslında, sadece hâkimler ve savcılarla ilgili değil, tüm personel için daha iyi önlemler al
mamız, onlara daha iyi imkânlar getirmemiz gerekiyor. 

Bu kanunda birtakım şeyler getirildi; tabiî, bunların ne kadar yeterli olduğu tartışılabilir. Olum
lu her adımı da doğru bulmak gerekiyor, desteklemek gerekiyor; ama, daha fazlasını istemek on
ların da hakkıdır bizim de hakkımızdır. 

Dün bu tasarıyla ilgili bir maddede konuştuktan sonra, altında yaklaşık 14 kamu görevlisinin 
imzası olan, içlerinde cumhuriyet başsavcısı, ağır ceza mahkemesi başkanı, diğer cumhuriyet sav
cıları ve icra tetkikinden sulh cezasına, asliye hukukuna kadar bütün hâkimlerin imzası olan bir faks 
ulaştı. Bu faks, hepimize ulaşıyor; bir kere, Adalet Komisyonu üyelerinin hemen hemen hepsine 
ulaşıyor, Sayın Bakana da ulaştığını biliyorum. Buradaki isteklerin ne kadarının karşılandığına iliş
kin bir çaba gösterdim; baktığım zaman ilginç sonuçlarla karşılaştım. Yani, taleplerinde hiç aşırı bir 
şey yok; ama, biz, bu kanunla bunların büyükçe bir bölümünü karşılayamadık. Yani, hâkimlerimizin 
ve savcılarımızın bizden istediklerinin büyükçe bir bölümünü karşılayamadık, bir bölümü karşılan
dı. Bakın, şu istekte ne var, bir okuyalım: "Tayin dönemi öncesinde hazırlanan atama taslağı öncesi, 
boşalacak yerler önceden ilan edilmelidir." Bunun uygulanabilir olduğunu düşünüyorum; uy
gulanamıyorsa, uygulanacak hale getirecek mevzuat değişikliği yapmak elimizdedir. Yani, insanlar 
bir tercihte bulunuyorlarsa, o tercihi daha sağlıklı yapabilmeleri için bu imkân verilebilir. 
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Yıpranma tazminatı çok tartışıldı. Yıpratıcı bir meslek olduğunu biliyoruz hâkimliğin, sav
cılığın. Adliyede çalışmanın ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu konuda aynntılı bir çalışma 
yapmak gerektiğini düşünüyorum. Tabiî, hemen şu söyleniyor: "Her meslek grubu kendisini 
savunuyor:" Doğru tabiî, ateş düştüğü yeri yakıyor. Türkiye'de toplumsal bilinç çok fazla gelişmiş 
olsa, bütün halkın ayağa kalkması gerekiyor; ama, böyle bir şey olmuyor. Çiftçiler ağlıyor, çiftçiler 
ayağa kalkıyor sadece. İşçiler ağlıyor, sadece işçiler ayağa kalkıyor. Kimin canı yanarsa o ayağa 
kalkıyor; ama, herkesin canının yanmasını beklemeden önce, başkasının canının yanmasını bek
lemeden önce, başkasının canı yandığı zaman ayağa kalkmak gerektiğini bir anlasak her şey çözüm
lenecek. O toplumsal duyarlılık noktasına geldiğimiz zaman çok şey çözümlenecek. Şimdi, hâkim
leri tartıştığımız için onunla sınırlı şeyler söylemek zorunda kalıyorum. Dün de söyledim; ama, bu 
konu kabul edilinceye kadar söylemeye devam edeceğim; adliye binalarımızda, şu anda, Bakan
lığımızın yayımladığı kitaplar kısmen bu eksikliği giderse bile, teorik birtakım kitapların eksikliği, 
hâkimlerimizi ve savcılarımızı başka kaynaklardan kitap aramaya itmektedir. 

Ben, Sayın Bakandan ve Adalet Bakanlığı yöneticilerinden bir kez daha talep ediyorum, bu 
kitap konusundaki eksiklik giderilmelidir, Bakanlık yayınlan dışında da çeşitlendirme olmalıdır, 
resmî yayınların dışında; olmuyorsa, bir kitap tazminatı, buna benzer bir ödeme; yani, okuma yaz
mayı kolaylaştıracak, yargıçlarımızın daha hazırlıklı olmasını sağlayacak bir gelişme sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugüne kadar yaptığım kırka yakın konuşmada süremi hiç 
aşmadım, bugün de aynı şeyi yapıyorum, kırkbeş saniye kala konuşmamı bitiriyorum. 

Genel Kurula saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Baloğlu, duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Hâkim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasansının 42 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 2802 sayılı Kanuna ekli I sayılı 
ek gösterge cetvelinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Cüneyit Karabıyık Muharrem Karslı 
Ankara Van İstanbul 

Polat Türkmen Niyazi Pakyürek 
Zonguldak Bursa 

"I SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ 
UNVAN ' DERECE EK GÖSTERGE 
a) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Birinci Başkanı, 
Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ile 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı 
b) Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay üyeleri, Danıştay 
üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, birinci sınıf hâkim 
ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine 
seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
c) Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa aynldığı tarihten itibaren de 
meslekte üç yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine 
seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hâkim ve savcılar 
d) Bu Kanuna göre birici sınıfa aynlmalanna karar verilmiş olup da 

1 8.000 

1 7.600 

1 5.800 
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birinci derece aylığını almış olan hâkim ve savcılar 1 4.800 
e) Diğer hâkim ve savcılar 1 4.000 

2 3.600 
3 3.000 
4 2.300 
5 2.200 
6 1.600 
7 1.500 
8 1.300" 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ RECEP ÖZEL (İsparta) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇÎÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, önergeye katılıyoruz; ancak, bir 

açıklama yapma ihtiyacını da duyuyorum. 
Esas itibariyle, görüşmekte olduğumuz tasan, müstakilen hâkim ve savcılarla ilgili bir özlük 

haklan tasarısı değildir. Başkaca hükümlerle beraber bazı hususları da ihtiva etmektedir; ancak, 
Sayın Baloğlu'nun da dile getirdiği ve diğer arkadaşlanmızın da dile getirdiği gibi, bu konuda özel 
bir çalışma yapmaya da ihtiyaç var. Biz, bu yönde epey bir çaba da gösterdik, Maliye Bakanlığıyla 
uzun bir müzakere süreci de yaptık. 

Tabiî, personel rejiminin bir bütünlük içerisinde ele alınmasıyla ilgili bir konu da Hükümetin 
öncelikli gündemi arasında olduğu için, ihtilatlara ve personel rejiminde farklı birkısım değerlen
dirmelere imkân vermemek adma şimdilik meseleyi böyle mütalaa ediyoruz. O sebeple buna olum
lu bakıyoruz Hükümet olarak; ama, ayrı bir çalışmanın yapılması gerektiğini ve bu yönde bir 
çabamızın olduğunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kanun tasarısıyla, hâkim ve savcıların birinci sınıf olma süreleri Yargıtay ve Danıştay üyelik

lerine seçilme hakkını kazandıklan tarihe çekilmiş, yani birinci sınıfa ayrıldıktan üç yıl sonra birin
ci sınıf olma imkânı sağlanmış, ancak, personel reformu çalışmalannın son aşamaya gelmiş olduğu 
dikkate alınarak, gösterge rakamları yukandaki şekilde düzenlenmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, saat 20.32'de birleşmek üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.32 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati:20.40 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci 
Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2.- Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1039) (S. Sayısı: 951) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 44 üncü maddesini 43 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 43.- 2802 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (e) bendi, 9 uncu maddesinin dördüncü, 

beşinci, altıncı fıkraları, 11 inci maddesinin ikinci fıkrası, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 30 un
cu maddesinin dördüncü fıkrası, 39 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, 60 inci maddesinin 
son fıkrası, 78 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 88 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına Çorum Millet
vekili Sayın Feridun Ayvazoğlu; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; görüşmekte olduğumuz 951 sıra sayılı tasarıyla ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Görüşeceğimiz madde, Adalet Komisyonunca kabul edilen 44 üncü madde, bir maddenin 
çıkarılmasıyla 43 üncü madde olarak önümüzde bulunmakta. 

Bu maddeyi, kısaca, teknik olarak açıklamak durumunda kaldığımızda, kamuoyuna şu bilgileri 
sunmanın, yine değerli milletvekillerimize Yüce Meclisin huzurunda şu bilgileri söylemenin görev 
olduğunu düşünüyorum. 

Şimdi, 2802 sayılı kanunun 8 inci maddesinin (e) bendine baktığımızda, bu bendin yürürlük
ten kaldınldığım görüyoruz. Kaldırılan bu hüküm nedir; hâkim ve savcılar yabancıyla evli olmamak 
kuralına uymak zoruydaydılar. Şimdi, bu yasak kaldırılmış oldu. Tabiî, bu, bütün hâkim ve sav-
cılanmızı ilgilendiren bir hüküm değil; ama, mesleğe yeni başlayacak olanlar ve evlilik yapacak 
olan hâkim ve savcıları ilgilendiren bir konu. 

Şimdi, yine, 9 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarına baktığımızda, yine, 
bunlar da, daha önce çıkarılmış bulunan, hâkim ve savcı adaylarının stajlarıyla ilgili hükümler ve 
çıkarmış olduğumuz Adalet Akademisiyle ilgili yasaların ve o yöndeki mevzuatla paralellik sağlan
ması açısından da, 9 uncu maddenin dördüncü, beşinci, altıncı fıkraları çıkarılmış. 

Yine, 11 inci maddenin ikinci fıkrası, aynı şekilde, yürürlükten kaldırılıyor. "İdarî yargı hâkim 
adayları için birinci fıkradaki bilgilerle ilgili olarak, staj yaptıkları il valiliklerince düzenlenecek 
rapor" şeklindeki, vali mütalaasına dönük bu hüküm de yürürlükten kaldırılmış oldu. 

Yine, devam ediyoruz, 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında da... "Hakkında, 21 inci maddenin 
(c) bendinde sayılan hususları gözönünde bulundurarak; kanun yoluna müracaat olunmayan karar
lardan veya ilgili olduğu" şeklinde devam eden bir fıkra. Bu da, yine, Hâkim ve Savcılar Yüksek 
Kurulunda bulunacak şekildeki düşünceleri belirten bir sicil fişine ilişkin bir fıkra hükmü. 
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30 uncu maddenin dördüncü fıkrası, yine, yürürlükten kaldırılıyor. "Yer değiştirme cezası al
mış olanlar, cezanın kesinleşmesini izleyen derece yükselme incelemesi tarihinden itibaren iki yıl 
süreyle kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi incelemesine tabi tutulmazlar" şeklindeki bir fıkra 
hükmü yürürlükten kalkıyor. 

Yine, 39 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları. Bunlar, yine bildiğimiz gibi ve görüş
tüğümüz hükümler paralelinde olması gereken, kaldırılması gereken fıkralar. Daha önce en az beş 
yıldan beri fiilen avukatlık yapmış olan, mesleğinde temayüz göstermiş olan meslektaşların hâkim
lik ve savcılık mesleğine kabulüne ilişkin bir fıkra. Daha sonra, bunun devamına benzer, bu fıkranın 
olabileceği şartlan kapsayan fıkra şeklindeki hüküm de bu maddeyle yürürlükten kaldmlıyor. 

Yine, 60 inci maddenin son fıkrasına geldiğimizde, yürürlükten kaldınlan son fıkraya bak
tığımızda da, son fıkra "istek üzerine ilgilisine açık sicil dosyasındaki bilgileri kapsayan bir sicil 
cüzdanı verilir" şeklinde idi. Bu sicilin de belli şartlarda tutulmamasına dönük, özellikle hâkimler
le ilgili sicilin tutulmamasına dönük mevzuat hükümleri gereğince de bu da paralellik taşımaktadır. 

78 inci maddenin üçüncü fıkrasına baktığımızda da, yine, üçüncü fıkrasında, haklannda mes
lekten çıkarmayı gerektirmeyecek bir ceza mahkûmiyetiyle birlikte uyarma cezası hariç herhangi 
bir disiplin cezası verilmiş olanlarla ilgili bir hüküm... Burada, kademe ilerlemesi ve derece yük
selmelerinde değerlendirilmesi şeklindeki hüküm yürürlükten kaldmlıyor. 

Yine, 88 inci maddenin birinci fıkrasının son cümlesi... Yani, şu: "Ancak, durum Adalet 
Bakanlığına derhal bildirilir. Sıkıyönetim Kanunu hükümleri saklıdır" şeklindeki hüküm kal
dmlıyor. Bu, ne ile ilgili; işte, hâkim ve savcılann yakalama ve sorgu usulüne dönük bir madde. 
Bununla ilgili bu fıkra da, cümle de, herhangi bir anlam taşımadığından yürürlükten kaldırılmış 
bulunuyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlanm, teknik olarak bu bilgileri sunmanın bir görev olduğunu söyledim. 
Tabiî, burada huzurunuzda, bu bilgileri, madde üzerinde konuşmaya gelen milletvekili olarak yerine 
getirmek düşüncesiyle ifade ediyorum. 

Elbette, değerli arkadaşlarım, bu tasarının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sonuna doğru yaklaşır
ken, maalesef, bir kez daha şunu ifade etme ihtiyacını hissediyoruz: Gerçekten, bu mesleğe mensup 
binlerce hâkim ve savcının beklentilerini, buna paralel olarak, acaba bizlere de bir şeyler gelebilir 
mi umudunu taşıyan adlî personel camiasının beklentilerini biz hemen hemen boşa çıkardık. 

Değerli arkadaşlanm, bir tasannın sürecini hepimiz bilmekteyiz; hükümet tarafından hazır
lanıyor. Teklif şeklinde gelirse, değerli milletvekili arkadaşlarımızın birinci derecedeki görevi 
gereği, teklif şeklinde getiriliyor. Yasa tasarı ve teklifleri böyle getiriliyor. 

Bu tasan, 55 madde üzerinden, hükümet tarafından hazırlanarak imza altına alınmış ve Mec
lise sunulmuştur. Elbette, bu tasan, taslak şeklinde hazırlanırken, bununla ilgili birinci derecedeki 
hükümet görevlisinin Adalet Bakanı ve Bakanlığı olduğunu biliyoruz. Böyle bir taslağı, Adalet 
Bakanlığı, bütün iyi niyetleriyle -daha önceleri de açıklamış olmasına rağmen- hazırlıyor, tam tasan 
haline getirilirken, hükümet üyesi herhangi bir bakan -herhangi bir koalisyon yok, tek başına ik
tidara sahip olan aynı partinin bir bakanı- maalesef, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bu tas
lağa karşı çıkıyor. Gerekçesine bakıldığında, edindiğimiz bilgilere göre, bu taslakta, hâkim ve sav
cılarla ilgili malî hükümlerin, hâkim ve savcılara getirilebilecek, özlük haklarına katkıda 
bulunabilecek iyilik hükümlerinin Maliyeye yük olacağından bahisle, bu gerekçeyle Adalet 
Bakanımız baskı altına almıyor ve bu şekilde, bu iyileştirmeye dönük hükümler çıkanlmış oluyor. 
Böyle olmasına rağmen, gelen tasan, elbette, Meclisten Adalet Komisyonumuza geliyor. Adalet 
Komisyonunun verdiği karar doğrultusunda altkomisyonda görüşmeler yapıldı ve yine, altkomis-
yonda -üye olmam nedeniyle yakından bildiğim için süreci anlatıyorum sizlere- iki tane iyileştirme 
getirilmeye çalışıldı ve getirildi. Bu altkomisyonda getirilen iyileştirmelerden bir tanesi, bizlerin 
önergesiyle kabul edilen, hâkim ve savcılara nöbet dinlenme hakkının yanı sıra, nöbet tazminatının 
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verilmesi, bir diğeri de, yine, gerçekten hâkim ihtiyacını, birinci sınıf hâkim ihtiyacını gidermeye 
dönük olmak üzere altı yıllık bekleme süresinde bulunan birinci sınıfa ayrılmış olan hâkimlerin bek
leme sürelerinin üç yıla çekilmesiydi. Belli başlı, hâkim ve savcılara dönük iyileştirme bunlar idi. 

Şimdi, nöbet tazminatıyla ilgili olmak üzere ortalama bir rakam bulundu; 370 000 000 ile 
400 000 000 arasında, ayda, nöbet tutan bir hâkim ve savcıya bu şekilde bir katkıda bulunacaktı; 
bunun üçte 2'si oranında da adlî personele katkı sağlayacaktı ve en önemlisi de, dediğimiz gibi, az 
önce bir önergeyle bunun önü ve yolu kesilen iyileştirme hükmü; ki, en önemli hüküm oydu... 

Şimdi, düşününüz değerli arkadaşlarım; bir hâkim birinci sınıfa ayrılma hakkını elde edecek, 
Yargıtaya seçilme şartlarını kaybetmemiş olacak ve bu üç yıllık süreden sonra birinci sınıf olacak
sın diye 6 ncı maddeyle hüküm getireceğiz, bunu kabul edeceğiz; buna rağmen, 6 ncı maddenin 
kabul edilmiş olmasına rağmen, buradaki bütün arkadaşlanmızın oybirliğiyle vermiş olduğu karara 
rağmen, birden bire, bir el, görünmeyen, gizli bir el, nereden geldiğini, az önce belirttiğim ve anlat
maya çalıştığım el buralara kadar uzanacak, gerek altkomisyonda gerekse Adalet Komisyonunda 
oybirliğiyle, Sayın Adalet Bakanının görüşleriyle, Adalet Komisyonu Başkanının ve komisyon 
üyesi arkadaşlanmızın görüşleriyle kabul etmiş olduğumuz iyileştirmeye "dur" denilecek! Böyle bir 
şeyin mantığını anlayabilmek mümkün değildir. Bu, hükümet içerisinde kendi kendisine çelişkiye 
düşmenin, düşürülmenin en güzel ve maalesef, üzücü örneklerinden birisidir. 

Burada düşünülmesi gereken, hükümet içerisindeki, bakanlar arasındaki görüş ayrılığıdır. Ya 
birbirlerini kandınyorlar yahut da birbirlerini kandırmak için kamuoyuna öyle gözüküyorlar. Bize, 
burada, yapacaklannı yine yapıp, bunun muhatabı olan kişilere, tabir yerindeyse, gol atıyorlar. Ya 
birbirlerine gol atılıyor yahut da bu şekilde, göstermelik olarak, kamuoyuna ve bunun muhatabı 
olan kişilere, kanunun birinci derecedeki muhatabı olan görevlilere gol atılmış oluyor. 

Elbette, bunları, kamuoyu değerlendirecektir. Elbette, bunlan, bu yasanın birinci derecedeki 
muhatabı olan görevliler mutlaka değerlendirecektir. Yani, bunlan, bizim, elbette, gelip, burada söy
lememizin, açıklamamızın bir gereği vardır; onun için söylemek zorunda kalıyoruz. Yoksa, şu 
yasada oybirliğiyle çıkarabileceğimiz o kadar fazla madde var ki; ama, çıkarttırma imkânını, 
maalesef, bu tür hal ve hareketlerinizle bizlere bu fırsatı vermiyorsunuz, bizler de yapamıyoruz. 
Yoksa, hiçbirimiz, burada, keyfi olarak oturmuş değiliz, keyfî olarak zaman harcamış değiliz. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Tam keyfî harcıyoruz... 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Ama, Sayın Başkan, eğer, buna, siz, o şekilde bir 

değerlendirmede bulunuyorsanız... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Aynen!.. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Bizim keyif alacağımız olay, buradaki değerli millet

vekili arkadaşlanmızın zaman kaybından dolayı değildir. Bizim keyif alacağımız olay, bu olaylan 
ve gerçekleri kamuoyunun gözüne aydınlatmak şeklindeki görevimizdir diye düşünüyoruz. Bizim 
esas görevimiz, keyif alacağımız görev budur; ama, bundan dolayı siz keyfî davranıyorsunuz diyor
sanız, onu da elbet kamuoyu takdir edecektir, değerlendirecektir. 

Kaldı ki, sizin oybirliğiyle kabul ettiğiniz 6 ncı maddeye çelişkili bir şekilde hazırlamış ol
duğunuz bu teklifin anlamı nedir; bu teklifin anlamı, sayın hâkim ve savcı, ben, seni birinci sınıfa 
üç sene sonra ayıracağım; amma, hiç kusura bakma, malî haklannı, özlük haklannı vermeyeceğim 
diyerek, hem kendi kendinizle çelişkiye düşüyorsunuz hem de Anayasadaki eşitlik ilkesine ve an
garya yapılamaz ilkesine aykın davranmak suretiyle de Anayasaya aykırı bir şekilde, burada, icraat
ta bulunuyorsunuz, yasama görevi yapıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlanm, elbette, bunlan, bizler, burada, ne kadar söylersek söyleyelim, Cum
huriyet Halk Partisi olarak, muhalefet olarak ne kadar söylersek söyleyelim, yanlışın bir yerlerin
den dönülmesinin gerçekten faydası vardır; bu Yüce Meclisin kişiliğine, onuruna faydası vardır; bu 
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Yüce Meclisten beklentisi olan insanlarımızın beklentisine faydası vardı, umutlarına faydası vardır; 
yoksa, durup dururken, burada, biz, nefes tüketmiyoruz, keyfî davranmıyoruz. Bunu, bir kez daha, 
Sayın Başkanımızdan duymak, gerçekten, hepimizi ve bizleri rencide eder, üzer. Burada, hangimiz, 
birbirimize, zaman kaybettirmek suretiyle keyif aldığımızı söyleyebilir?! Böyle bir hak birbirimiz
de olabilir mi?! Böyle bir hakkı kendimizde görebilir miyiz Sayın Başkan?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız Sayın Ayvazoğlu. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, elbette, bu yasadaki olumlu 

görüşlere katkıda bulunduğumuzu söyledik, söylüyoruz; ama, maalesef, esas beklentilerin, 
kamuoyunun beklediği, bu tasarının muhatabı olan kişilerin beklemiş olduğu amaca uygun bir şekil
de yasa çıkaramayacağımızı, bir kez daha, kamuoyunun huzurunda ve Yüce Meclisin huzurunda 
söylemeyi kendimize görev biliyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayvazoğlu. 
Madde üzerinde, şahsı adına, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan. 
Sayın Kandoğan, buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

kanun tasansınm 43 üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, toplumumuzda büyük bir umutla beklenen, adliye teşkilatında görev 
alan hâkim ve savcılarımızın dört gözle bekledikleri bir kanun tasarısının sonuna yaklaşıyoruz. Ad
liye teşkilatımızda çok büyük bir beklentinin olduğu, ancak, görüşülen kanun tasarısında, bir önceki 
maddede getirilen bir değişiklik önergesiyle bu beklentinin büyük ölçüde hayal kırıklığına uğ
radığını ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ilk konuşmamda da bahsetmiştim, adliye teşkilatında görev alan çok 
değerli hâkim ve savcılarımız çok güç şartlar altında bu görevi layıkıyla yerine getirmek için ellerin
den gelen gayret ve fedakârlığı göstermektedirler. Dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde ol
madığı şekilde üzerlerinde ağır bir görev yükü ve sorumluluğu bulunan ve yine dünyanın hiçbir ül
kesinde görülmediği ölçüde, bir yıl içerisinde bitirmesi gereken dava sayısı ve bakması gereken 
dosya sayısı yönüyle çok zor şartlar altında olan hâkim ve savcılarımız, maalesef, büyük bir sukutu 
hayale uğradılar. 

Şimdi, bu kanun tasarısıyla hâkim ve savcılarımızı memnun eden birçok hüküm geldi. Ben de 
tümü üzerindeki konuşmamda bunlara değinmiş, hâkim ve savcılarımız için olumlu olan hususları 
belirtmiştim; ancak, ne gariptir ki, burada, 550 milletvekili olarak, bu konuyla ilgili, iktidar ve 
muhalefet bir araya gelip, özellikle maddî konular üzerinde rahatlıkla uyum sağlayabilecek bir 
durumdayken ve bu fırsat elimize geçmişken -böyle kanun taşanlarını Türkiye Büyük Millet Mec
lisine getirmek kolay değil- bu kanun tasarısı bu haliyle Meclis gündemine gelmişken, adliye teş-
kilatımızdakileri en azından özlük ve malî haklar yönünden daha iyi duruma getirmek imkânı 
elimizde varken, maalesef, bu imkânı kaçınyoruz. 

Biraz önce gazetelerde gördüm, 8 inci derecenin 1 inci kademesinden maaş alan bir hâkimin 
maaşı, 1 387 000 000 lira. Çok komik denecek bir rakam ve bu hâkim, yeri geldiğinde trilyonlara 
ulaşabilecek davalar üzerinde karar sahibi olan, karar veren arkadaşımız ve akşam evine gittiğinde, 
başına yastığa koyduğunda, ertesi gün kendisinin maddî meseleleriyle ilgili bir düşüncenin kafasın-
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da yer olmaması gereken meslek mensupları; ama, ne yapıyoruz; Maliye Bakanlığı bürokratları kar
şımıza çıkıyor, 550 milletvekilinin iradesinin üzerine ipotek koyuyorlar ve kanun tasarısı komisyon
dan geçtiği şekliyle Meclis gündemine geliyor ancak, biraz önce verilen bir önergeyle ve gerek
çesini de okuyorum: "Birinci sınıf olma imkânı sağlanmış; ancak, personel reformu çalışmalarının 
son aşamaya gelmiş olduğu dikkate alınarak gösterge rakamları yukarıdaki şekilde düzenlenmiştir." 
Ne zaman yapılacak personel reformu, ne zaman çıkacak; süresi belli mi, tarihi belli mi; değil. 
Hâkim ve savcılanmızla ilgili getirdiğimiz bir güzel gelişmeyi, düzenlemeyi, ileride ne zaman 
çıkacağı meçhul olan personel reformuna bağlıyoruz ve komisyondan geçip Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin önüne gelen bir maddeyi, bir önergeyle burada değiştiriyoruz. 

O zaman ben soruyorum, eğer, bu Meclisin iradesinin üzerinde Maliye Bakanlığı bürokrat
larının bir ipoteği söz konusuysa, bizler milletvekilleri olarak bu konularda hiç konuşmayalım. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Önergeyi kim vermiş? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Önerge biraz önce geldi. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Kim vermiş, kim?.. Bürokratlar mı vermiş, milletvekilleri mi? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Milletvekilleri vermiş. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sen ne diyorsun o zaman? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ama, bize söylenen şey şu: "Maliye Bakanlığı bürokrat

larını aşamadık. Aşamadığımız için de böyle bir önerge vermek mecburiyetinde kaldık." Yani, söy
lenen bu. Bize intikal eden... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Burada bürokrat önerge verebilir mi?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - O zaman, niye değişti? Soruyorum Sayın Milletvekili, 

niye değişti? 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Allah allah... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Biraz önce konuşan arkadaşımız da feryat etti buradan... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Boş versene sen ya! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Niye değişti?! 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Milletvekili öyle istemiş! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - O zaman... 
Hayır, milletvekilleri öyle istemedi. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Milletvekilleri öyle istedi! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Milletvekilleri öyle istemiyor. Bakın, ben öyle is

temiyorum. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sen kimsin ya!.. Sen istesen ne olur istemesen ne olur! 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Biz de öyle istemiyoruz; var mı öyle bir şey?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, yani, şurada, 4 000 tane hâkim ve 

savcımızın maddî durumlarının biraz olsun iyileşmesine kim karşı çıkabilir; hangi milletvekili kar
şı çıkabilir, soruyorum; yani, bunlar o kadar zor şartlar altında çalışıyorlar ki, 1 387 000 000 lira, 
8 inci derecenin 1 inci kademesindeki hâkim maaş alıyor. Bu son temmuz ayında yapılacak düzen
lemeyle de 1 450 000 000 liraya çıkacak. 1 450 000 000 lirayla bir hâkim olarak görev yapmanın 
zorluğunu, sıkıntısını biliyor musunuz sayın milletvekili?! 
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ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Biliyoruz tabiî. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bilmiyorsunuz, bilseniz, biraz önce o cümleleri söy

lemezdiniz. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sen Türkiye'nin bütçesini biliyor musun?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakınız, kamuoyunda, bugünlerde, milletvekillerinin 

maaşları tartışılmaya başlandı; ama, bakınız, Türkiye'deki adliye teşkilatında bulunan hâkim ve sav
cılarımıza bakınız, hiçbir tanesi, kamuoyu önünde, basında, televizyonda, maaşlarının azlığıyla il
gili bir hususu dile getiriyorlar mı; utanırlar onlar, utanırlar. Ben, bir iki örnek dışında böyle bir ör
nek de bilmiyorum. Onlar, kaderlerine razı olmuşlar. Şu kanun tasarısını bekliyordu bütün hâkim
lerimiz, savcılarımız, adlî ve idarî personel. 

O nedenle, değerli milletvekilleri... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, teşekkür ediyorum. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, sonra devam edersiniz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlemi söyleyip bitireyim. 
BAŞKAN - Evet, buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle, Yüce 

Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde oylamayı yapacağım; karar yetersayısı isten

miştir, karar yetersayısını da arayacağım. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Sayın milletvekilleri, lütfen, yerlerimize oturalım ve sayalım. 
Arkadaşlar, lütfen, yerlerimize oturalım. 
Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyeler arasında ihtilaf var; maddenin oylamasını elektronik cihaz

la yapacağız. 
Oylama için 4 dakikalık süre veriyorum. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, niye 4 dakika?.. Herkes burada... 
BAŞKAN - Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi 44 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 44.- 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük

leri Hakkında Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 15.- İl seçim kurulu, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev 

yapan en kıdemli hâkimin başkanlığında merkez ilçe seçim kurulu başkanlanndan sonra gelen en 
kıdemli iki üyeden oluşur. Kurulun, hâkimlerden iki de yedek üyesi vardır. Bu suretle kurulan il 
seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapar. Hâkimlerin kıdemi, 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 15 inci maddesine göre belirlenir. Ancak, bu kıdemin belirlen
mesinde, kınama veya daha ağır disiplin cezası almış olanlar diğerlerinden kıdemsiz sayılırlar. 
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İl seçim kurulu başkanlığı ile asıl ve yedek üyeliklerini ve ilçe seçim kurulu başkanlığını yapacak 
olan hâkimlerden biri, herhangi bir sebeple bu görevi yapamaz ve o yerde bu görevi yapabilecek baş
ka bir hâkim de bulunmazsa, o yerin bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi içerisinde 
bulunan ve görevinden ayrılmasında sakınca görülmeyen bir hâkime, merciince bu yetki verilir. 

Eksiklerin, ağır ceza çevresi içerisindeki hâkimlerden tamamlanmasına imkân bulunmayan 
hâllerde, bu ağır ceza merkezine en yakın ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresi içerisindeki 
hâkimlerden biri, yukarıdaki usule göre yetki verilerek gönderilir. 

Bu suretle kendisine yetki verilen hâkimin gelip görevine başlamasına kadar, seçim kurulu baş
kanlığını, kurulun kendi arasından gizli oyla seçeceği bir üye yapar." 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına İstanbul Millet
vekili İsmet Atalay. 

Sayın Atalay, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA İSMET ATALAY (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Hâkim

ler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla ilgili 
Grubum ve şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Söz konusu madde, 45 inci madde olarak düzenleniyor. Bu maddeyle, özellikle seçimlerin 
temel hükümleriyle ilgili 298 sayılı Yasanın 15 inci maddesi değiştirilmek isteniyor. 298 sayılı 
Yasanın 15 inci maddesine göre, ilde, il seçim kurulunun oluşması için, iki yılda bir il çevresindeki 
kıdemli üç hâkimden en kıdemlisinin başkanlığında asil üyeliklere, yine, kıdemli hâkimlerden iki 
kişinin yedek hâkim olarak görev yapması öngörülmekte; ilçelerde de, o ilçede bulunan en kıdem
li hâkimin ilçe seçim kurulu başkanı olarak görev yapması öngörülmektedir. Ancak, bu yasaya göre, 
o ilçede veyahut ilde kıdemli hâkim yoksa, ağır ceza mahkemesinin yargı sahası içerisinde kalan 
başka yerdeki bir hâkim ilçe seçim kurulu başkanlığı ve il seçim kurulunda görev alabiliyor. Aynı 
yargı çevresi içerisinde yoksa, en yakın olan ağır ceza mahkemesi çevresinden bir yargıcın atanması 
söz konusu olabiliyor. 298 sayılı Yasada "kıdemli hâkimler arasında" denilmekte; ancak, 45 inci 
maddeyle yapılacak değişiklikte kınama cezası ve daha yukarı bir cezaya mahkûm olmuş bir 
hâkimin ilçe seçim kurulunda görev alamaması öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ilçe seçim kurulu olsun, il seçim kurulu olsun, gerçekten, önemli bir 
görevi ifa eden, o ilçede, o ilde en kıdemli hâkimlerin görev yaptığı bir kurul olarak çalışmaktadır. 
Tatbikata baktığımız zaman, ilçe seçim kurullarının, il seçim kurullarının bazı konularda vermiş ol
dukları kararlar kesin mahiyettedir, itirazı kabil değildir; bir hakkın korunması açısından burada 
yetenekli ve kıdemi yüksek olan hâkimlerin görjsv yapmasında isabet olduğu kanaatini taşımak
tayız. Anadolu'da, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadoluda, böyle kıdemi yüksek olan hâkim bul
mak da çok zordur. Stajını tamamlamış, daha üç günlük hâkim, bir ilçede, ilçe seçim kurulu başkanı 
olabiliyor, ilçe seçim kurulunu yönetmekle görevlendirilmiş olabiliyor. Böyle hallerde, ilçeye yeni 
gitmiş olan -özellikle, seçim yasalan, şekil hukuku bakımından, süreye bağlı, çok dikkat isteyen 
önemli maddeler ihtiva eder- ilçe seçim kuruluna tayin edilen hâkimin, bu konulara vâkıf olması 
gerekir, kendisini yetiştirmiş olması gerekir; ancak, ne yazık ki, birçok ilçede, ilde, ilçe seçim 
kurulundaki kâtiplerin, ilçe seçim kurulu seçim şeflerinin oyuncağı haline gelebiliyor. 

Bu yasa maddesiyle, gerçekten, önemli bir adım da atılıyor. Geçmişteki, yani, 298 sayılı 
Yasanın 15 inci maddesine baktığınız zaman, kınama cezası veyahut daha üst durumda ceza alan 
yargıçlann daha, kıdemine göre, ilçe seçim kurulunda veya il seçim kurullarında görev aldığı 
görülebiliyor; ancak, yeni düzenlemede, bu şekilde ceza almış olan yargıçlann görev almasının önü 
tıkanmış bulunuyor. 

Değerli arkadaşlanm, siyasetle uğraşıyorsunuz, özellikle, seçim yasalan ve seçim kurulları 
hepimizi ilgilendiren konulann başında geliyor. Gerçek anlamda çalışan, dürüst ve bu görevi 
layıkıyla yapabilecek kıdemli hâkimlerin bu görevi yapmasında yarar vardır. Burada yapılan düzen
lemenin yararlı olacağını ben de düşünüyorum, kabul ediyorum. 
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Bu yasanın tamamına baktığınız zaman, gerçekten, hâkimler ve savcılarla ilgili önemli değişik
likler yapmaktadır, önemli değişiklikler getirmektedir. Tabiî, bu değişiklikler yapılırken, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasasının tümünün ele alınarak, birçok maddelerinin değişmesinde, 
özellikle, hâkim teminatının ve bağımsız yargının işlerlik kazanması için bazı adımların atılmış ol
ması gerekir diye düşünüyorum; ancak, bunlar yapılamamıştır. İşte, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruluyla ilgili yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin bir kısmını kapsamaktadır. Bunlar, yararlı 
değişikliklerdir; ama, temelde değişiklik yapılmadığı zaman, bununla yetinmek kanımca mümkün 
gözükmemektedir. Çünkü "yargı bağımsız olsun" diyoruz, "hâkimler teminat altında olsun" 
diyoruz; ama, ilçe seçim kurulunda görev alacak hâkimlerin bu teminattan yoksun olmaları, bazı 
hallerde yanlış kararlar vermesine de neden olabilmektedir. 

Düşünebiliyor musunuz; hâkim ve savcıların, siyasete atılmalarında, herhangi bir şekilde, her
hangi konuda adaylıkları söz konusu olduğunda, yeniden seçilememeleri halinde, yargı görevini ifa 
etmemeleri için yasal engeller konmuş olmasına rağmen, ancak, siyaset açısından baktığınız zaman, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun başında Adalet Bakanının, müsteşarın bulunmasında ve 
onların özellikle soruşturmasını yapan kurum olarak Adalet Bakanının izniyle teftişlerinin yapılmış 
olması, bu hâkimlerin bağımsız hareket etmelerini engellemektedir. 

Özellikle, son günlerde birçok olayda, yargı görevini ifa eden hâkimlerin bazı hallerde, par
tilerin siyaset yapan organlarının, genel kurullarının, yüksek disiplin kurullarının almış olduğu 
kararları hâkimlerin, özellikle, Siyasî Partiler Yasasına göre şekil yönünden denetleme haklan ol
masına rağmen, bu incelemelerinde esasa girdiğini görüyoruz. Esas hakkında öyle kararlar vermek
tedirler ki, bu kararların telafisi mümkün gözükmemekte ve o karan alan partinin yüksek kurulu, 
yüksek disiplin kurulu, vermiş olduğu karardan ötürü üzüntü duymakta ve bir hakkı kullanamamak
tadır. Onun için bu görevi yapacak hâkimlerde liyakat aramanın, kıdemli olmasını aramanın, bu 
görevleri üstlenmiş olmaları sırasında özen gösterilmesinde yarar olduğunu görüyoruz. Biz, bunun 
sadece hâkimlik mesleğini icra ederken özellikle, hâkimler staj görürken, yargıda, asliye hukukta, 
ticaret hukukta, ağır cezada, sulh cezada, savcılıkta, oralarda gerekli eğitimden geçmektedirler; an
cak, ben öyle inanıyorum ve tatbikatta tanık olduğum, gördüğüm kadarıyla da, hâkimlere seçimle 
ilgili, seçim yasalarıyla ilgili gerekli eğitim verilmemekte, genel bilgiler dahilinde, herhangi bir il
çeye tayin edildiği zaman, o kurumun başına geçtiği zaman, orada çalışan kâtiplerin oyuncağı 
haline gelmekte ve görevi gereği gibi ifa edememektedir. 

Ben, isterdim ki, bundan sonra, staj döneminde olsun, özellikle ilçe seçim kurullarında, il seçim 
kurullannda görev alabilmelerinin bir koşulu olarak, hâkimlerin, bir yıl veyahut da bir süre bu 
kurullarda staj yaparcasına çalıştırılması gerekir; yani, bu görevde bir yıl çalışmamış olan bir 
hâkimi bir kurulun başına seçim kurulu başkanı olarak atamanın zorlukları tatbikatta görülmektedir. 

Bu nedenle -bu yasa, tabiî, bu şekliyle çıkacaktır- dileğim odur ki, bundan sonra yapılacak 
değişikliklerde ilçe seçim kurullarına verilecek görevlerle ilgili yeni düzenlemelerin yapılması 
gerekeceği inancını taşıyorum. 

Biz, zaten, bu yasaya, birçok maddesine olduğu gibi, olumlu katkılarda bulunuyoruz; bu mad
deyle ilgili, bu yasayla ilgili olumlu görüş serdediyoruz. İktidar Partisinin buna özen göstermesi 
gerekiyor, muhalefetin görüşünü de alması gerekiyor. Sabahtan beri burada dinliyoruz, bazı ar-
kadaşlanmızm yaptığı itirazlarda veyahut şikâyetlerde haksız olmadıklan açıkça anlaşılmaktadır. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Atalay. 
Sayın milletvekilleri, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
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46 ncı maddeyi, 45 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 45.- 298 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 18.- İlçe seçim kurulu, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, bir başkan ile altı asıl 

ve altı yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en kıdemli hâkim kurulun baş
kanıdır. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır. Bir asıl üyenin katılmadığı toplantıya, öncelikle o üyenin 
yedeği çağırılır. 

İl merkezlerinde kurulacak merkez ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına başkanlık 
edecek hâkimden sonra gelen en kıdemli hâkim başkanlık eder. 

Seçmen sayısı 25 000'i aşan ilçelerde seçim evrakının dağıtım ve toplanması sandık kurul baş
kanları ve en az bir üyenin eğitimi ile sandık kurullarından sonuçların alınması ve birleştirilerek 
bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna teslim görevini niyabeten yerine getirmek amacıyla, geçici ilçe 
seçim kurulları oluşturulabilir. Bu kurullar bir başkanla altı üyeden oluşur. İl ve ilçe seçim kurul
larında görev almış hâkimlerden sonra gelen en kıdemli hâkimler bu kurullara başkanlık eder. 
Kurulun iki üyesi kurul başkanınca kamu görevlileri arasından belirlenir. Dört üye ise dört yedeği 
ile birlikte 19 uncu madde esaslarına göre siyasî partilerden alınır. Bu kurulların çalışma usûl ve 
esasları, kurulacağı ilçeler ile sayısı ve görev süresi Yüksek Seçim Kurulu tarafından kararlaştırılır. 

Hâkimlerin kıdemi 2802 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre belirlenir. Ancak, bu kıdemin 
belirlenmesinde, kınama veya daha ağır disiplin cezası almış olanlar diğerlerinden kıdemsiz sayılırlar." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, İstanbul Millet
vekili Sayın Sıdıka Sarıbekir; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA SIDIKA SARIBEKİR (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşülmekte olan Hâkim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasansmın 45 inci maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına 
söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Demokratik hukuk devletlerinde vazgeçilmesi mümkün olmayan sacayağından bir tanesi de 
yargı erkidir. Kanımca, en önemli erk olan yargıya bugüne değin yeteri ölçüde önem verilmemiş, 
bu nedenle de yargıdaki sorunlar giderek daha da ağırlaşarak bugüne kadar gelmiştir. 

Üzülerek söylüyorum ki, yargının iyileştirilmesi, hızlandırılması ve daha etkin hale getirilmesi 
için gerekli önlemler alınamamış, gerekli adımlar anlamamıştır. 

Yargıda da insan unsuru vardır. Önce insan tezinden hareketle, yargıda görev alan hâkim
lerimizin, savcılarımızın ve yardımcı personelin fizikî koşullarının iyileştirilememesi, malî ve sos
yal haklarla donatılamaması, yargıyı daha da travmatik hale getirmiştir. 

Hepimiz biliyoruz ki, en iyi yargı, hızlı olanı, adil olanı, kaliteli olanı ve ucuz olanıdır. 
Anayasamızın emrettiği de bu, bizlerin istediği de bu, doğru olanı da bu; ama, nasıl olacak? 

Devlet olarak, hâkimlerimizden, savcılarımızdan, sürekli, tek taraflı olarak talepte 
bulunuyoruz; hâkimlerimize, savcılarımıza neyi, ne kadar verebiliyoruz? 

Şöyle bir göz atalım değerli arkadaşlarım: Hâkim ve savcılarımız çok kötü fizikî koşullarda 
çalışmaktadırlar. Kötü ve bakımsız yapı, mefruşat ve teknik bakımdan son derece yetersiz binalar
da hizmet vermeye gayret etmektedirler. Birçok hâkim ve savcımıza oda bulunamamakta, bazen de 
iki hâkim veya iki savcı aynı odada çalışmak zorunda kalmaktadır. 

Bir diğer önemli sorun da adliyelerde hizmetli kadrolarının bulunmaması ya da yetersiz ol
masıdır. 

Son derece elverişsiz fizikî koşullar içinde görev yapan hâkim ve savcılarımız, bir de toz, 
duman, kir içerisinde görevlerini ifa etmeye çalışmaktadırlar. Fizikî bakımdan yetersiz ve hijyen ol
mayan bu ortamlarda çalışan hâkim ve savcılarımızın mutlu, sağlıklı ve verimli olmaları ne kadar 
mümkündür, bunu sizlerin takdirlerine bırakıyorum. 
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İvedilikle, hâkim, savcı ve yardımcı personelimiz için uygun çalışma koşullan yaratılmalı; yar
gı binası olarak yeni binalar inşa edilmeli, modern araç ve gereçlerle donatılmalı; binaların bakım 
ve temizliği yapılmalı; yargı hizmetinde çalışanların sayısı artırılmalı, cari harcamaları karşılan
malıdır. 

Yargıda diğer önemli bir nokta da hâkimlerimizin ve savcılanmızın büyük bir iş yüküyle karşı 
karşıya olmalandır. Öyle ki, bu ağır iş yükü nedeniyle, hâkimlerimiz ve savcılanmız duruşmalar 
için çok kısa bir süre ayırmak zorunda kalmakta, taraflan gerektiği ve yeteri kadar dinleyememek-
te, dosyalara hazırlanmadan çıkmak zorunda kalmakta, karar vermekte güçlük çekmekte, hatta hat
ta evlerine dosya taşıyarak dava dosyası incelemek zorunda kalmaktadır. 

Hâkim ve savcılanmızın taşıyamayacaklan kadar yükün altında ezilmesine süratle son veril
melidir. Yeterli sayıda hâkim ve savcı atanmalıdır; ancak, bu atamalann da, kafalarda hiçbir şüp
heye mahal bırakmayacak biçimde olması gerekmektedir. Bu atamalann, mülakatın nasıl yapılması 
gerektiği yasada belirtilmelidir. Bu büyük bir yanlıştır. Atamalar siyasîlerin ellerine terk edilemez. 
Yargının siyasallaşması demek; büyük bir kaos demek; Türkiye'nin demokratikleşmesine dinamit 
koymak demektir. Bu konuda, çarpıcı bir örnek vermek istiyorum: 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 1981 tarih 2 nolu karan gereğince, bir hâkimin yıllık 
bakabileceği iş durumlan, mahkemelere göre belirlenmiştir. Bu karara göre, bir ağır ceza mah
kemesi 300 ila 350 dolayında davaya bakması gerekirken, bu sayı, İstanbul Adliyesinde 1 136'dır. 
Bir asliye ceza mahkemesinin 700 ilâ 800 civannda davaya bakması gerekirken, bu sayı 4 805'tir. 
Bir sulh ceza mahkemesi 1 000 ilâ 1 200 davaya bakması gerekirken, bu sayı 1 923'tür. 300 ilâ 350 
davaya bakması gereken bir ticaret mahkemesi, 4 529 dava dosyasına bakmaktadır. 1 000 ilâ 1 200 
davaya bakması gereken icra ceza mahkemesi, 10 195 dava dosyasına bakmak zorunda kalmaktadır. 
Bu veriler 2003 yılma aittir. Hızla artan nüfus artışı da gözönüne alındığında, bu rakamlar, bugün, 
daha da büyümüştür. 

Bu tablo karşısında, hangi hâkim ve savcı kendi arzusuyla İstanbul'da çalışmak isteyebilir ki 
değerli arkadaşlarım. Lojman sayısı yetersiz olduğu için hâkim ve savcılanmız ev kiralamak zorun
da kalıyorlar. Ev kiralannın İstanbul'da ne rakamlara ulaştığını herhalde bilmeyeniniz yoktur. İstan
bul'da hayat pahalı, İstanbul'da iş yükü ağır. Bir de, hâkim ve savcılanmızın aldığı ücret de, daha 
sonra açıkça izah edeceğim şekilde, yoksulluk sının altında ise, herhalde pek yakında İstanbul'da 
çalışmak isteyen hâkim ve savcı bulamayacağız. 

Yargıda diğer önemli bir husus da, gerek hâkim ve savcılanmızın gerekse yardımcı personelin 
yaptıklan görevin önemine yaraşır biçimde malî ve sosyal haklara kavuşturulması konusudur. 
Değerli arkadaşlanm, hâkim ve savcılanmızın malî ve sosyal haklan ivedilikle iyileştirilmelidir. 
Hiçbir hâkimimiz karar verirken geçim sıkıntısı içerisinde olduğunu düşünmemeli, düşündürt-
memeliyiz. 

Gerek fizikî çalışma koşullan bakımından gerekse ağır iş yükü altında kalması bakımından 
zaten morali bozuk olan hâkimlerimiz ve savcılanmızdan nasıl adil ve etkin olmalannı, nasıl sürat
li olmalannı bekleyebiliriz?! Az önce Sayın Muharrem Kılıç belirtti. Tekrar olsun istemiyorum. 
Hâkim ve savcılarımızın aldıklan maaş yoksulluk sının altında bulunmaktadır. Keza, yardımcı per
sonelin aldığı maaş ise açlık sının altında kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bu durum çok üzüntü vericidir. Bunu dillendirirken bile yüzüm kızanyor. 
Bu tablo karşısında, çok değerli hâkimlerimizin, savcılanmızın, icra müdürlerimizin, yardımcı per
sonelimizin ne kadar özveriyle çalıştığı aşikârdır. Kendilerini ve ailelerini yürekten kutluyorum ve 
teşekkür ediyorum bu fedakârca çalışmalanndan dolayı. 

Bir hukukçu olarak, bir hususu gururla ve onurla altını çizerek belirtmek istiyorum. Hal böyle 
olduğu halde değerli arkadaşlar, yine de yargı, Türkiye'de ayakta kalmış, leke getirmemiş tek 
kurumdur. Bunun böyle devam etmesi de en büyük dileğimizdir. 
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Böylesine büyük özveri içerisinde çalışan hâkim ve savcılarımıza bir yük de Ceza Kanununda, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve İnfaz Kanununda yapılan değişikliklerden geldi. Hem 
hâkimlerimiz yeni yasaları inceleyecek, sindirecek hem de uygulamasını gerçekleştirecek! Bu, ay
rı bir mesai işi arkadaşlarım. Bunca iş yükü içerisinde ne zaman vakit bulacakları, vakit yaratacak
ları konusunda endişelerim var, ciddî olarak endişelerim var. 

Ayrıca, cezaevlerinde yatan ve davası kesinleşmiş birçok mahkûm da, yeni Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu ve İnfaz Yasası uygulamalarını bekliyor. Bu işleri de, yine ellerinde 
taşıyamayacakları kadar yük bulunan hâkim ve savcılarımız yapacak. Bu işin de ayrıca mesaisini 
harcayacak hâkim ve savcı ataması düşünülmediğinden, hâkim ve savcılarımız, ellerinde yürüyen 
dava sayısından çok daha fazla dava için zaman yaratmak zorunda bırakılmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, hâkim ve savcılarımızın, arz edebildiğim köklü sorunları, ancak yargıda 
köklü bir reformla giderilebilir. Yıllardan beri, gelmiş geçmiş tüm hükümetler, seçim öncesi, hâkim
lerimize, savcılarımıza, yardımcı personeline bir göz kırparlar, bütün saydıklarımı gerçekleştirecek
lerini, yargıda reformun şart ve kaçınılmaz olduğunu söyleyip dururlar; ama, iş başına gelince, 
nedense unutuverirler. 

Değerli arkadaşlarım, büyük paralar ayırıp yargı reformunu gerçekleştirmeden yargının bağım
sızlığından, hukukun üstünlüğünden, haktan, adaletten, dürüstlükten, yeterlikten bahsetmek herhal
de mümkün olmasa gerek. Sadece hâkim ve savcı sayısının artırılmasına ilişkin bu yasa tasarısı, 
umarım bir adım olur. Diliyorum ki, çok kısa bir süreçte, hâkimlerimizin, savcılarımızın, icra müdür
lerinin, yardımcı personelin ve ailelerinin yüzünü güldürecek, morallerini yükseltecek, yaşama 
sevincine kavuşturacak daha önemli adımlar, atılımlar, yenilikler, iyileştirmeler gerçekleştirilir. 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 46 ncı maddesi üzerindeki görüşlerimize gelince; değerli arkadaşlanm, yürürlükte 
bulunan 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, seçim 
kurullarının oluşumunda derecesi en yüksek olan hâkimlerin görev yapmasını esas almıştır. Bu 
düzenleme şekli, derece bakımından yüksek olmalarına karşılık almış oldukları ceza nedeniyle daha 
alt sınıftaki hâkimlerin seçim kurullarında başkan veya üye olarak görev yapmalarına neden olmak
ta ve bunun sonucunda, demokrasi açısından büyük önem arz eden seçim işlerinde bazı sorunlar 
yaşanmaktadır. Bu nedenle, seçim kurulu başkan ve üyelerinin belirlenmesinde hâkimlik kıdeminin 
esas alınması müspet olmuştur. 

Konuşmama son verirken, tekrar, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sanbekir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
47 nci maddeyi 46 ncı madde olarak okutuyorum: 
MADDE 46.- 298 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Seçim büroları, seçim kurulu başkanları tarafından ve seçim iş ve işlemleri dışında Yüksek 

Seçim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle belir
lenecek usûl ve esaslara göre adalet müfettişleri vasıtası ile denetlenir. 

Seçim büroları, seçim kurulu başkanlarınca yılda en az bir defa denetlenir. Bu denetim, geçen 
bir yıllık işlemlere şâmil olmak üzere her yıl ocak ayı içinde yapılır. Denetim sonucunda düzen
lenecek raporların bir örneği seçim bürolannda saklanır, birer örneği de en geç o ayın sonuna kadar 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Antalya Millet
vekili Sayın Nail Kamacı; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA NAİL KAMACI (Antalya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sıra 
sayısı 951 olan kanun tasarısının 46 ncı maddesi üzerinde Grubum ve şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Seçim bürolarının önemi hakkında ve seçim bürolarının kullanılmasıyla ilgili... 
Değerli arkadaşlar, öncelikle, bir seçimin en önemli başlangıç noktalarından bir tanesi, seçim 

bürolarının güvenlikli olmasından geçer. Seçim bürolarının uygun şartlarda ve güvenli şartlarda 
oluşması, yönetilmesi ve denetlenmesi, seçimin ilk şartlarından bir tanesidir. Geçtiğimiz dönemler
de hep bu şansızlıkları yaşadık. Eğer, seçim bürolarınız güvenlikte olmazsa, denetlenmezse, bu 
seçim büroları bazı yerlerde özellikle profesyonelce yönetilmeye çalışılırsa, bazı aksaklıkların ol
ması kaçınılmaz oluyor. 

Bence, bu güvenlik önlemlerini almadan, seçimlerin dürüst şekilde yapıldığını söylemek şansına 
sahip değiliz. Bu seçim bürolarında seçim kütükleri oluşturuluyor; yani, bir yerde bu Meclisin oluş
ması sağlanıyor, bir yerde o bölgenin yerel yönetimlerinin seçilmesi sağlanıyor. Bu anlamda, ik
tidarın her yerde sağlıklı biçimde çıkması için, öncelikle bu alanların düzenli şekilde olması gerekir. 

Geçtiğimiz dönemlerde bunların çok sağlıklı şekilde işlediğini söylemek şansına sahip değiliz. 
Özellikle, Türkiye'de seçmen kütükleri daha henüz bilgisayara geçti; ama, on-line sistemi tam olarak 
gelişmediği için, hâlâ ülkemizde seçim kütüklerinin... Belki birkaç defa oy kullanan vatandaşların 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu da, bu sistemin çabucak on-line sistemine geçip, Türkiye'nin 
herhangi bir yerinde seçim kütüğüne kayıtlı olanın bir yerde belirlenmesinin şart olduğunun göster
gesidir. Seçim kütüklerinin düzenlemesi yapılırken bu konuya özen gösterilmesi gerekir. 

Geçen seçimlerden önce yaşanan bir olayı, başımdan geçen bir olayı anlatmadan 
geçemeyeceğim. Kendi ilçem Kumluca'da yaşanan bir olay; iki tane beldede, bir Mavikent, bir Bey-
konak Beldesinde. Bizim bu bölgelerde yaşayan seçmenlerimizin birçoğu Burdur'dan, Denizli'den, 
Uşak'tan gelir ve bu bölgede yarıcılık yaparlar, işçilik yaparlar. Bu anlamda, eğer onların geldiği 
dönemlerde seçmen kütüklerini güncelleştirirseniz ve zaman zaman bu bölgede seçmen sayısı 
yaşayan nüfustan fazla olur. Ancak, geçtiğimiz dönemlerde bu bölgeyi daha fazla eline geçirmek is
teyen bir siyasî partinin ilçe başkanı, o yarıcıların, işçilerin yazın, temmuz ayında, haziranın sonun
da işlerini bırakıp kendi illerine gitmesini hemen fırsat bilip, bu bölgede isim sıralaması yapıp, bu 
insanların burada oturup oturmadığı konusunda araştırma yapılmasını istemiştir seçim kurulundan. 
Seçim kurulu da, jandarmaya talimat vererek, bu isimlerin burada oturup oturmadığını tespit etmeye 
çalışmıştır; ancak, iki tane beldede farklı farklı uygulama yapılmıştır. Mavikent'te oturan seçmen
lerden kendilerini kanıtlayabilmeleri için su abonesi, elektrik abonesi ve telefon abonesi istenmiş
tir; ama, aynı işlem Beykonak Beldesinde yapılmamıştır. 

Şimdi, soruyorum sizlere: Dinar'dan gelen, Uşak'tan gelen, Denizli'den gelen bir insanın, 
Mavikent veya Beykonak Beldesinde PTT abonesi olur mu, su abonesi olur mu, elektrik abonesi 
olur mu?! Bunların hepsi, o bölgedeki o işi işleten işletmeciye aittir. Bu anlamda, bunları istemek 
haksızlıktır. O dönem içerisinde diğer siyasî parti tarafından, yani, bizim parti tarafından, Cum
huriyet Halk Partisi tarafından seçim kuruluna itirazda bulunulmuştur. Seçim kuruluna itiraz, aynı 
şartlarda olan iki yer için farklı farklı uygulama yapılmıştır. 

Şimdi, ben düşünüyorum; bir milletvekiliyim ve yasaları yapıyoruz bu memlekette ve kendi 
bölgemdeki bu yanlış uygulamaları geriye çeviremiyorum. İki tane farklı uygulama var, hem de ay
nı bölgede. Şimdi, bence, adaletin her yerde olması lazım. Bir hâkime göre değişik adalet, bir 
hâkime göre değişik adalet olmaması lazım. 

Bu seçim büroları özellikle iyi denetlenmeli; çünkü, değerli arkadaşlar, seçimin galibiyeti 
zaman zaman bu seçim bürolarında oluyor. Belki, bugün, iktidarda olabilirsiniz, ya, bunlar bu 
dönem içerisinde bizlere yardımcı olmuş olabilir diyebilirsiniz; ama, unutmayın ki, bu adalet, her
kese ihtiyaçtır gelecek dönemler içerisinde. O anlamda, seçim bürolarının denetlenmesi konusunda, 
en azından adaletli davranılması konusunda üzerimize düşen görevi yapmalıyız. 
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Şimdi, seçim bürolarındaki görevli memurlar, gerçekten, profesyonel olmuş çoğu yerlerde; 
profesyonel, amatör değil; devletin memuru olmaktan çıkmışlar; yani, bu konularda, gerçekten, 
bütün bu şeylere açıklar. Bunu herkes için söylemiyorum; ama, zaman zaman, seçim bürolarında 
bunları yapan görevliler var. Bunların önlenmesini nasıl sağlayacağız? Bu ülkenin geleceği, seçim 
bürolarındaki iki üç kişiye emanet edilmemeli. Bu önemli bir şey. Hatta, eğer biz bu seçimi adalet
li yapamıyorsak, bu ülkeye adaleti nasıl getireceğiz diye zaman zaman düşünmüşümdür. Bu anlam
da, gelecek dönemlerde, bu maddede geçen kurulların iyi çalışması, denetlenmesi, denetlemenin iyi 
yapılması, bence, adaletin iyi işlemesine neden olacaktır; çünkü, iyi bir adaleti sağlayan, bu Mec
listir, iyi bir adaleti sağlayan yerel yönetimlerdeki seçimlerdir. Bu anlamda, bu seçim bürolarının 
denetlenmesi konusunda hiç ihmale gelmeyecek şekilde iyi bir önlem alınması gerekir diye 
düşünüyorum. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kamacı. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi 47 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 47.- 298 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde geçen "Subay, Astsubaylar hariç olmak 

üzere" ibaresi "Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay 
ve Astsubaylar hariç olmak üzere" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Artvin Millet
vekili Sayın Yüksel Çorbacıoğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Görüşülmekte olan tasarının 48 inci maddesiy
le ilgili, yeni 47 nci maddesiyle ilgili şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimi 
açıklayacağım. 

Değerli arkadaşlar, görüşlerimi açıklamadan önce, geçtiğimiz hafta cumartesi günü kaybet
tiğimiz, çok değerli, çok kaliteli, ilerici, yurtsever, devrimci bir sanatçımızı burada anmak istiyorum 
izninizle. Memleketlim, Artvin'in Hopa İlçesinden Sevgili Kâzım Koyuncu'yu kaybettik. Kendisi, 
sadece Karadeniz Bölgesinin değil, Türkiye'nin de sevgiyle, saygıyla sanatçı olarak kabul ettiği; 
ama, sanatçılığından daha çok insanlığını ve adamlığını takdir ettiğim bir kişiydi. Genç yaşta kay
bettik, 33 yaşında. Allah rahmet eylesin diyorum; buradan, Meclisten tüm ailesine, Hopalı hem-
şerilerime, Artvinli hemşerilerime ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, ilgili maddeyle, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Önce bu maddeyi siz
lerin bilgilerine sunmak istiyorum. Ek 7 nci madde şu: "Subay, assubaylar hariç olmak üzere; mil
letvekili ve mahallî idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan devlet memurlan ve 
diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim 
sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya 
kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." Bu, 298 sayılı Yasada 1990 
yılında yapılan bir değişiklikle gündeme gelen madde. 

Şimdi, kanunumuzda, bu yeni tasarıda, bu konuda biz, geri dönüşle, mevcut yasada sadece 
subay ve assubaylara konan rezervi, engeli biraz daha genişletiyoruz ve bunun içerisine yüksek 
mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanları da koyuyoruz. 

Şimdi, maddenin gerekçesine baktığımızda "Anayasanın 9 uncu maddesine göre yargı yetkisi, 
Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır; Anayasanın 138 inci maddesine göre de 
hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaat
lerine göre hüküm verirler ve hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasın-
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da mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde 
bulunamaz" dedikten sonra "Hâkimlerin yaptıkları görev dikkate alındığında, bunların tarafsız ol
ması mutlak bir zorunluluktur" deniliyor gerekçede. "Seçimlere katılmak kişinin siyasî tercihini or
taya koymasını gerektirir. Seçimlere katılmış yüksek mahkeme üyesi, hâkim, savcı veya bu meslek
ten sayılanların, daha sonra söz konusu görevlere geri dönmeleri durumunda, tarafsızlıkları 
konusunda ciddî şüpheler ortaya çıkacaktır." Bu nedenle, 298 sayılı Yasanın ek 7 nci maddesine 
hâkim, savcı ve bu meslekten sayılanları koyuyoruz. 

Şimdi, tabiî, kanunların temel kuralıdır, yasalar geriye yürümez; ancak, ben bir soru sormak is
tiyorum; şeytanın avukatlığını yapalım. Biz, şimdi, bugünden sonra aday olmuş olan hâkim, savcı 
ve ilgili mesleği yapmış olan arkadaşlarımızı, yargı mensuplarını tekrar göreve almıyoruz; tamam. 
Niye; çünkü, çok önemli "tarafsızlıkları konusunda ciddî şüpheler ortaya çıkacaktır" deniliyor. Peki, 
mahkemeler tarafsız mı; tarafsız. Peki, bu yasa yürürlükte değil, yok, daha yeni çıkacak. Bugüne 
kadar aday olup da geri dönmüş olan hâkim ve savcılarımızın, siz, zımnen taraf olduklarını açık
lamış olmuyor musunuz, onların tarafsızlıklarını kabul etmemiş olmuyor musunuz; değil mi. 
Bugüne kadar aday olan hâkim, savcılarımız var, geri dönenler var. Bilmiyorum, belki, bakanlığın 
üst düzey görevlileri de vardır; bilemiyorum, Sayın Bakanımız daha iyi bilir. Peki, bunların yargı 
görevine, artık siz bu gerekçeyi yazarak gölgeyi düşürmüş olmuyor musunuz? Yani, kendi çalışan
larınızın... Sayısını bilmiyorum, araştırma imkânım olmadı; bir soru önergesiyle sormayı 
düşünüyorum, bakalım kaç kişi çıkacak. Belki de, o mahkemelerin verdiği kararlar, artık, size göre 
tarafsız kararlar olmayacak, bağımsız kararlar olmayacak. 

Şimdi, bunu söylerken ne demek istiyorum; bana göre, şahsen ve Cumhuriyet Halk Partisinin 
de bu konudaki görüşü odur: Biz, hâkim ve savcılarımıza, yargı mensuplarına sonuna kadar 
inanıyor ve güveniyoruz. O nedenle, şöyle önümüzü bir açın, dokunulmazlıkları da kaldırın, 
gidelim, yargılanalım diyoruz. Hatta, bu tarafsızlık konusunda şüphelerinizin olduğunu, bu 
dokunulmazlıklar gündeme geldiğinde, orada da söylüyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, hâkim ve savcıların meslekte tarafsız olması önemlidir. Kişisel tercihi 
olacaktır. Hâkim ve savcıların partiye üye olmaları yasaktır; ama, oy vermeleri yasak değil ki. 
Okumuş yazmış, bilgili insanlar, ülkeyi, dünyayı değerlendirebilen, yorumlayabilen insanlar oy kul
lanıyorlar, neye göre kullanacak; bir görüşleri olmak zorundadır, kişilik anlamında tarafsız olamaz
lar. Görev açısından tarafsızlığı kabul ediyorum. O nedenle, bana göre, böyle bir düzenlemenin 
yapılması doğru değil. Peki, karşı mısınız derseniz, bu konuda da karşı olduğumuzu söylemiyoruz 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak; çünkü, bu konuyu bir tartışma konusu haline getirdikten sonra, 
hâkimler ve savcıları bu noktaya çektikten sonra, artık, geri dönme imkânı da yok. Yani, biz, bu 
maddeye karşı değiliz; ancak, doğru bir mantık olmadığını söylemeye çalışıyorum. 

Tarafsızlık deyince, aslında, söylenecek çok şey var. Üç gündür, Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüleri, aslında, konuşmalarının bütün temelinde bu tarafsızlığı dile getirdiler. Yani, bu maddeyle, o 
kadar önemsediğiniz ve hâkim ve savcıları da ne yazık ki zan altında bıraktığınız bu tarafsızlık 
talebini, sizden önce -bu maddede siz getiriyorsunuz da- biz, 2 nci maddeden, hatta kanunun 
genelinden itibaren söylüyoruz. 2 nci maddeyi biliyorsunuz; hâkim ve savcılık mesleğine kabulde 
sınav yönetmeliği. Biz, bu kanunla düzenlensin, bu kanunun içerisinde yer alsın istedik. Neden?.. 
Yani, hâkim sadece görevini yaparken tarafsız olacak, onu, o tarafsızlığı sağlayalım, yeterli değil; 
göreve alırken de tarafsızlığı sağlamak zorundayız. Göreve alırken de, tarafsız insanları hâkim ve 
savcılık mesleğine kabul etmemiz lazım. Bunu yapmanın yolu da, o insanları seçecek kurulun taraf
sızlığı konusunda şüphe olmamasıdır. 

Şimdi, ben söylüyorum: Yönetmeliğe göre, bakanlık bürokratları bu hâkim ve savcıları seçiyor. 
Bilmiyorum yine, yine soracağım, onu da soracağım Sayın Bakanımıza. Bu bürokratlar içerisinde, 
acaba, milletvekili adayı veya belediye başkanı adayı olup da geri dönen var mı? 
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MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Var tabiî. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Belki de vardır. 
Mesela, benim aklıma şu geliyor -yani bu meslekte değil de, herkes bildiği için- DSİ Genel 

Müdürü Sayın Eroğlu. Görevi konusunda hiçbir şey söylemiyorum, görevini layıkıyla yapıyordur; 
ama, o da belediye başkanı adayı oldu, geri döndü, mesleğe devam ediyor. 

Sadece hâkim, savcıları tarafsızlıkla bağlayacaksınız... Yani, bu memlekette doktorlar taraflı 
olursa, olur mu?! Doktor görevini yaparken, sağcı-solcu ayırımı yaparsa; polis böyle bir ayırım 
yaparsa, görevini ifa ederken birilerine sert, birilerine yumuşak davranırsa veya öğretmenler, ki, 
geleceğimiz olan çocukları yetiştiren öğretmenlerimiz taraflı olursa, bu kadar problem yaratmaz 
mı?! Bu konuyu, her tarafından tartışabiliriz; doğru da diyebilirsiniz, yanlış da diyebilirsiniz, çok 
hassas bir konu; ama, diyorum ki, ille de tarafsızlık diyorsanız, tarafsızlığı bu tasarının 2 nci mad
desinde yerine getirecektiniz. Orada, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz dedik ki, 4 000 hâkim, sav
cı alınacak; bu kadar ciddî bir alımı yaparken hiçbir şaibe olmasın. Bakın, sizin kelimelerinizi söy
lüyorum: "Bu hâkim ve savcılar geri döndüğünde, tarafsızlıklan konusunda ciddî şüpheler ortaya 
çıkacaktır." Efendim, ben de diyorum, bu yönetmelikle, bu yöntemle hâkim, savcı alırsanız, ben de 
onlann tarafsızlığı konusunda ciddî şüpheler taşıyacağım. Sizin cümlelerinizi kullanıyorum. O 
nedenle, biz dedik ki, bunların yargı unsurlanndan oluşan bir heyet tarafından alınmasını... Yar-
gıtayın, Danıştayın, Anayasa Mahkemesinin vereceği temsilcilerle, bunun yanında, Adalet Bakan
lığının vereceği temsilci, Yükseköğretim Kurumunun vereceği temsilci ve barolann vereceği tem
silci; yani, tamamı adaletin içerisinden gelen insanlardan oluşan temsilci. Bu mu tarafsızlık 
konusunda şüphe yaratmayan bir kurul olur; yoksa, belki de içinde -sizin dediğinize göre diyorum-
milletvekili adayı veya belediye başkanı adayı olup da geri dönen bürokratlann oluşturduğu kurul 
mu tarafsız olacak? Bu konudaki endişelerimi dile getiriyorum. Daha fazla zamanınızı almak is
temiyorum; çünkü, epey yorulduk; ancak, gerçekten, laf olsun diye değil, içimden gelen ve 
tamamen benim öz ve özgür irademe bağlı olarak görüşlerimi açıkladım. 

Tabiî, bu düzenlemenin getireceği faydayı, zaran ileride göreceğiz; umanm faydalı olur. Genel 
olarak, sözlerimin başında dediğim gibi, bu düzenlemeye karşı değiliz; ancak, bazı çekincelerimiz 
de olduğu için destek de vermediğimizi belirtiyor; beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür 
ediyorum, saygılanmı sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çorbacıoğlu. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi 48 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 48.- 8.5.1991 tarihli ve 3717 Sayılı Adlî Personel ile Devlet Davalanm Takip Eden

lere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlük
ten Kaldınlması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci 
fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 

"Ancak, bu ödemelerin aylık toplamı en yüksek Devlet memuru aylığını (ek gösterge dahil) 
geçemez." 

"Geçen miktar ve yol tazminatının diğer yansı, o yerdeki bir bankada açılan hesaba yatırılır." 
"Adalet Bakanlığı merkez hesabına gönderilen paralardan, Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtın

da daimî ve geçici olarak görevlendirilen ve fiilen teknik hizmetler görevini yürüten personele, 
teminlerindeki güçlük, görevin önemi ve sair nitelikleri dikkate alınmak suretiyle, Adalet Bakan
lığınca belirlenen usul ve esaslara göre üç ayda bir ödeme yapılır. Yapılan ödemeler aylık olarak en 
yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katını geçemez." 
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BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına Artvin Milletvekili 
Yüksel Çorbacıoğlu; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Biraz önceki konuşmamda 2 dakika az konuştum. Onu, eğer mümkünse, bu konuşmama ek

lemenizi isteyeceğim. 
Değerli milletvekilleri, 49 uncu maddeyle ilgili düzenlemeyle, ben, öncelikle, ne getirildiğini 

söylemek istiyorum. 
3717 Sayılı Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi 

ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasada şöyle 
değişiklik yapılıyor: Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek 
üzere bir cümle ekleniyor, ikinci cümlesi değiştiriliyor ve yedinci fıkraya da bir cümle ekleniyor. 

Eklenen cümle: "Ancak, bu ödemelerin aylık toplamı en yüksek devlet memuru aylığını (ek 
gösterge dahil) geçemez." 

Buna eklediğimiz yer şurası; 3717 sayılı Yasayı okuyorum: "Birinci fıkrada sayılanlardan adlî 
yargı hâkim ve savcılan ile adlî yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, mübaşir, icra 
müdürü, icra müdür yardımcısı ile diğer personele tahakkuku müteakip yol tazminatının V '̂si 
ödenir" dedikten sonra bu cümleyi ekliyoruz. "Ancak, bu ödemelerin aylık toplamı en yüksek dev
let memuru aylığını (ek gösterge dahil) geçemez." 

Bunu dedikten sonra, bir miktann yansını ödüyorsunuz; ama, en yüksek devlet memurunun da 
maaşını geçmedikten sonra, doğal olarak, bir düzenleme yapmanız gerekiyor. O düzenlemede, ikin
ci cümle olarak, geçen miktar... Yani, bir miktar geçmek durumunda, daha önceki düzenlemede 
yoktu. Geçen bir miktar varsa, geçen miktar ve geriye kalan 1/2, yol tazminatının diğer yansı, o yer
deki bir bankada açılan hesaba yatmlır. 

Şimdi, burada, değerli arkadaşlar, benim "geçen miktar" konusuna bir itirazım yok; ama "bir 
bankaya yatırılır" konusuna itirazım var. Neden? Mevcut yasadaki hali şu: "Yol tazminatının kesilen 
1/2'si o yerdeki bir kamu bankasında açılan bir hesaba yatmlır." Düzenlemeye bakıyoruz "o yerdeki 
bir bankada açılan hesaba yatmlır." Şimdi, değerli arkadaşlar, kamu bankasına yatırma zorunluluğu 
kanunda varken, dönüyoruz, özel banka diyoruz. 

Gerekçesini okudum. Bu çok önemli bir şey. Gerekçede bir kelime yok. Okuyorum: İlgili mad
dede, bizzat keşfe ya da hacze giden memur, en yüksek devlet memuru aylığına kadar emeğinin kar
şılığı olan yol tazminatının yansını, 1/2'sini alacaktır. Bu tazminatın üst sının olmaksızın -hani bir 
üst sınır geliyor ya, en yüksek devlet memuru maaşı kadar olacak- pay almak, keşfe gitmeyen diğer 
memurla arasında bir fark yaratacağından veya ciddî bir fark yaratacağından, arada dengeyi korumak 
için, efendim, işte, burada sebep olarak motivasyonu bozmamak, çalışma barışı, haksızlık ve adalet
sizliğe sebep olmamak için böyle bir sınırlama getirdik deniliyor. Bu sınırlama nedir; o "geçen" kıs
mıyla düzenlenen ve 1/2'si salt değil, devlet memuru maaşının bir katını da geçmeyecek şekilde gelen 
sınırlama, tamam; ancak, bu kamu bankası ile banka kelimesi konusunda hiçbir açıklama yok. 

Şimdi, sanıyorum gazetelerde okumuşsunuzdur. Geçen hafta -kamu bankalanmızı biliyor
sunuz, bankacılar daha iyi bilir, ben, bildiğim kadanyla, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf-
bank- Vakıfbankın Genel Müdürü görevinden aynldı ve aynlırken gazetelerde yazan -ben yine bil
miyorum- gazetelerde okuduğumuz kadanyla, Adalet Bakanlığının parasının -ne parası ise, onu da 
bilmiyorum; bütçe midir veya iş yurtlanndan gelen para mıdır veya bu çalışmalardan elde edilen 
paralar mıdır, bilmiyorum- onlann Vakıfbanktan alınıp özel bir bankaya yatmlmasını istifa sebebi 
saymış diye gazetelerde okudum. 

Şimdi, buraya da baktığımda; acaba bir altyapı mı hazırlanıyor, yani, kamu bankası zorun
luluğu kaldınlıp özel bankaya parayı yatırmanın yolu mu açılıyor; gerekçede yok. Dikkat et
mediğinizde, aynntı olarak duran bir durum, çok ayrıntı, hiç bakmazsanız; ben çünkü, birkaç kez 
okuduktan sonra -ilk okuduğumda göremedim, anlayamadım- kamu bankasıyla banka ayırımını 
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görünce ben, bu konunun bir aydınlığa kavuşturulması gerektiği kanaatindeyim. Sanıyorum, yet
kililer veya Sayın Bakanımız buna bir cevap verecektir. 

Ancak, kamu bankası zorunluluğunu burada kaldırırken, maddeye devam ediyorum, şu anda 
kalan, değişmeyen maddeye devam ediyorum; paranın 1/2'si ilgililere veriliyor, kalan yansının yüz
de 10'u merkeze alınıyor, yüzde 40'ı taşradaki bankada duruyor. Ancak, okuyorum: Bu hesaba 
yatırılan paraların yansının, geri kalan yüzde 50'nin yüzde 10'u, her ayın ilk haftası içinde An
kara'da bir kamu bankasına açtınlan Adalet Bakanlığı merkez hesabına gönderilir. 

Şimdi eğer, bir değişiklik yapılacaksa, bence burada da yapılması lazım; ben karşıyım da. Bak, 
burada da bir "kamu bankası" ifadesi var, çok önemli; bu, değiştirilmiyor. Acaba, yüzde 10 zorun
lu olsun, geri kalan yüzde 90 özel bankalara giderse işimiz görülür veya amaç hâsıl olur mu den
mek isteniyor?! Eğer, özgürlük deniyorsa, serbest piyasa deniyorsa -ki, son günlerin moda deyimi-
o zaman bunu da kaldıralım. Yani, bu yüzde 10'daki kamu bankası zorunluluğunu da kaldıralım. Bu 
bir çelişki. Sanıyorum bu çelişkiyi birileri cevaplandıracaktır. 

Şimdi, en son yapılan eklenti ise, onu da okuyorum size: "Adalet Bakanlığı merkez hesabına 
gönderilen paralardan..." Ki, burası kanunun 7 nci maddesidir, önce orayı okuyorum: "Adalet 
Bakanlığı merkez hesabına gönderilen paralardan, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatının hâkim sav
cı dışındaki personeline, Adalet Bakanınca belirlenen miktar ve esaslar dahilinde üç ayda bir ödeme 
yapılır. Yapılan ödemeler aylık olarak en yüksek Devlet memuru aylığının yansını geçemez." Yani, 
oradaki memura, merkez teşkilatındaki memura taşradan gelen yüzde 10'u dağıtıyorsunuz ve en 
yüksek devlet memuru maaşının yarısını geçemez diyorsunuz. 

Buna ek bir paragraf getiriyoruz, bu maddenin son önerisi; okuyorum: "Adalet Bakanlığı mer
kez hesabına gönderilen paralardan -yüzde 10'dan- Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında -memur 
olanı demiyorum- daimî ve geçici olarak görevlendirilen ve fiilen teknik hizmetler görevini yürüten 
personele -yani, genel hizmet değil veya yardımcı hizmet değil, teknik hizmet yürüten personele-
teminlerindeki güçlük, görevin önemi ve sair nitelikleri dikkate alınmak suretiyle, Adalet Bakan
lığınca belirlenen usul ve esaslara göre üç ayda bir ödeme yapılır, -şimdiki aynmı söylüyorum-
Yapılan ödemeler aylık olarak en yüksek Devlet memuru aylığının iki katını geçemez." 

Şimdi, sizin bakanlık teşkilatında çalışan devlet memurlarınızın genel idare sınıfına -veya 
bilemiyorum yardımcı hizmetliler sınıfı varsa, onlara da veriliyorsa, mevzuatı çok iyi bilmiyorum-
verdiğiniz bu tazminat, en yüksek devlet memurunun ücretinin yarısını geçemiyor; teknik elemana 
o kişinin 4 katını veriyorsunuz; çünkü, devlet memuru maaşının 2 katını verebiliyorsunuz; diğerine 
yan, buna 2 katsa, 4 kat fark var arada. 

Şimdi, ilk fıkrada, memurlar arasında dengeyi sağlayalım, keşfe giden ile gitmeyen arasında, 
havuzda bir para biriktirerek, oradan parayı dağıtarak bir denge sağlayalım derken, buraya geliyor
sunuz, teknik personel ile diğer personel arasında 4 kat fark getiriyorsunuz. Bu da, bu maddenin 
birinci önerisiyle, bendiyle bağdaşmayan bir çelişki. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, bu para işleri hassas konular. Ne zaman devlet memurunun parası 
gündeme gelirse, hükümet ketum davranır, elini sıkar, avucunu sıkar, vermez, bizler de, muhalefet 
olarak, elimizden geldiğince vermeye çalışmanın doğru olduğunu söyleriz. 

Aramızdaki yargı mensubu arkadaşlarımız, avukatlanmız, hâkim ve savcılarımız çok iyi bilir
ler ve ben diğer memurlara bir haksızlık yapmak istemiyorum; ama, genel olarak, kural olarak, 
memurlar içerisinde en çok çalışmak zorunda kalan memurlardan biri de adliye personelidir. Başka 
personeller de mutlaka vardır; ama, genel olarak diyorum, en çok çalışanlar içerisinde belki birin
ci, belki ikinci sıradadır; çünkü. 

RAMAZAN KERÎM ÖZKAN (Burdur) - Meclis personeli var. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Hemen ikaz ediyorlar, gerçi, doğrudur, Meclis 

çalışanlan da... Sadece buradakiler değil arkadaşlar; ben bir konuşmamda söylemiştim, bu çalış
mayı Türk halkına ileten şu camlı bölmedeki o Meclis TV çalışanlarının ne zor koşullarda çalış
tığını bizzat ben gördüm. Orada sağlık koşulu çok kötü; çünkü, elektronik araçlar var, aletler var, 
manyetik aletler var. Gerçekten, insanın psikolojisini, kimyasını bozan bir ortam. Şu anda da 
çalışıyorlar, biz çalıştığımız sürece, mecbur, bunu halkımıza duyurmak zorundalar. Bu istisnaları 
ayınyorum, çok istisnaî bir durum. Burada çalışan arkadaşlarımız gerçekten çok özveriyle çalışıyor; 
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ama, genel olarak, çalışan devlet memurları arasında adliye personelinin, gerçekten, ne hafta sonu 
vardır ne gecesi vardır ne bayramı vardır; çünkü, mecbur, görevini yapacak. Suçüstü hükümleri dev
reye girer, acil olaylar devreye girer veya acil olmasa bile, örneğin, herhangi bir olayın keşfinin eğer 
gece yapılması gerekiyorsa olayın mahiyeti gereği, geceyansı gidip o keşfi yapmak zorunda. Bel
ki, olay, sabaha karşı üçte meydana gelmiş, saat üçte gidecek oraya; kâtibi gidecek, mübaşiri 
gidecek, hâkimi gidecek, savcısı, avukatı gidecek; bunu yapmak zorunda; yani, böyle zorluklarla 
çalışan ve bir yandan mahkeme, bir yandan keşif, bir yandan karar; yani, ben çok iyi biliyorum... 

Çok zor durumda çalışan arkadaşlarımıza, burada, yeterince destek verdik mi; pek, san
mıyorum. Neden; bu maddeyi okuduğumda -yine Sayın Bakan veya yetkililer bir açıklama yapar
lar sanıyorum- devlet memuru maaşını geçmiyor verdiğin. Orada bir kısıtlama getirdin, burada 
getirdin, belki yanyı bir kat artırdın; ama, sonunda bir kısıtlama getirdin. Artan bir para varsa; yani, 
bu yolluklarla ilgili, bu tazminatlarla ilgili para varsa, bu nereye gidiyor? Eğer artan bir para varsa, 
taşra veya merkez teşkilatında, bankalarda toplanan bir para varsa, ben, bunun, tamamının adliye 
personeline -yine yasalar çerçevesinde- ödenmesini istiyorum. Neden; sonuçta, bu, bir emeğin kar
şılığında ödenen para; yani, oradaki hâkim veya memur oturduğu yerde bu tazminatı almıyor; bu ya 
keşif içindir yahut herhangi bir araştırma içindir; bunun için, bir emek karşılığında bu parayı alıyor. 
Neden bunun bir kısmını tekrar elimize alıyoruz -gasbediyoruz demeyelim de- vatandaşlara, 
çalışanlanmıza vermiyoruz? Bence, bu kanundaki eksikliklerden biri de budur. Bu miktann 
tamamının vatandaşlara, daha doğrusu çalışan personelimize ödenmesi gerekir kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, kanunla ilgili, genel anlamda desteğimiz olduğunu söylerken, kamu ban
kası ve banka aynmını dikkatlerinize sunarak, bu maddeye karşı olduğumuzu söylemek istiyorum. 
Ya bunun bir açıklaması yapılacaktır, gelinip denilecektir ki, bunun şöyle bir gerekçesi vardır; çün
kü, okuyun, bakın, elinizdeki sıra sayısına, orada göremeyeceksiniz gerekçeyi, bu kamu bankasıy
la, banka aynmıyla ilgili gerekçeyi göremeyeceksiniz. Biri çıksın bunu açıklasın. Eğer, mantıklı bir 
gerekçesi varsa, eğer ülkemizin, halkımızın çıkanna... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çorbacıoğlu, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum. 
Ülkemizin çıkanna, bütçemizin çıkanna uygun bir gerekçeyse, biz, bu gerekçeye saygı duyarız 

ve buradan, bu maddeyi desteklediğimizi açıklanz; ama, bu söylenmedikten sonra, bu maddeye kar
şı olduğumuzu söylüyorum. Tekrar, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılanmı 
sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çorbacıoğlu. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi 49 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 49.- 29.7.2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli 

Eğitim Merkezleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1.8.2007 tarihine kadar 

11 inci maddenin birinci fıkrasındaki hizmet öncesi eğitime ilişkin hükümler uygulanmaz." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Bursa Milletvekili 

Mehmet Küçükaşık. 
Sayın Küçükaşık, buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan 951 sıra sayılı yasanın 49 uncu maddesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu ve şahsım adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi sevgi ve saygılanmla selamlanm. 

Maddeye içerik itibariyle baktığımızda, belki başında çok masum gibi bir madde. Aynen şu: 
"Madde 50.- 29.7.2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim 
Merkezleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 2.- Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1.8.2007 tarihine kadar 11 inci 
maddenin birinci fıkrasındaki hizmet öncesi eğitime ilişkin hükümler uygulanmaz." 
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Şimdi, acaba Ceza înfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 11 
inci maddesi neyi içeriyor buna bir bakmak gerekiyor. Bundan önce öncelikle 10 uncu maddeye bir 
bakmak istiyorum. Çünkü, 10 uncu maddeye baktığımızda -çünkü, personel alımıyla ve personelin 
eğitimiyle ilgili bu maddeler- "Eğitim merkezlerine kabul, eğitim, sınav ve atama" başlığı var. "Mad
de 10.- Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, cezaevlerinin ihtiyacına göre Adalet Bakanlığın
ca belirlenecek sayıda devlet memurluğu sınavında başarılı olan adaylar arasından idare memurluğu 
öğrenciliği için Adalet Bakanlığınca, infaz ve koruma memurluğu için adlî yargı komisyonlannca 
yapılacak sözlü sınav ve mülakatta başarılı olanlar alınır" hükmü var. 11 inci maddenin birinci fıkrası, 
yani, şu anda bu maddeyle 1 Ağustos 2007 tarihine kadar ertelemeye çalıştığımız ise şunu söylüyor: 

"Eğitim süresi ve eğitim sonu sınavı 
Madde 11.- Hizmet öncesi eğitimin süresi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurum

lan için belirlenen en az bir, en çok iki öğretim yılı olup, bu süre eğitim kurulunca belirlenir. Hiz
met öncesi eğitimde yirmi güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır." 
Yani, biz, ceza infaz kurumlanna alacağımız ceza infaz memuru ve idare memurlannı, normal 
olarak devlet memurluğu sınavını kazandıktan sonra, idare memurlan için Adalet Bakanlığı -sadece 
o yetmiyor- sözlü sınav ve mülakat yapıyor. Yine, ceza infaz kurumlan için o yerlerdeki adlî yargı 
komisyonlannda da tekrar hem mülakata hem sözlü sınava tutuyoruz. Şimdiye kadar bütün konuşan 
arkadaşlanm bu sözlü sınav ve mülakattaki kurullann yanlış olduğunu ve bu konuda partizanca bir 
kadrolaşmaya gidileceğini sürekli söylemişlerdi. Şimdi bakıyoruz, diyoruz ki: Acaba niye?.. 

Ve biz şuna da bakıyoruz: Adalet Bakanlığı ve ceza ve tutukevlerimizde çalışan personelimizin 
-Avrupa Birliğine şu anda uyum yasalan çerçevesinde baktığımızda- en fazla eleştirilen yönü 
olarak, ceza ve infaz evlerindeki infaz görevlilerinin hukuka aykın işlemleri olduğunu sürekli dile 
getirmeye çalıştık, oradaki personelin yeterli eğitilmediğini söylemeye çalıştık. 

Şimdi, bakıyoruz ki, bu yasa tasarısında, biz, bu insanlara -bir ya da iki dönem, en azından bir-
buçuk iki yıl süreyle- artık biz sizi eğitimden geçilmeyeceğiz, adaylık öncesi eğitiminiz olmayacak, 
direkt olarak mesleğe başlatacağız diyoruz; yani, birbuçuk yıllık bir süreyi beklemeye taham
mülümüz yok. Acaba, eğitim yeterli değil mi veya para yok mu diye baktığımda, tasannın gerek
çesine baktığımızda çok ilginç bir şey var arkadaşlar: "4769 sayılı Kanunda sözü edilen eğitim mer
kezlerinin henüz tüm eğitim ihtiyaçlannı sağlayacak kapasiteye ulaşmamış bulunması nedeniyle, 
özellikle hizmet öncesi eğitimlerin yapılamıyor olmasına sebep olan sıkıntıların 1.8.2007 tarihine 
kadar giderilmesinin planlanmasından dolayı, maddeyle hizmet öncesi eğitimler bu tarihe ertelen
mektedir" denilmektedir. 

Bu yasa, yani Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu, 
29.7.2002 tarihinde çıkmış. Biz, 1 Ağustos 2007 tarihine erteliyoruz; yani, 2002'den 2007'ye kadar 
geçecek beş yıl sürede Türkiye'de tamamen kurulması düşünülen 5 eğitim merkezinden 1 tanesini 
dahi, yasanın çıktığı tarihten bugüne kadar geçen üç yıldan beri, Türkiye'de 1 tane eğitim merkezini 
dahi, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak kuramadık mı?! Bunun gerekçesi, paranın olmaması mı? Eğer 
fizikî imkânlar değilse, şu anda teknoloji gelişti, üç ay içerisinde bu eğitim merkezinin fizikî imkân-
lan kurulabilir. Personel diyorsanız, Adalet Bakanlığının yargıç ve savcılanndan atanacak zaten, 
Yargıtaydan atanacak bu insanlar, birinci sınıf hâkimler arasından atanacak; böyle bir ihtiyacımız da 
yok. O zaman, ister istemez, insanın aklına, acaba 1 Ağustos 2007 tarihine kadar kimler atanacak 
sorusu geliyor. Hani, geçmiş dönemde, devlet memurluğu sınavını kazandıktan sonra sıfır puanla 
alınanlar mı, mülakatta hangi kriterlere göre elenecekler mi, soruları gündeme geliyor. 

Daha da ilginç bir şey var: Bu da yetmiyor, bakınız, burada da büyük bir çelişki var; çünkü, 
biz, sadece 11 inci maddenin birinci fıkrasını 1 Ağustos 2007 tarihine kadar erteliyoruz. Devamını 
okuduğumuzda çok daha hayret ediyorum ben ve bunu Sayın Bakanın cevaplandırmasını istiyorum; 
niçin diğer maddelerde ertelenmiyor da, sadece birinci fıkra erteleniyor?! Aynen şu var: "Ceza infaz 
kurumlan ve tutukevlerinde görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yüksel
me eğitimleri ilgili mevzuat hükümlerine göre eğitim merkezlerinde yaptınlır. Aday memurluk, hiz-
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met içi ve görevde yükselme eğitimlerinin süresi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanuna 
göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenir." Dördüncü fıkra ise "eğitim görenler eğitim 
süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava tabi tutulurlar. 
İdare memurluğu ve infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinden hizmet öncesi eğitimi başarıyla 
tamamlayanlar ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar." 

Şimdi, birinci fıkrayı kaldırıyoruz; ama, bu adamı -dördüncü fıkra yürürlükte- daha önce, gerek 
adlî yargı komisyonlarında gerekse Adalet Bakanlığında yapmış olduğumuz, idare memurları için 
ve ceza infaz koruma memurları için yaptığımız hem mülakat hem sözlü sınavdan sonra bir kere 
daha bu adamı sınava tutma yükümlülüğünü getiriyoruz tekrar. Hangi kriterlere göre olacak; kim 
yapacak?! Ceza ve tevkifevlerinde sadece gördükleri çok hafif konulardan sonra orada devlet 
memuru niteliğinde olan bakanlığın bünyesindeki insanlar mı yapacak?! Yetmeyecek, devlet 
memuru sınavını kazandınız, yetmedi; sözlüyü kazandınız, yetmedi; mülakatı kazandınız, yetmedi; 
göreve başlamaya kalktın, hayır, ben, senin... Hani, hep diyoruz ya, beden diline uymadı, ben senin 
işine tekrar son veriyorum mu diyeceğiz bu insana hiçbir eğitim vermeden?! Bu kadar eziyet çek
tirilir mi bir insana?! O zaman, bu dördüncü fıkra ne yapmaya kalıyor burada?! 

11 inci maddeyi erteleyin 2007 yılı sonuna kadar. Kimleri alacaksınız bu süre içerisinde? Biz 
diyoruz kadrolaşma olacaktır diye. Bunlar hep söylendi şimdiye kadar; "hayır, yalan, yalan, yalan" 
dendi. Bu, kadrolaşmanın maddesidir; başka hiçbir madde değildir. Hiç kimse kendini aldatmasın... 
Kimler alınacaktır buraya? Hangi kriterlere göre alınacaklardır? Bu madde bu!.. Bu madde bu!.. 
Hangi süre içerisinde kimlerin alınacağına bir bakalım. 

Bakınız, en sonunda şunu da söylüyoruz: "Başarılı olamayanların eğitim merkeziyle ilişkisi 
kesilir -son fıkra bu, beşinci fıkra- ödenen harçlık ve yapılan masraflar talep edilmez." Yahu, allahaş-
kına, hangi kriterlere göre olacak bunlar?! Hangi kriterlere göre olacak, bana bir söyler misiniz?! 

Bakınız, şimdiye kadar, Türkiye'deki en büyük temel sorunlardan bir tanesi insan haklan 
sorunuydu. Ceza İnfaz Kanununda en fazla tartışılan konulardan bir tanesi buydu. Biz, yine, Ceza 
İnfaz Kanununda önemli bir değişiklik yaptık; dedik ki, iyileştirme modelini benimsiyoruz. 

Pekâlâ, eğitilmeyen, eğitimi ertelenen insanlarla, siz, iyileştirme modelini nasıl uygulayacak
sınız? Cezaevindeki insanlan tekrar topluma kazandırabilmek için hangi süzgeçlerden geçeceğini, 
eğitilmeyen, bilmeyen, eğitimi yapılamayan... Hangi nedenle olduğunu bilmediğim şu anki mev
cut düzenlemeden hepimiz rahatsızız, mevcut uygulamadan hepimiz rahatsız. 

Pekâlâ, biz, bu insanlann yerine ne koyuyoruz da, yarın öbür gün, bu insanlara diyeceğiz ki, 
arkadaş, senin yaptığın uygulamalar yanlıştır, biz, bunları düzeltmeye çalışacağız. İyileştirme 
modeli nasıl açıklanacak burada, nasıl uygulanacak? Bu insanları, biz, sınıflara ayıracağız, bunlann 
rehabilite edilmelerini ayarlayacağız. Hangi uzmanlar yapacak bunu; bu belli değil. 

Bakınız, burada önemli bir husus var. Gerçekten de merak ettiğim üç konuyu tekrar tekrar sor
mak istiyorum. Bir, 1 Ağustos 2007 tarihine kadar, hangi gerekçeyle, biz, 11 inci maddenin birinci 
fıkrasını erteliyoruz? Parasızlık mı, fizikî imkansızlık mı, yoksa, yeteri kadar, o eğitim kurumunda 
görev yapacak, ders verecek yargıcımız, birinci sınıf yargıcımız ve eğitmenimiz yok mu; bunu, ger
çekten merak ediyorum. 

İki; bu insanların en azından sekizer aylık -onaltı aya tekabül eder; en az bir dönem sonu veya 
bir yıl diyelim- süre içerisinde eğitim almalarının bir sakıncası var mı? Yoksa, 2007 yılı geliyor, bu 
siyasal iktidann dönemi bitiyor sıkıntısı mı var? O süre içerisinde, biz, yeni bir insan alamayacağız 
demenin sıkıntısı mı var? Bol bol kadrolaşma yapalım demek mi isteniyor burada açıkçası? 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Herhalde... 
MEHMET KÜÇUKAŞIK (Devamla) - Herhalde ise mesele yok; orada anlaşıyoruz, orada an

laşıyoruz. 
Üç; 11 inci maddede birinci fıkrayı erteliyoruz da, geri kalan tekrar ikinci, üçüncü ve dördün

cü maddeleri... Evet, ikinci maddeyi erteleyemezsiniz; çünkü, ertelemek mümkün değil onu, 
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göreviçi eğitimi, onu ertelemeniz mümkün değil. Orada normal olarak tekrar meslek öncesi 
eğitimini tamamlamış, hizmet öncesi eğitimini tamamlamış insanların girecekleri yazılı, sözlü ve 
uygulamalı sınav ne yapmaya duruyor?! O zaman 4 üncü maddeyi ne yapacağız; 4 üncü maddeyi 
biz niye ertelemiyoruz?! 

Ben, bunların samimî olarak cevaplarının verilmesini istiyor; hepinizi sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Küçükaşık. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 72 nci maddesine göre verilmiş bir önerge vardır; önergeyi 

okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 951 sıra sayılı yasanın 49 uncu maddesinin önemi nedeniyle konunun daha 
çok aydınlığa ve açıklığa kavuşması bakımından İçtüzüğün 72 nci maddesi uyarınca bu maddeyle 
ilgili görüşmelerin devam etmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Muharrem Kılıç Feridun Ayvazoğlu Halil Ünlütepe 
Malatya Çorum Afyonkarahisar 

Atilla Kart Ziya Yergök Haluk Koç 
Konya Adana Samsun 

Bayram Ali Meral 
Ankara 

Gerekçe: 
Görüşmekte olduğumuz Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısının genel gerekçesinde de ifade edildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 140 ncı maddesinde "Hâkimler ve savcılar, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları olarak 
görev yaparlar. Bu görevler meslekten hâkim ve savcılar eliyle yürütülür. Hâkimler, mahkemelerin 
bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler" hükmüne yer verilmiştir. 

Yargılama faaliyetinin etkin bir biçimde sürdürülerek sonuçlandırılması için de çalışma koşul
larının iyileştirilmesi, iş yükünün azaltılması ve yargı bağımsızlığının tam olarak sağlanması, 
nitelikli ve yetkin kişilerin hâkimlik ve savcılık mesleğine özendirilmesi gerekir. 

Hâkim ve savcılarla ilgili olarak Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi kaynaklarına bakıldığında 
da "hâkimlerin görev süresi, bağımsızlığı, güvenliği, alacakları yeterli ücret, hizmet şartlan, emek
li aylıkları ve emeklilik yaşı kanunda yeterli biçimde güvence altına alınır. Hâkimlerin yükselmeleri 
yeterlilik, dürüstlük ve deneyim gibi objektif nedenlere dayanır. Yasama ve yürütme organı, hâkim
lerin bağımsızlığını sağlamalı ve hâkimlerin bağımsızlığını tehlikeye sokan hiçbir adımı at-
mamalıdır" şeklinde ifadelere ve ilkelere yer verildiği görülmektedir. 

Avrupa Birliğinin ülkemiz hakkında açıkladığı 2003 yılı ilerleme raporunun yargı sistemine iliş
kin bölümünde, yargının ağır iş yükünün olumsuz bulunan hususlar arasında saydığı görülmektedir. 

Ancak bugün Anayasamıza baktığımızda, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun mevcut 
yapısıyla yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin tam olarak sağlanmasına olanak bulun
madığı açıktır. Öncelikle bu alanda bir düzenleme yapılarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun yapısı değiştirilmeli, Adalet Bakanı ve Bakana hiyerarşik bağla bağlı olan müsteşar, 
Kurulda yer almamalıdır. 

Hükümet tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan alt komisyonda ve Adalet 
Komisyonunda görüşülerek Genel Kurula gelen 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin söz konusu Kanun Tasansı, içerdiği kimi olumlu 
değişikliklere karşın, toplumumuzun bağımsız, etkint hızlı ve adil yargı beklentilerine, yargıç ve 
savcılarımızın haklı istemlerine yeterince karşılık vermemektedir. 
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Özellikle tasanda yer alan mülakatın biçiminin ve kimler tarafından yapılacağı hususunun 
açıklığa kavuşturulması, düzenlemenin yönetmeliklere bırakılmaması gerekir. Mülakat kurulunun 
yapısı yaşamsal önem taşımaktadır. Şimdi uygulanmakta olan yönetmeliğe göre, mülakat kurulu 
Bakanlık bürokratlanndan oluşmaktadır. Bu, yanlış bir yöntemdir. Mülakat kurulunda görev alacak 
kişilerin yüksek yargı organlanndan ve Türkiye Barolar Birliği gibi bağımsız organlardan seçilerek 
oluşturulması daha uygun olacaktır. 

Şimdiki halde, Adalet Bakanlığının bünyesinde Bakana bağlı olarak çalışan teftiş kurulunun, 
buradan alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bağlanması daha doğru olacaktır. 

Diğer taraftan, çalışma koşullannın olumsuzluğu, iş yükünün ağırlığı ve aynı zamanda hâkim 
ve savcılık mesleğinin özelliği de gözönüne alınarak, özlük haklan bakımından yeterli, kalıcı ve tat
min edici iyileştirmelerin de yapılması gerekir. Bir önemli nokta da, adlî yargıda olduğu gibi idarî 
yargıda da görev yapacak olan tüm hâkim ve savcılann mutlaka hukuk fakültesi mezunu olmalan 
sağlanmalıdır. 

Yukanda açıkladığımız nedenlerle, konunun daha iyi anlaşılması bakımından maddeyle ilgili 
görüşmelerin devam etmesine karar verilmesini talep etmek zorunlu olmuştur. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

III.- Y O K L A M A 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maddenin oylamasından önce bir yoklama talebi vardır. 
Yoklama talebinde bulunan milletvekillerinin isimlerini okutacağım ve salonda bulunup bulun-

madıklannı tespit edeceğim. Eğer, salonda 20 milletvekilinin olduğunu tespit edersem, elektronik 
cihazla yoklama yapacağım. 

Ali Topuz?.. Burada. 
Atilla Kart?.. Burada. 
Haşim Oral?.. Burada. 
Kerim Özkan?.. Burada. 
Emin Koç?.. Burada. 
Oya Araslı?.. Burada. 
Sıdıka Sanbekir?.. Burada. 
Ali Rıza Gülçiçek?.. Burada. 
İsmet Atalay?.. Burada. 
Feridun Ayvazoğlu?.. Burada. 
Mehmet Parlakyiğit?.. Burada. 
Hüseyin Ekmekcioğlu?.. Burada. 
Kemal Demirel?.. Burada. 
Salih Gün?.. Burada. 
Muharrem Kılıç?.. Burada. 
Yüksel Çorbacıoğlu?.. Burada. 
Ali Arslan?.. Burada. 
Fahrettin Üstün?.. Burada. 
Şevket Arz?.. Burada. 
Feridun Fikret Baloğlu?.. Burada. 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilli arkadaşlanm, yoklama için 5 dakika süre veriyorum. 
Adlannı okuduğum saym üyelerin, yoklama için elektronik cihaza girmemelerini rica 

ediyorum. 
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Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

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

2.- Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1039) (S. Sayısı: 951) (Devam) 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
51 inci maddeyi 50 nci madde olarak okutuyorum: ^ 
MADDE 50.- 23.7.2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 31 inci 

maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Uzmanlık programlarında basan ile geçirilen süreler, iki yılı aşmamak üzere, kademe iler

lemesi ve derece yükselmesi incelemesinde değerlendirilir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına Burdur Millet

vekili Ramazan Kerim Özkan. 
Sayın Özkan, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 951 sıra sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının 50 nci maddesinde görüşlerimi belirtmek üzere, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Hukuk ve adalet hizmetlerinde görev üstlenmiş bulunan hâkim, savcı, avukat, noter ve diğer 
personele, hukuk fakültelerinde veya diğer eğitim ve öğretim kurumlarında verilen teorik ve 
akademik eğitim ve öğretim yanında, meslek öncesi ve meslekiçi eğitimde uzmanlık programlan, 
seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek yoluyla yeni bilgilerin kazan-
dınlması, bu meslek mensuplarının daha verimli ve üretken olabilmelerini sağlamak üzere, 
23.7.2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu yürürlüğe girmiştir. 4954 sayılı 
Türkiye Adalet Akademisi Kanununun meslekiçi eğitim ve uzmanlık konulu 31 inci maddesinin 
birinci fıkrasında "Akademi adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcılannın, avukatlann ve noter
lerin meslekiçi eğitimi ile belli alanlarda uzmanlık kazanmalan için, uzmanlık eğitim ve öğretimi 
yapar, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenler" denilmektedir. İkinci fık
rada ise "bu konuda çıkanlacak yönetmeliğe göre, uzmanlık programına kaydolma hakkını kazanan 
adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcılanna, kamu kurumu veya kuruluşlannda çalışan hukuk 
müşaviri veya avukatlara ve noterlere eğitim süresince izin verilir" denilmektedir. 

Şimdi görüşülmekte olan yasa tasansınm 50 nci maddesiyle, 4954 sayılı Türkiye Adalet 
Akademisi Kanununun 31 nci maddesinin yukanda belirtilen ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
"uzmanlık programlannda basan ile geçirilen süreler, iki yılı aşmamak üzere, kademe ilerlemesi ve 
derece yükselmesi incelemesinde değerlendirilir" fıkrası eklenmesi öngörülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün görüşülmekte olan yasanın, Türk adalet sistemin
de yer alan her kademedeki personel tarafından gereken dikkat ve özenle izlenmekte olduğunu bil
mektesiniz. Türk yargı sisteminin odak noktası, olmazsa olmazı olan değerli hâkim ve savcılarımız 
için önemli olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyeti için de gerekli olan bir yasayı görüşmekteyiz. Ek
lenmesi öngörülen fıkra, şahsım ve Grubum Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da, Türk adlî 
çalışanlan açısından atılan bir ilk adım olduğu düşüncesiyle uygun görülmektedir; diğer adliye per
soneli için de başlangıç kabul edilmesini Yüce Heyetinizin dikkatlerine sunmak isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli arkadaşlanmın da söylediği gibi, bu yasayı 
düzeltmekle, Türk yargı sisteminin çok fazla bir sorununu çözmüş olmuyoruz. Köklü değişiklik 
yapmak zorundayız. Esastan çalışmaya başlamalıyız. Yani, çağdaşlaşmayı, yenileşmeyi, üniter 
yapıyı pekiştirmek için Anayasadan başlamak gerekmektedir. 
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Hâkim ve savcılarımızın sıkıntılarından birisi bağımsızlık unsuru, diğeri de özlük haklarıyla il
gili; gerçekten mağdur olduklarına ilişkin talepleri bizlerce çok önemli olmalıdır ve en kısa zaman
da çözüme ulaştırılmalıdır. 

Hâkim ve savcılarımızın, maaş sıralamasında çok aşağılarda kaldığını bilmekteyiz ve onlar 
adına üzülmekteyiz. Her yerde tasarruf olabilir; ama, adaletin sağlanmasında emeği olanlarda tasar
ruf olmaması gerektiği inancındayım. 

Özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili, bir yüksek mahkeme başkanın söylediği, 
hafızalarımızdan hâlâ silinmedi. "Bir hâkimin, bir savcının vicdanı ile cüzdanı arasında kalmaması" 
şeklindeki söylemi, Türk kamuoyunda uzunca bir süre tartışılmış, yargı mensuplarının, cüzdandan 
uzak, vicdamyla karar verebilmelerine olanak sağlayacak düzenlemenin yapılması bu Meclisin en 
önemli görevlerinden biri olmalıdır. Duvannda "adalet mülkün temelidir" diye yazan, her türlü 
fizikî şart ve sosyal imkânlardan yoksun olan mekânlarda görev yapan, adaletin sağlanmasında 
temel direk olan hâkim ve savcılarımızın özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik daha fazla kat
kıda bulunmak ve bunlarla ilgili önerilere destek olmak bizlerin onuru olacaktır. Adalet adına görev 
yapan değerli hâkim ve savcıların sorunlarını tartışıyoruz, çare de bulacağız, bulmak da zorundayız. 
Bu konulardaki çalışmalara destek verdiğimizin bilinmesini isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizin de ortak görüşte birleşeceği düşün
cesiyle, yargılama faaliyetini yürüten hâkim ve savcıların meslekî ve bilimsel açıdan gelişmeleri, 
adalet hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesiyle sağlanacaktır. Hâkimlik ve sav
cılık, kariyer meslek olması nedeniyle, teorik ve pratik bakımdan yoğun bir bilgi birikimi gerektir
mektedir. Bu nedenle, hâkim ve savcılarımıza, gerek atamaları öncesinde gerekse kariyerleri 
süresince mahkemeler ve mümkün olduğu takdirde diğer otorite ve kurumlar nezdinde pratik eğitim 
verilmesi gibi uygun eğitim imkânları sağlanmalıdır. Bu eğitim, hâkimlerimiz için ücretsiz olmalı 
ve özellikle, yeni mevzuat ve mahkeme kararlarının kapsamına yönelik olmalıdır. Verilecek eğitim, 
gerektiğinde mahkemeler ve Avrupa kurumlan veya yabancı kurumlara yapılacak çalışma ziyaret
lerini kapsamalıdır. Uluslararası diyaloglar geliştirilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; nitelikli ve çağdaş bilgi düzeyine erişmiş, objektif dav
ranmayı ilke edinmiş hâkim ve savcılar, temel hak ve hürriyetlerin güvencesidir. Yargılama 
faaliyetini yürüten hâkim ve savcıların meslekî ve bilimsel açıdan gelişmeleri, adalet hizmetinin et
kin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaktır. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 13 Ekim 1994 tarihli ve 12 sayılı tavsiye kararında 
"hüküm verme süresi içinde hâkimler bağımsız olmalı ve her türlü çevreden, her türlü nedenle doğ
rudan veya dolaylı olarak gelebilecek müdahalelerden, tehditlerden, baskılardan, teşviklerden, uy
gunsuz etkilerden ve sınırlamalardan uzak biçimde hareket edebilmelidir. Hâkimleri bu şekilde et
ki altında bırakmak isteyen kişilere karşı kanunla yaptırımlar öngörülmelidir. Hâkimlerin görev 
süreleri ve maaşları kanunla teminat altına alınmalıdır. Yasama ve yürütme organı, hâkimlerin 
bağımsızlığını sağlamalı ve hâkimlerin bağımsızlığını tehlikeye sokan hiçbir adım atılmamalıdır" 
şeklinde ifade ve ilkelere yer verilmektedir. 

Ancak, benim güzel ülkemde, kulaklarımda çınlayan, bir cumhuriyet savcısı arkadaşımın söz
lerini anlatmadan geçemeyeceğim. Sömestr sonuydu. Cumhuriyet savcısı arkadaşımla yolda kar
şılaştım. Selamlaştıktan sonra ne var ne yok diye sordum. Aldığım cevap "altı yok pabuç gibi 
sürünüyoruz. İki yakamız bir araya gelmiyor. Çocuklar karne aldı. Bugün eve zor gideceğim." Niye 
dedim. "Çocuklara karne görümü olarak ayakkabı sözü vermiştim. Ayakkabı alamayacağım. Kem
dim pençeyle idare ediyorum. Biliyorum, çok çalıştılar, karneleri de iyi olacak. Bir baba olarak 
sözümü yerine getiremeyeceğim. Üzülüyorum, kahroluyorum, mahvoluyorum. Ne olur, birçok 
emeklimiz, işçimiz, memurumuz, köylümüz için sorunları dile getirirken, biliyorum, onlar da aynı 
dertten mustarip; yaşama güçlüğü çekiyorlar. Biz, cumhuriyet savcılarını da unutmayın" demişti. 
Aynen, bir vekil olarak Yüce Meclise aktarıyorum. Lütfen, bu sese kulak verelim. 
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Özetle, hâkim ve savcılarımızın, adalet saraylarında, hapishanelerde görev yapan personel
lerimizin statülerinin, sosyal haklarının ve maaşlarının görev onuru ve yüklendikleri sorumluluklara 
uygun olması sağlanmalıdır. Aynı inançta olduğunuzu düşünmekteyim ve hak ettiklerini adım gibi 
biliyorum. Hiçbir hâkim, hiçbir savcı, hiçbir adalet çalışanı, bizim Burdur yöresinin tabiriyle "cici 
pappam parıl parıl parıldıyor, aç karnım curul curul curulduyor" demek istemiyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hâkim ve savcıların uzmanlık programına katılmalarının 
teşviki amaçlanan ve katıldıkları uzmanlık programlarını başarıyla bitirenlerin, bu programda geçen 
sürelerinin kademe ve derecelerine eklenmesi hükmü uygun olmakla birlikte, hâkim ve sav
cılarımızın bağımsızlığı, güvenliği, alacakları yeterli ücret, hizmet şartları, emekli aylıkları 
konusunda getirilecek tekliflerle ilgili tasarılara, şahsım ve Grubum Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
üzerimize düşen katkıyı en iyi şekilde yapacağımızı belirtir, yeni yasanın Türk adalet sistemine 
hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinize saygı ve sevgiler sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
52 nci maddeyi 51 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 51.- 4954 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 10.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle Bakan

lığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan 
adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adayları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul 
edilmeleri hâlinde, hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Akademinin görüşü alınarak hazırlanacak yönet
melikte gösterilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Antalya Millet
vekili Feridun Fikret Baloğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; programımızın bu bölümünde 52 nci maddeyi tartışacağız. Bu, zaten, 57 maddelik bir 
yasa, kısa bir sürede Meclisten geçti, bir mukavemet de görmedi; sadece düşüncelerimizi söyledik, 
onları söylemeyle devam ediyoruz. Önümüzde yine böyle 200 maddelik yasalar var, onlann da 
Meclisten bu süratle geçeceğine eminim. 

951 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının 52 inci maddesini, yani, yeni numaralandırmasıyla, 51 inci maddesini 
görüşüyoruz. Biz, bu çalışma döneminde karşılıklı zorlamalar arasında sıkışmış milletvekilleriyiz. 
Önümüze dayatılan bir programı iktidar grubu olarak ve muhalefet grubu olarak paylaşmaya 
çalışıyoruz, zorluklan da paylaşıyoruz. Şimdi saat 23.00'e yaklaşıyor; ben, saat 23.00'e kadar 
konuşacağım ve zaten 13 dakikalık bir süre var önümde, bunu kullanacağım, sonra hepinizin, 
hepimizin evlerimize gitme imkânımız olacak. 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Uzatalım. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) -Hayır, gerekirse uzatabiliriz de; yani, biz, 

muhalefet olarak her türlü çalışma ortamına hazırlıklıyız ve her maddeyi de sizinle uygar şartlarda 
tartışmaya hazınz. Bu, karşılıklı bir duyarlılık meselesidir, konuya duyduğumuz bir ilginin bir gös
tergesidir. Doğal ki, hâkimler ve savcılar konusu, hepimizin ilgi duyduğu konudur. Yani, bu konuya 
ilgi duymamızda da şaşılacak bir taraf yok, sizin de... 

Yalnız, benim bir şey dikkatimi çekiyor. Bu ilginin dengeli olmasını düşünüyorum ben. Hep 
muhalefet konuşuyor; iktidarın bu konuda, hâkimler ve savcılar konusunda söyleyecek sözleri ol
duğunu biliyorum; ama, bunun hangi nedenlerle söylenmemiş olduğunu merak ediyorum. Yani, ben, 
şimdi arkadaşlarıma bakıyorum; büyükçe bir bölümünüz, yargıyla yakından ilgilisiniz. Bu ilgi, tabiî, 
çeşitli biçimlerde tezahür ediyor. O yüzden, sizin de burada konuşmanız gerektiğini düşünüyorum. 

AHMET YENİ (Samsun) - İş yapıyoruz iş! 
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FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Özellikle dokunulmazlıkların kaldırılmasından 
sonra bu ilgi daha yoğunlaşacak, daha yoğun bir hale gelecek. 

AHMET YENİ (Samsun) - Biz, konuşmaya değil, iş yapmaya geldik. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Şimdi, nasıl iş yaptığınız konusunda da söy

leyeceklerim olacak. 
Şimdi, arkadaşlar, bu madde, teknik bir madde; biliyorsunuz, staj süresi iki yıl; bir yılını dol

durması halinde, hâkim ve savcı adaylarının görev yapmaları imkânını getiriyor. 
Burada şöyle bir süreç izleniyor: Bir kere, 4 000 yeni hâkim söz konusu, hâkim kadrosunun dol

durulması, yargının daha işler hale getirilmesi söz konusu. Bunları yetiştirmek için yeterli zamanın ol
madığı anlaşılıyor, yeterli imkânın, yerin de olmadığı anlaşılıyor; çünkü, eğitim merkezi tıkanabilir. 
4 000 yeni hâkim mülakat yöntemiyle alındığı zaman, bunların, mülakatın biçimi nedeniyle, yeterli 
olup olmadıkları da ayrı bir tartışma konusu; ama, bunların yetiştirilmeleri gerekecek; bu, bir zaman 
alacak. Bu zaman nedeniyle de stajın yarıya indirilmesi doğru olur; birincisi bu. 

İkincisi, hâkim ihtiyacımız yoğun, savcı ihtiyacımız yoğun; bu, giderilecek. Bu nedenle, 51 in
ci madde bu düzenlemeyi getiriyor. 

Bakanlık teklif edecek, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu karar verecek; bir yıllık staj 
süresini tamamlayan adaylar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından mesleğe kabul 
edilecekler; böylece, yeni bir sürece girecekler. Girdikleri zaman ne olacak; Türkiye'de hâkimlerin 
ve savcıların hangi koşullar içinde görev yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Bu ihtiyaç bu yasayı getir
miştir zaten. Bu yasa da kısmî düzeltmeler getiriyor. 

Ben, bu yasanın gündeme gelmesi aşamasında İktidar Partisinin dürüst tavrını kutluyorum; 
çünkü, İktidar Partimiz, bugüne kadar getirdiği birçok yasanın bir devrim olduğunu söylüyordu, bu 
kez devrimden bahsetmediler, reform olduğunu söylediler. Bu, kısmî bir gerileme gibi gözükse de, 
gerçeği yansıtıyor; bu, bir reformdur ya da bir reform girişimidir. Sayın Bakanın da ifade ettikleri 
gibi, başka desteklerle daha işler hale gelmesi, adliye teşkilatımızın, adliye çalışanlarımızın daha iyi 
şartlara kavuşmalarını sağlaması gerekir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu hâkim ve savcılarla ilgili ve bunların yaşadığı koşullarla ilgili 
bölüme gelince; bir hâkimin bana göndermiş olduğu bir anısını size nakletmek istiyorum, bundan 
alınacak çok ders var. Bu yargıcımız şu anda Ankara'da görev yapıyor. Kendisi, Ankara'nın bir il
çesinde, 1978 yılında bir keşifte başına gelen bir olayı anlatıyor. Ben, size, bunu hikâye olsun diye 
anlatmıyorum; çünkü, zaten, size yeteri kadar hikâye anlatılıyor. Ben, bundan bir ders alınacağı 
umuduyla anlatıyorum. 

RECEP ÖZEL (İsparta) - Şiir okuyun... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - O şiirin kalan bölümünü okursam toplantı 2 saat 

daha uzar. Adam o kadar dertli ki, yaklaşık 3-4 sayfalık bir şiir yazmış Sayın Recep Özel, çok uzun 
bir şiir; bunu okursam toplantı bitmez, yapmayacağım onu. Bir de, şiir günü değil bugün. Biz 
burada son derece ciddî bir konuyu tartıştığımız için, ben o şiirin konuyla ilgili bölümlerini 
okumakla yetindim; ama, aslında çok şiir var. Ben buraya getiririm bir şiir kitabı, size saatlerce 
okurum; ama, benim amacım şiirle ilgili bir eğitim vermek değil ya da şiir konusundaki düşün
celerimi paylaşmak değil. O nedenle, o talebinizi kabul edemeyeceğim; ama, sizin eğer şiir 
konusunda özel bir isteğiniz varsa, onu uygun bir zamanda yerine getirmeye hazırım. 

Şimdi, arkadaşlar, izin verirseniz... 
Sayın Fikret Badazlı, lütfen, ben konuşurken orada gezinmeyiniz, benim dikkatimi dağıtıyor

sunuz. (Gülüşmeler) 
BAŞKAN - Sayın Baloğlu... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Efendim, orada hep geziniyorlar. 
BAŞKAN - . . .şiir falan okumayacaksınız değil mi? 
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FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Hayır, şiir okumayacağım; ama, Sayın Fikret 
Badazlı lütfen yerine otursun; çünkü, ben, Sayın Fikret Badazlı'yı gördüğüm zaman, onun bizimle 
ilgili söylediği sözleri hatırlıyorum; bu vesileyle onu da kısaca yanıtlamak istiyorum. 

Sayın Fikret Badazlı, Antalya'da yaptığı bir basın toplantısında, muhalefet milletvekilleri için, 
Antalyalı muhalefet milletvekilleri için şunu söyledi: "Ya, bunların işleri güçleri yok, durmadan 
konuşuyorlar, halka anlatıyorlar, halkı harekete geçiriyorlar." Ben de kendisine şöyle bir yanıt ver
dim Sabah'ın Akdeniz ekinde: "Bu, bizim doğal hakkımız, biz muhalefetiz; yani, siz yanlışlık 
yapıyorsunuz, biz de dolaşacağız." Üstelik kendisini kutladım; eğer beni muhalefet milletvekili 
olarak, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili olarak Antalya'da çok gezdiğim için suçluyorsanız ya 
da böyle bir tespit yapıyorsanız bu bana onur veriyor, çünkü, işimi yapıyorum ben; yani, işim bu 
benim, halkın içinde olmak, onlarla birlikte muhalefet yapmak. 

Bu açıklamayı yapma imkânı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Baloğlu... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Konuya dönüyorum efendim. 
BAŞKAN - . . . bir saniyenizi istirham edeyim. 
Madde üzerinde konuşmaya başlarken bir sürçülisan oldu tahmin ediyorum, kasıt dışı bir hata. 

"Programa başlıyoruz" gibi bir ifade oldu; yani "maddenin görüşmelerine başlıyoruz" ifadesi ol
muştu; onu tashih ederseniz... 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Programla kastettiğim bugünkü programımız 
efendim; yani, bir program içinde çalışıyoruz; dağınık çalışmayı kabul edecek bir anlayışa sahip 
değilim ben. O programa uymak zorundayım; yani, program nedir; bugünkü şeydir. Program der
ken kastettiğim, gündem tabiî, efendim. 

Şimdi, efendim, izin verirseniz, 4 dakikalık bir gecikmeden sonra, ben, yargıcın anılarına 
geçiyorum. 

Şimdi, Sayın Yargıç "Ankara'nın bir ilçesinde, büyük bir plato üzerinde keşif yaparken, ani bir 
fırtına, gök gürültüsü ve şimşek çakmaları sonunda keşfi bırakmak zorunda kaldım" diyor. 

Lütfen dinleyin. 
"Dolmuş şoförünün ısrarlı gayretlerine rağmen araba çalışmadı; anayola 5-6 kilometre uzaklık

taki aynca bir çayı da geçmek zorunda olduğumdan, sağanak halinde yağmura rağmen keşif 
heyetiyle birlikte yürümeye çıktık. Bu sırada, biz, dizlerimize kadar ıslanmayı göze aldık. Kurtuluş 
Savaşı gazisi yaşlı bir amca -burası hepimizi ilgilendirmeli arkadaşlar- ikidebir benim önümü 
kesiyor, eğilip 'sırtıma bin, ben seni karşıya geçiririm, sen ıslanma' diye ısrar ediyor. Bunun üzerine, 
ben 'amca sen şaşırdın mı, 80 yaşında bir insansın, sen beni sırtında neden taşırsın' deyince, ağ
layarak şunları söyledi..." 

AHMET YENİ (Samsun) - Kanun maddesiyle ne alakası var?! 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Çok ilgisi var. 
"...Hâkim bey, sen adalet dağıtıyorsun, hepimizden büyüksün, senin ıslanmaman gerekir' dedi 

ve ağlamaya başladı." Yani, bir yargıca halkımızın bakışı budur arkadaşlar. Halkımız yargıca adalet 
dağıtan bir insan olarak inanılmaz bir saygı duyar. Biz, bu saygının farkında olmalıyız ve bunun 
gereklerini yerine getirmeliyiz diye hâkimin bu anısını ben yansıtıyorum ve hâkim bunu yazarken... 
Yani, bu yazı, Antalya Barosu Dergisinin bir sayısında yayımlanmıştır; daha sonra da bunu sözlü 
olarak da bana anlatmıştır, gözleri yaşarmıştır. 

Şu anda Ankara Adliyesinde kendisi; beni dinlediğini sanıyorum; çünkü, bu anısını sizlere nak
ledeceğimi söylemiştim. 

Halkımız adalete böyle bakar, yargıca böyle bakar, biz de böyle bakmak zorundayız, böyle bak
tığımıza inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, tabiî, bu, adaletin bir parçasıdır yargıçlar; öteki tarafında da 
avukatlar duruyor, avukat arkadaşlarımız duruyor. Şimdi, ben, yargıçlarla ilgili bir anıyı naklettiğim 
zaman, eğer yargının öteki kanadını oluşturan avukatlarla ilgili böyle bir anıyı nakletmezsem, bu 
benim eşitlik kavramımı zedeler, sizi de rencide eder. 

BAŞKAN - Sayın Baloğlu, konuşma süresi olarak 6 dakikanız var, çalışma süremizin bit
mesine 3 dakika var. Eğer sürenizi tam kullanacaksanız, Genel Kurulun onayını almak isterim. 
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FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Hayır Sayın Başkan. Ben, tam beni uyardığınız 
sırada keseceğim konuşmamı. 

BAŞKAN - 3 dakikada yetiştirebilecek misiniz? 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - 3 dakikada, 2'ye 33 kala bitecek. 
BAŞKAN - Buyurun. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Şimdi, rivayet olunur ki, eski Atina'da, en ünlü 

avukatlardan bir tanesi, yaşlanmış ve mesleği bırakmıştır. Bir müddet sonra, bu ünlü avukatın yaş
landığı haberini alan genç avukatlar, kendisini görmeye gitmek isterler, rahatsızlığını öğrenmek is
terler, geçmiş olsun dileklerini sunmak isterler ve Atina'nın hayli dışında, bir tepede, bu avukatın 
bulunduğu eve giderler; genç avukatlar şaşırırlar; ünlü avukatın evi çok kötüdür, derme çatma bir 
kulübe; yerde şilteler; bakımsız, perişan. Şaşırırlar, inanamazlar; bu, devrin en ünlü avukatı, 
Roma'nın en ünlü avukatı nasıl bu halde olur derler ve sorarlar "hocam, üstadım, niye bu haldesin" 
derler. O der ki: "Ben, devrin en ünlü hukukçusuyum; ama, ben, yere eğilmeyi öğrenemediğim için 
böyle oldum" Çünkü, eski Roma'da avukatlık lanetli bir meslek gibi yorumlanırdı ve avukatlara 
paraları yere atılırdı, eğilip, alsınlar diye. O en ünlü avukat, yere atılanları almadığı için yoksul kal
mıştır. 

Dileğimiz bütün avukatların böyle olmasıdır, ben böyle olduklarına inanıyorum; çünkü, yar
gının bir bölümünde böylesine saygı duyulan hâkimler, saygı duymamız gereken hâkimler varsa, 
bir tarafında da böyle avukatlar, böyle savunucular var. 

Türkiye tarihi, sıkıyönetim dönemlerinde ve olağanüstü dönemlerde böyle avukatları da 
tanımıştır. Böyle avukatlar, en güç şartlarda, mesleklerini, inançlarını ve hukuka saygılarını o mah
kemelerinde göstermişlerdir. Suçu paylaşmasalar da, o işlendiği iddia edilen suçla özdeş olmasalar 
da, hukukun gereğini yapmışlardır. İnsanları savunmasız bırakmamışlardır. Zulüm görmüşlerdir. 
Sanıkla özdeştirilmişlerdir; ama, ayakta kalmayı başarmışlardır. 

Ben, burada, bütün o saygı duyulması gereken yargıçları, bu dirençli avukatları saygıyla selam
lıyorum. Bu yasa... 

BAŞKAN - Sayın Baloğlu, Genel Kuruldan uzatma süresi almadım, sadece 1 dakikanız var. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - 1 dakikada bitiriyorum efendim. 
O yargıçlar ve o avukatlar, Türkiye tarihine hep değerli insanlar olarak geçmişlerdir. Bu 

yasanın oluşumuna katkıda bulunan bütün milletvekillerimiz, komisyon üyelerimiz ve Bakan
lığımız da, ileride tarih tarafından, umut ediyorum ki, saygıyla anılacaklardır. Biz, bu saygıyla anıl
maları için elimizden geleni yapıyoruz. Muhalefet grubu olarak düşüncelerimizi aktarmaya 
çalışıyoruz. 

Bu arada, Sayın Başkan, sürem dolmasına rağmen konuşma imkânı verdiği için teşekkür 
ediyorum. Son saniyeleri doldu sanıyorum... 

BAŞKAN- Evet. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Peki. Sayın Başkan, mademki toplantıyı 

kapatıyorsunuz, bütün arkadaşlarıma iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. 
Hoşça kalın. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 51 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun çalışma süresi tamamlanmıştır. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 29 Haziran 2005 

Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma saati: 23.00 
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VII- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Acil Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlere 

ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/5756) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

i ı , ) t )n 
Ümmet K A N D O Ğ A N 
DYP Denizli Milletvekili 

Kasım 2002 Seçimleri sonucunda 58. Hükümetin Kurulması ile Acil 
Eylem Planını Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN tarafından Kamuoyuna 
açıklanarak Acil Eylem Planı ile ilk 3ay, 6ay, l yıl ve sürekli yapılacak eylem 
ve faaliyetleri ile bu kapsamda çıkarılması gereken yasalar belirlenmiştir. 
Başbakan ayrıca " bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin sürekli 
izlenmesini ve kamuoyu adına Basın*ın da AK parti vaadlerinin yerine getirilip 
getirilmediğinin takipçisi olmasını istemiştir. 

1- Bakanlığınız ile ilgili Acil Eylem Planında yer alan 3 ay, 6ay 1 yıl ve 
sürekli yapılması gereken faaliyetler nelerdi? Bu faaliyetlerin 
gerçekleşme durumu ne olmuştur ? 

1- Bakanlığınız ile ilgili Acil Eylem Planında yer alan 3 ay, 6ay 1 yıl ve 
içerisinde çıkarılması gereken yasal mevzuatlar nelerdir ? Bu yasa 
tasarılarının yasalaşma durumu nedir ? 

3- Acil Eylem Planında yer alan ve uygulamaya geçirilmeyen faaliyetler 
ile yasalaşmayan konular var ise 2,5 yıllık zaman rağmen bunların 
gerçekleşmeme gerekçesi nedir? 

4- Acil Eylem Planında yer almasına rağmen gerçekleşmeyen faaliyet ve 
yasalar için gerekli çalışmalara devam, edilecek midir? Yoksa bu 
çalışmalar bundan sonra devam etmeyecek midir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B16APK0610ARGE-090 -g^fâl £ % I & I 2005 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 25/04/2005 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/10553 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın 7/5756-10582 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 7/5756-10582 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Kasım 2002 seçimleri sonucunda 58. hükümetin kurulması ile Acil Eylem Planı 

Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN tarafından kamuoyuna açıklanarak Acil Eylem Planı ile ilk 

3 ay, 6 ay, 1 yıl ve sürekli yapılacak eylem ve faaliyetleri ile bu kapsamda çıkarılması gereken 

yasalar belirlenmiştir. Başbakan aynca, bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin sürekli 

izlenmesini ve kamuoyu adına basının da AK parti vaatlerinin yerine getirilip getirilmediğinin 

takipçisi olmasını istemiştir. 

SORU 1: Bakanlığınız ile ilgili Acil Eylem Planında yer alan 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve sürekli 

yapılması gereken faaliyetler nelerdir? Bu faaliyetlerin gerçekleşme durumu ne olmuştur? 

SORU 2: Bakanlığınız ile ilgili Acil Eylem Planında yer alan 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve 

içerisinde çıkarılması gereken yasal mevzuatlar nelerdir? Bu yasa tasarılarının yasalaşma 

durumu nedir? 

SORU 3: Acil Eylem Planında yer alan ve uygulamaya geçirilmeyen faaliyetler ile 

yasalaşmayan konular var ise 2,5 yılık zamana rağmen bunların gerçekleşmeme gerekçesi 

nedir? 

SORU 4: Acil Eylem Planında yer almasına rağmen gerçekleşmeyen faaliyet ve yasalar 

için gerekli çalışmalara devam edilecek midir? Yoksa bu çalışmalar bundan sonra devam 

etmeyecek midir? 

CEVAP 1-2-3-4: HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER 

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın temel amaç, ilke ve politikaları çerçevesinde 

yönetimde insan kaynaklarını, yönetsel ilkeleri ve işleyişi de içine alan bütüncül, köklü ve 

kalıcı bir değişimi amaçlayan hukuki ve kurumsal düzenleme çalışmalarına devam 

edilmektedir. 
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Toplumumuzun sinema sanatı ürünlerinden verimli bir biçimde yararlanabilmesi ve 
sinema sanatının sunduğu imkanlardan yararlanarak çağdaş ve etkin bir kültürel iletişim 
ortamının yaratılması için sinema sektörünün eğitim, yatınm, girişim, yapım, dağıtım ve 
gösterim alanlarında geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ile kayıt ve tescile de esas olacak 
şekilde sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını ve bu alanda yerli ve 
yabancı yatınm ve girişimlerin desteklenmesini sağlamak amacıyla, 5224 Sayılı "Sinema 
Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıfiandınlması İle Desteklenmesi Hakkında Kanun", 
21.07.2004 tarihli ve 25529 sayılı, 

Kültürel ihtiyaçların karşılanmasını; kültür varlıklan ile somut olmayan kültürel 
mirasın korunmasını ve sürdürülebilir kültürün birer Öğesi haline getirilmesini; kültürel 
iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini; sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi, 
toplumun bu değerlere ulaşım imkanlarının yaratılması ve geliştirilmesini; ülkemizin kültür 
varlıklannın yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, 
kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatıranı ve kültür 
girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla, 5225 Sayılı "Kültür Yatınmları ve 
Girişimlerini Teşvik Kanunu", 21/07/2004 tarihli ve 25529 sayılı, 

Fikri mülkiyet haklan alanının dinamik yapısı ve 1996 tarihli Telif Hakları 
Sözleşmesi ve İcralar ve Fonogramlar sözleşmesi gibi Dünya Fikri Mülkiyet örgütü (WlPO) 
tarafından koordine edilen uluslar arası sözleşmeler ile AB Müktesebatı ve sektörel talepler 
dikkate alınarak, korsanlığın önlenmesi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
kapsamında korunan fikri mülkiyete konu ürünlerin kullanımına ilişkin üretici sektörleri 
temsil eden meslek birlikleri ile kullanıcılar arasında yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla, 
03/03/2004 tarihli ve 5101 sayılı " Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun", 12/03/2004 tarihli ve 25400 sayılı, 

Bakanlığımız yatınm programlannda yer alan Koruma Amaçlı İmar Planlan, Sokak 
Sağlıklaştırma Projeleri, Kentsel Tasarım Projeleri ile tek yapı ölçeğinde rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projelerinin yaptınlmalanna yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyet 
hesaplama yöntemlerinden gerekli değişiklikler yapılması amacıyla, 21/07/1983 tarihli ve 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu'nda değişikliği içeren 14/07/2004 
tarihli ve 5226 Sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu île Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 27/07/2004 tarihli ve 25535 sayılı, 
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Turizm faaliyetlerine dönük olarak alt yapısı ve planlaması yapılmaksızın parsel 
bazında arazi tahsisi yapılması dönemine son veren, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
Bakanlığımızca planlanmış ve uluslar arası ölçekte yatırım yapan büyük şirketlere sosyal ve 
teknik alt yapısı ile birlikte bir turizm kenti projesi kapsamında tahsis yapılması, ülkemizin 
diğer ülkelerle rekabet edebilmesi, turizm gelirlerini artırabilmesi; dünya turizmindeki yeni 
eğilimler ve talepler doğrultusunda, farklı turizm türlerine ve yeni tüketici tercihlerine göre de 
mekânlar üretebilecek yatırımcıların ülkemize çekilmesi, kıyı ard bölgeleri ile iç bölgelerinde 
yeni destinasyonlarm oluşturulması, sektörün rekabet gücünün artırılması amacıyla, 
24/07/2003 tarihli ve 4957 sayılı "Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun", 01/08/2003 tarihli ve 25186 sayılı, 

Resmi Gazetelerde yayımlanmıştır. 

Korsanlıkla mücadelede özellikle uygulama çerçevesinde, sokak korsanlığı da dahil, 
karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla bir dizi önlemler alınmıştır. 

Bu önlemler çerçevesinde; 

-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit 
edildiği kitap, kaset, cd, ved ve dvd gibi taşıyıcı materyallerin, yol, meydan, pazar, kaldırım, 
iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaklanmıştır, 

-Serbest sözleşmeyi esas alan bir sistem ile taraflar arasında uzlaşma sağlanması 
amacıyla umuma açık mahallerde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması 
ve/veya iletilmesine ilişkin ödemelerde kaynakların rasyonel kullanılmasına imkan veren 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Eser, tera, Yapım Ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usûl Ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik (bandrol uygulamasına ilişkin hükümler yeniden düzenlenmiş 
ve uygulamanın şikayete bağlı olmaksızın re'sen takibinin yapılabilmesinin sağlanması 
amacıyla) 08/06/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 
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-5224 sayılı kanun ile bandrolsüz eser kullanımında uygulanacak cezalarda 5846 sayılı 
yasada yer alan ceza hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanarak, bu konuda yargı 
aşamasında yaşanan zorluklar (karmaşa) ortadan kaldırılmıştır. 

-Cezalar uygulanabilir düzeye çekilmiş ve söz konusu cezalann ertelenemeyeceği ve 

paraya çevrilemeyeceği yönünde bir düzenlemeye gidilmiştir. 

-Genel kolluk ve zabıtaya bandrollü veya bandrolsüz sokakta satışı yapılan bu tür 

materyallere re'sen el koyma ve toplama yetkisi verilmiştir. 

-Daha önce ilgi madde hükmü gereği bütün illerde kurulan denetim komisyonları daha 
işlevsel hale getirilmek amacıyla mülki idare amirlerinin yetkisine bırakılmıştır. 

İhtiyaç duyulan illerde mülki idare amiri re'sen veya bakanlığın talebi ile denetim 
komisyonu oluşturabilmektedir. Genel kolluk ve zabıtanın yam sıra oluşturulan bu 
komisyonların da denetim yetkisi vardır. 

Denetim Komisyonları, etkin ve verimli çalışmalarının sağlanması amacıyla teknik 
malzeme ve mali açıdan Bakanlığımızca desteklenmektedir. 

Gerçekleştirilen bu düzenlemelerle korsanlıkla mücadelede yaşanan yetki karmaşası 
sona erdirilmiş, ayrıca hızlı ve anında müdahale imkanı sağlanmıştır. 

Bunun sonucunda yapılan denetim ve yakalanan materyal sayısında önemli oranda 
artış olmuş, sokakta satış bitme noktasına gelmiş ve cezaların uygulanabilir düzeye 
çekilmesiyle yargıya intikal eden davaların sonuçlanmaya başlaması, korsan faaliyetlerde 
caydırıcılık etkisi yaratmıştır. 

Yine 5101 sayılı yasa ile, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına 
ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını 
yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin Bakanlığımızca 
sertifıkalandırılması hüküm altına alınmıştır. 
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Bu düzenleme ile fikir ve sanat eserlerinin yetkisiz kişiler tarafından satılmasının 

engellenmesi, söz konusu ürünlerin kullanıcılara ulaşmadan önce daha ilk noktada yer alan 

üretim, çoğaltım, dolum ve satış noktalarının belirlenmesi ve denetiminin sağlanması 

amaçlanmıştır. 

Sertifikalandırılmaya ilişkin usul ve esaslan belirleyen yönetmelik 18/04/2005 tarihli 
ve 25790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Alt hazırlıklar 
tamamlanmış ve 30/05/2005 tarihinde uygulama başlamıştir. Söz konusu yerlerin 
sertifikalanduılması işlemi 2005 yılı Ekim ayında tamamlanacaktır. 

5101 sayılı yasa değişikliği ile birlikte korsanlıkla mücadelede atılan önemli adımlar 
ve kaydedilen gelişmeler, uluslar arası muhataplarımız taralından da muhtelif zamanlarda dile 
getirilmektedir. 

Bakanlığımızca, kaydedilen olumlu yöndeki bu gelişmeleri daha üst noktalara taşımak 
amacıyla fikri mülkiyet haklan konusunda toplumsal duyarlılığın arttırılması ve alt mevzuatın 
tamamlanması çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. 

Ülkemiz, Avrupa Birliği mevzuatının uyumlaştırılmasına ilişkin çalışmalarını, 
"Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program" çerçevesinde 
yürütmektedir. Söz konusu Ulusal Program'da Bakanlığımın çalışma alanma giren tedbirler 
şunlardır: 

1- Ulusal Program'in Sermaye'nin Serbest Dolaşımı başlığı altında yer alan tedbirler, 
Türkiye'deki bütün sektörlerde (AB menşeli) yabancı yatınmlann önündeki lüm 
kısıtlamalann kaldmlmasını amaçlamaktadır. Avrupa Birliği Kurucu Antlaşmasının 67. 
maddesinin uygulanması için 24 Haziran 1988 tarihli ve 88/361/EEC sayılı Konsey 
Direktifînin uyumlaştırılması amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra 
Bakanlığım 01 Ağustos 2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 4957 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı "Turizmi Teşvik Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile bu alandaki çalışmalarda yer almaktadır. 
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2- Ulusal Program'ın İstatistik başlığı altında yer alan "Turizm" bölümünde "Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ve Mahalli İdareler Tarafindan Belgelendirilen Tesislerin Arasındaki 
Sınıflama Farklılığının Giderilmesi" tedbiri yer almaktadır: Ülkemizde, konaklama 
tesislerinin belgelendirme işlemleri, Bakanlığım ve belediyeler tarafindan iki ayrı şekilde 
yapılmaktadır. Bu iki belgelendirme sisteminde yer alan sınıf ve türler birbirinden tamamen 
farklıdır. Bakanlığım belgeli konaklama tesislerinde yıldız sistemi geçerli iken, belediye 
belgeli konaklama tesislerinde sınıf sistemi geçerlidir. Her iki sisteme ilişkin istatistiki bilgiler 
ayrı ayrı toplanmakta ve farklı sistemler nedeniyle iki gruba ait bilgiler sağlıklı bir biçimde 
değerlendirilememektedir. Bu tesislerin tek bir belge sistemi altında toplanarak bu farklılığın 
giderilmesine ilişkin çalışmalar kısa sürede sonuçlandırılacaktır. 

3- Ulusal Program'ın Mallann Serbest Dolaşımı başlığı altmda yer alan "Kültürel 
Mallar" bölümüne ilişkin olarak hazırlanmakta olan kanun tasarısı taslağı ile (Yasadışı 
Yollarla Ülke Dışına Çıkarılan Kültürel Varlıkların ladesi Hakkında Kanun) bulunduğu 
ülkeden yasa dışı yollarla çıkartılan kültür objelerinin iadesi ve kültürel mallann ihracatına 
ilişkin işlemler düzenlenmektedir. İlgili mevzuat üyelik aşamasında yürürlüğe girecektir. 
Böylece kaynak ülkesinden yasadışı yollarla çıkarılan kültürel objelerin iadesi 
sağlanabilecektir. 

4- Ulusal Programın Gümrük Birliği başlığı altında yer alan "Kültürel Mallar" 
bölümünde, bulunduğu ülkeden yasa dışı yollarla çıkartılan kültür objelerinin iadesi ve 
kültürel mallann ihracatına ilişkin işlemleri düzenleyen ilgili konsey karar ve tüzüklerinin 
uyumlaştınlmasında, Bakanlığım "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapan Kanun", "2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarım Koruma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapan Kanunun 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" ve değiştirilecek kanuna bağlı olarak 16.02.1984 tarihli 
ve 18314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınır 
Kültür ve Tabiat Varlıklannın Yurtdışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında 
Yönetmeliğin Gözden Geçirilmesi" çalışmalanyla bu alanda yer almaktadır. Bu doğrultuda, 
Ulusal Programda uyumlaştırma çalışmalan takvimine giren hükümler: 
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Kültürel malların ihracına ilişkin 9 Aralık 1992 tarihti ve 3911/92 sayılı Konsey 

Tüzüğü", "Kültürel malların ihracına ilişkin 3911/92 sayılı Tüzüğün ekinde yapılan değişiklik 

hakkında 16 Aralık 1996 tarihli ve 2469/96 sayılı Konsey Tüzüğü", "Kültürel malların 

ihracına ilişkin 3911/92 sayılı Tüzükte yapılan değişiklik hakkında 14 Mayıs 2001 tarihli ve 

974/2001 sayılı Konsey Tüzüğü", "Kültürel malların ihracına ilişkin Tüzük ve bir Üye 

Devletin ülkenin topraklarından yasa dışı yollarla çıkarılan kültürel objelerin iadesi 

hakkındaki 93/7/EEC sayılı direktifin uygulanmasına dair 21 Ocak 2002 tarihli ve 3911/92 

sayılı Konsey İlke Karan", "Kültürel malların ihracına ilişkin 3911/92 sayılı Tüzüğün 

uygulanması hakkında önlemleri İçeren 30 Mart 1993 tarihli ve 752/93 sayılı Komisyon 

Tüzüğü" ve "Kültürel malların ihracına ilişkin 3911/92 sayılı tüzüğün uygulanmasına dair 

752/93 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün hükümlerinde yapılan değişiklik hakkında 16 Temmuz 

1998 tarihli ve 1526/98 sayılı Komisyon Tüzüğündür. 

5- Ulusal Programın Çevre başlığı altında yer alan "Doğa'nın Korunması" 

bölümündeki ilgili AB Direktiflerinin uyumlaştırılmasına, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 

yanı sıra Bakanlığım 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Variıklannı Koruma Kanunu ile bu 

alandaki çalışmalarda yer almaktadır. 
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HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER 

29 NİSAN 2003 TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUAT: 

Kanun Adı 

24.07.2003 tarihli ve 4957 sayılı "Turizmi Teşvik Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 

03.03.2004 tarihli ve 5101 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun" 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda 

Değişiklikler İçeren 26.05.2004 tarihli ve 5177 sayılı "Maden 

Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 

5224 Sayılı "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması 

İle Desteklenmesi Hakkında Kanun" 

5225 Sayılı "Kültür Yatırımları ve Girişimlerim Teşvik Kanunu" 

5226 Sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu İle Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " 

Resmi Gazete Tarih ve 

Sayısı 

01.08.2003 / 25186 

12.03.2004 / 25400 

05.06.2004 / 25483 

21.07.2004 / 25529 

21.07.2004 / 25529 

27.07.2004 / 25535 
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Yönetmelik Adı 

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek 
Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik" 

"Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde tmar 
Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik" 

"Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atanma, 
Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik" 

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eser Kütüphaneleri Çalışma, 
Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerden Yararlanma Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

"Milli Kütüphane Kullanıcı Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

"Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve İletilmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 

"Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm 
Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik" 

"Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

Resmi Gazete/Makam 
Onayı Tarih ve Sayısı 

16.10.2003 / 25261 

03.11.2003 / 25278 

08.05.2004 / 25456 
11.09.2004 / 25580 
23.10.2004 / 25622 

26.12.2003 / 25328 

10.07.2004 / 25518 

08.06.2004 / 25486 
23.09.2004 / 25592 

15.05.2004 / 25463 

08.07.2004 / 25516 
21.12.2004 / 25677 
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"Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" 

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma 

Bölge KuruUan Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak 

İtirazlara Dair Yönetmelik" 

"Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm 

Merkezlerinde tmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

"Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

"Kültür ve Turizm Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı Görev ve Çalışma 

Usulleri Yönetmeliği" 

"Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 

"Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

"Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Paylarına Dair 

Yönetmelik" 

"Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, 

Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan tşletmelerin 

Sertifıkalandmlmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 

"Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu Hakkında Yönetmeliğin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" 

13.11.2004 / 25642 

12.01.2005 / 25698 

12.01.2005 / 25698 

15.12.2004 / 25671 

23.03.2004 / 601 sayılı 

Makam Oluru 

18 Şubat 2005/25731 

08.03.2005/25749 

13.04.2005/25785 

18.04.2005/25790 

11.05.2005/25812 
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"Sinema Müzik Eserlerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" 

"Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümleri'nin Uygulanması 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

11.05.2005/25812 

21.05.2005/25921 

ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN DİĞER MEVZUAT: 

Kanun Adı 

"Telif Hakları Kurumunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" Tasarısı Taslağı 

"Sinema Kurumunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" Tasarısı Taslağı 

"Turizm Hizmet Birlikleri Kanunu" Tasarısı Taslağı 

"Profesyonel Turist Rehberleri Kanunu" Tasarısı Taslağı 

"Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu" Tasarısı Taslağı 

Turizm Meslek Birlikleri Kanunu" Tasarısı Taslağı 

"5632 sayılı Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun'un Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ek 

Maddeler İlave Edilmesi Hakkında Kanun" Tasarısı Taslağı 
- . . 
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ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN DİĞER MEVZUAT: 

Yönetmelik Adı 

"Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği Taslağı" 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı" 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine İlişkin Yönetmelik Taslağı" 

'Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Tasarısı" 

"Yapılanma Haklan Kısıtlanmış Taşınmaz Kültür Varlıklarına Veya Koruma Alanlarında Bulunan 

Ya da Koruma Amaçlı İmar Planları İle Yapılanma Hakları Kısıtlanan Taşınmazların Hak 

Aktarımına İlişkin Yönetmelik Taslağı" 

"Alan Yönetimi, Müze Yönetimi ve Anıt Eser Kurulu Yönetmeliği Taslağı" 

"Taşınmaz Kültür Varlıklarının Katma Değer Vergisinden İstisna Edilmesi İle İlgili Yönetmelik 
Taslağı" 

"Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Çalışma 

Esaslanna İlişkin Yönetmelik Taslağı" 

"Koruma Amaçlı İmar Planlan ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, 

Uygulaması, Denetimi ve Plan Müelliflerinin Yeterliliği ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarına 

İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik Taslağı" 
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"Kültür ve Turizm Bakanlığı Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

Taslağı", 

"Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Yönetmeliği" 

" Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri Yönetmeliği" 

Yönetim Alanları, Yönetim Planları Ve Alan Yönetimine ilişkin Usul Ve Esaslar Hakkmda 

Yönetmelik Taslağı", 
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ALTYAPI VE PLANLAMA HİZMETLERİ 

Türk turizminin gelişmesinde ve Avrupa standartlarını yakalamasında kamu arazisi 
tahsisleri ilk sıralarda yer almakla birlikte, ülke genelinde büyük bir paya sahip olduğu 
gerçektir. Ülkemizin olağanüstü turizm potansiyelinin kamu arazisi tahsisi ile 
gerçekleştirilmesi sonucunda, Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en nitelikli ve modern tesisleri 
Türk turizmine kazandırılmıştır. 

Dünya turizmindeki yeni eğilimler ve talepler doğrultusunda bugüne kadar izlenen 
strateji ve politikalarda yeni düzenlemeler yapılarak, yeni hedeflere yönelik dinamik ve 
stratejik planlamaya geçilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu doğrultuda 58. Ve 59. 
Hükümetlerimizin "ACİL EYLEM PLANI "nda da yer alan "TURİZM KENTLERİ 
PROJESİ" önemli bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Bu proje ile birden fazla fonksiyon 
içeren (çeşitli tip ve ölçekte konaklama tesisi, golf alanları, alışveriş merkezleri, kongre 
merkezi, yat limanı vb.) doğal, kültürel, sosyo - ekonomik kaynaklann ekolojik ve ekonomik 
verimliliği sağlayan alanların planlanması ve düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

Bu projenin temel hedefi, turizmin çeşitlendirilmesi politikasının da bir gereği olarak, 
bölgesel kalkınmayı da destekler nitelikte ekolojik ve ekonomik verimlilik merkezli 
yürütülmesi amaçlanan büyük ölçekli planlama ve yönetim örnekleri oluşturmaktadır. Proje 
kapsamında, seçilen alanda farklı turizm çeşitlerine olanak sağlayacak nitelikte plan ve 
programlar (yat limanları, çeşitli spor sahaları, alışveriş ve eğlence merkezleri, kongre ve fiıar 
tesisleri, çeşitli tip ve ölçekte konaklama tesisleri) geliştirilmesi hedeflenmektedir. Turizm 
kentlerinin yönetiminin özel hukuk statüsünde olması, bu kentlerde gerekli hallerde bazı 
mevzuattan istisna tutulması ve yabancı sermayeyi teşvik edecek nitelikte özel düzenlemeler 
yapılması söz konusu olmaktadır. 

Turizmi milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdumuzun 
turizme elverişli bütün imkanlarını değerlendirmek, geliştirmek, yerli ve yabancı 
potansiyeli yönlendirmek, doğal ve kültürel varlıkları koruyarak, turizmin çeşitlendirilmesi 
ve yaygınlaştırılması kapsamında değerlendirmek, çevre düzenlemelerini yapmak, turizm 
talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelere uyumlu yatırımları 
gerçekleştirmek, turizm bölge alan ve merkezlerinin kanalizasyon, yol, su, arıtma, elektrik, 
telekomünikasyon vb. altyapı yetersizliklerini, çevre kirliliği sorunlarını ilgili kuruluşlar ile 
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gerekli işbirliği içinde çözmek, turizm altyapısının yeterli bir üst yapı ile bütünleşmesini 

sağlamak amacıyla, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı'mn temel amaç, ilke ve politikalar 

çerçevesinde planlanan projelerin çalışmaları devam etmektedir. 

Bakanlığımızca uygulanmasına devam edilen öncelikli projeler şunlardır: 

Turizm Bölge Alan Ve Merkezleri île Turizm Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Alt 

Yapı Uygulamaları, 

Akdeniz Ege Turizm Alt Yapısı Kıyı Yönetimi (Atak) Projesi, 

Doğal Ve Kültürel Varlıklar İle Turizmin Çeşitlendirilmesi Ve 

Yaygınlaştırılması Kapsamında Planlama Ve Alt Yapı Uygulamaları, 

Turizm Sektörü Ana Planı Ve Fiziksel Planlamalar İle Alt Yapı ÇED Ve Etüd 

Projeleri Yapımı, 

GAP Ve Kalkınmada Öncelikli Yöre tilerine Turizm Amaçlı Alt Yapı Uygulamaları, 

Turizm Amaçlı Çevre Düzenlemeleri Ve Halka Açık Kitle Turizmi Projeleridir. 

Değişen tüketici tercihleri de göz önüne alınarak turizmin çeşitlendirilmesi, ülke 

sathına yaygınlaştırılması, değerlendirilmemiş turizm potansiyeline işlerlik kazandırılması 

amacıyla, ülkemizin tüm yörelerinde mevcut doğal ve kültürel değerlerin araştırılarak turizme 

kazandırılması çalışmalarına devam edilmektedir. 

Bu çerçevede; 

İnanç Turizmi, 

Yayla Turizmi, 

îpek Yolu Üzerinde Bulunan Tarihi Kervansarayların Turizm Amaçlı 

Değerlendirilmesi, 

Dağ-Doğa Yürüyüşü (Trekking), 

Akarsu Turizmi, 
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Bisiklet Turları, 

Atlı Doğa Yürüyüşü, 

Antik Kentler Ve Tarihi Çekim Merkezleri, 

Mağara Turizmi, 

Sportif Olta Balıkçılığı, 

Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji), 

Botanik (Bitki İnceleme) Turizmi, 

Av Turizmi, 

Kırsal Turizm, 

Golf Sporu Ve Turizmi, 

Yat Turizmi Projelerinin uygulanmasına devam edilmektedir. 

Turizm Kentleri 

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri bölgesel ve 

yerel kalkınmayı hedefleyen, büyük ölçekli planlama ve yönetim örnekleri oluşturmayı 

amaçlayan bir çalışmadır. 

Bahsi geçen bölgelerin seçiminde organize turizm faaliyetlerinin geliştirilebileceği 

geniş alanlar tercih edilmekte, mülkiyet, altyapı ve çevre gibi konular için de çözüm önerileri 

ve sistemli bir yapılanma sağlanmaktadır. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde 

oluşturulacak Turizm Kentleri, sadece bir sınır belirleme işlemi olmayıp aynı zamanda söz 

konusu sınırlar içinde yapılacak planlama, tahsis gibi yetkilerin de önceden belirlenmiş 

hedefler ve ilkeler doğrultusunda kullanılmasını içermektedir. 

Turizm Kentleri dünyadaki yeni eğilimler ve talepler doğrultusunda bugüne kadar 

izlenen strateji ve politikalar da yeni hedeflere ulaşmayı sağlayacak dinamik ve stratejik bir 

planlama olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu proje İle içinde birden fazla fonksiyon içeren (çeşitli tip ve ölçekte konaklama 

tesisi, golf alanları, alışveriş merkezleri, kongre merkezi, yat limanı vb) doğal, kültürel, 

sosyo-ekonomik kaynakların ekolojik ve ekonomik verimliliğin sağlandığı alanların 

planlanması ve düzenlenmesi hedeflenmektedir. 
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Turizm Kentlerinin ana yatırımcı tarafından geliştirilmesi esas olup gerekli 

finansmanın ve uygulamanın kolaylığı etaplar halinde gelişmenin sağlanması amacıyla, ana 

yaünmcıya bağlı tali yatırımcılar ile yatınmın geliştirilmesi de söz konusu olmaktadır. Bu 

noktada gerek kamu arazisi imkanı bulunması, gerekse tali yatınmcı ve işletmeciler İle 

gelişmenin sağlanabilmesi yatınmcı açısından başlıca iki büyük teşvik unsuru olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin 

yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak 

amacıyla değerlendirmek üzere sınırlan Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı'yla 

tespit ve ilan edilen bölgeler olan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) 

bölgesel ve yerel kalkınmayı hedefleyen, büyük ölçekli planlama, alternatif yönetim ve 

işletme modelleri oluşturmayı amaçlayan bir çalışmadır. 

Bu proje ile içinde birden fazla fonksiyon içeren (çeşitli tip ve ölçekte konaklama 

tesisi, golf alanlan, alışveriş merkezleri, kongre merkezi, yat limanı vb) doğal, kültürel, 

sosyo-ekonomik kaynaklann ekolojik ve ekonomik verimliliğin sağlandığı alanların 

planlanması ve düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

Turizm kentleri projesi temelinde; Bakanlığımın öngördüğü genci turizm gelişim 

politikalanna uygun olarak, projenin gerçekleştirileceği bölgenin nitelik ve ihtiyaçlan, genel 

çevre değerleri ile yer aldığı fiziki, sosyal ve kültürel çevre ile uyumunu, yer aldığı çevreye ve 

teknik altyapıya getireceği etkiler ve bunlann çözümüne ilişkin yaklaşımlar ve katkılarını, 

ürün kalitesi ve içeriğiyle gelişen ve çeşitlenen turizm taleplerini ortaya koyan, işletme ve 

pazarlama stratejilerini yönlendiren ve tüm hususlann sonucunda oluşturacağı katma değer 

göz önüne alınmaktadır. 

Turizm Kentleri Projesi kapsamında Antalya'nın Kuzeyi (Kepez, Varsak, Topallı), 

Aydın-Didim, Muğla-Dalaman, Antalya-Manavgat-Oymapınar bölgelerinde öncü-örnek proje 

çalışmalan sürdürülmektedir. 
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Müstakil Destinasyon Geliştirme 

İstanbul, İzmir gibi hem tarihi ticaret merkezi, hem de turist giriş-çıkış kapısı olan 

metropollerin müstakil birer turizm destinasyonu haline getirilmesi sağlanacaktır. 

İstanbul 

İstanbul kültürel ve tarihi özellikleri nedeniyle bir ticaret merkezi olmanın yanı sıra bir 

turizm kenti niteliği taşımakladır. Müstakil destinasyon olarak İstanbul turizm ürününün 

oluşturulması, Türk turizmi ve ekonomisinin lokomotif dcstinasyonu olarak İstanbul'un tarih, 

kültür, kongre, kruvaziyer, eğlence, yeme-içme gibi yönleriyle özel olarak ele alınması, 

İstanbul'un turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm payının kent ekonomisindeki 

oranının artırılması suretiyle İstanbul'un yılda 10 milyon yabancı turistin ziyaret ettiği 

müstakil bir destinasyon olması hedeflenmektedir. 

2004 yılında Bakanlığımızın önerisi ve Bakanlar Kurulu Karan ile 

- İstanbul Tuzla Akfırat Tepeören Turizm Merkezi 

- Antalya Kemerağzı Kunak KTKGB. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 

ilan edilmiştir. 

- Güney Antalya Turizm Alanı Kapsamında Beldibi 1/2000 İmar planlan, 

- İzmir Selçuk Pamucak 1/1000 İmar Planlan, 

- Antalya Belek Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli ÇDP değişikliği, 

- İstanbul Beyoğlu Sahpazan Turizm Merkezi 1/5000 ve 1/1000 imar planlan, 

- İstanbul Ataköy Turizm Merkezi Marina 1/5000 ve 1/1000 imar planlan, 

- İsparta Davras ÇDP değişikliği, 

- Antalya Manavgat ÇDP değişikliği, 

• Manavgat hatipleraltı 1/5000 ve 1/1000 imar planı değişiklikleri 

- Manavgat acısu sorgun 1/5000 ve 1/1000 imar planı değişiklikleri 

- Okurcalar Alanya 1 /5000 ve 1 /l 000 imar planı revizyonları, 
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- Türkeli Alanya 1/5000 ve 1/1000 imar planı revizyonları 

- Kuşadası yat limanı î/1000 imar planı değişikliği 

- Nevşehir Merkezde 6 adet 1/1000 ölçekli plan değişikliği 

.- Nevşehir Hacıbektaş Külliyesi 1/1000 koruma imar planı, 

- Nevşehir Ürgüp Muğla Milas ve Aydın Kuşadası'nda 3 adet 1/1000 plan değişiklikleri 

onaylanmıştır. 

-Nevşehir Merkez yapılaşma koşullan değişmeden Turizm tesisinden ticaret 

kullanımına dönüşümüne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 imar planı değişikliği yapılmıştır. 

Yurdumuzun doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyan, plan disiplini kapsamında 

sektörel kalkınmayı hedefleyen çalışmalarımıza 2004 yılında da devam edilmiştir. 

Bu doğrultuda ilk aşamada öncü-örnek turizm kenti yaklaşımı ile değerlendirilebilecek 

5 adet alan belirlenmiştir. 

Bunlar; Aydın-Didim, Muğla-Dalaman, Antalya Kuzeyi (Kepez-Varsak-Topallı), 

Antalya-Manavgat-Oyraapınar, Çeşme Paşalimanı Turizm Kenti'dir. 

Manavgat-Side-Çolaklı ve Titreyengöl Turizm Havzası ile 10 belediye ve köylere 

hizmet verecek olan Katı Atık (Çöp) Bertaraf Tesisleri inşaatı tamamlanma aşamasındadır. 

Yapımı devam etmekte olan Kemer-Tekirova bölünmüş yol ve Demre-Finike yolu ile 

Lara-Aksu-Kundu yolunun yapımına devam edilmiştir. 

Antalya İlinde çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla ilk etapta Avsallar sahil 

kesiminin kanalizasyon kollektör hattı ve şebekeleri tamamlanarak mevcut arıtma tesisine 

bağlantısı yapılmıştır. Yeşilköy kısmının pis su kollektör hattı inşaatının da yıl sonunda 

bitirilmesi planlanmıştır. 

Muğla İli Fethiye İlçesi Ölüdeniz (Belceğiz) mevkiinde 3500 m3/gün kapasiteli 

biyolojik tipte atıksu arıtma tesisi tamamlanarak Temmuz 2004'ten itibaren işletmeye 

alınmıştır. 
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Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ile aramızda 10.06.2004 tarihinde imzalanan protokol 

çerçevesinde; 

Okurcalar atıksu antma tesisi şebeke ve kollektör hatları ile deniz deşarjı, Serik katı 

atık düzenli depolama tesisi ve Bodrum-Güvercinlik atıksu antma tesisi inşaatlanna devam 

edilmiştir. 

Antalya ilinde faaliyet gösteren Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme 

Birliği (GATAB) ile Manavgat Çevre Koruma Turizm Altyapı Tesisleri Yapma ve îşletme 

Birliği (MATAB) sorumluluğunda yürütülmekte olan çöp toplama ve altyapı tesislerinin 

bakım ve onanmları için bütçemiz imkanları doğrultusunda maddi destek sağlanmıştır. 

2.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Aliağa İş Mahkemesinin faaliyetlerinin dondurul
masına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6107) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğini saygtlanmla arz ederim. 

V 
HAKKI ÜLKÜ 

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 
Aliağa İş Mahkemesi'nin faaliyetleri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 

18.04.2005 tarihinden itibaren dondurulmuş, Karşıyaka Adliyesinde 2. İş Mahkemesi kurulmuş ve bu 
tarihten itibaren Mahkemedeki toplam 1325 derdest dosya Karşıyaka'ya gönderilmiştir. 1350 dosya; 
davacısı, davalısı, işçisi-işvereni, tanıklan, avukatları île yaklaşık 3000 kişiyi ilgilendirmektedir. 
Aynca'ÂUağa İş Mahkemesi'nin hakimi ve katibi geçici görevle Karşıyaka 2. İş mahkemesine 
gönderilmiştir. Bundan sonra İş Hukuku ile ilgili bütün davalar Karşıyaka'da görülecek. İşçilerin ve 
sanayi tesislerinin yoğun olarak bulunduğu, halihazırda 20 binin üzerinde işçinin çalıştığı ve ilerde 
Organize Sanayi Bölgesinin de faaliyete geçmesiyle 40-50 bin civarında işçinin çalışacağı Aliağa gibi 
bir ilçede iş mahkemesinin bulunmaması hak arama hürriyetinin kısıtlanması anlamına gelmektedir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Aliağa İş Mahkemesi'nin faaliyetlerinin, dondurulmasının ve tüm faaliyetlerinin Karşıyaka 2. 
İş Mahkemesine gönderilmesinin yasal gerekçeleri nelerdir? 

2- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bu karara gerekçe olarak, Büyükşehir 
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Belediye Kanunu gereğince Aliağa'nın Büyükşehir sınırlarına dahil edilmesi 
gösterilmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda yargı ile ilgili bir hüküm 
ya da düzenleme bulunmakta mıdır? 

3- Söz konusu karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre alındıysa Aliağa'daki 
diğer ihtisas mahkemelerinin de Aliağa'dan İzmir'e taşınması gerekmez mi? 

4- Aliağa Adliyesi mevcut kapasitesinin iki katını dahi kaldırabilecek olanağa sahipken, 
Karşıyaka Adliyesi'nin fiziki koşullarındaki yetersizlik ve iş yünün fazlalığı dikkate 
alınmış mıdır? 

5- Aliağa İş MabJkemcsi'nde bir sonraki duruşmaya 1 ay sonra gün verilirken, Karşıyaka İş 
Mahkcmclcri'ndc 3-4 ay sonraya gün verilebilmektedir. Karar alınırken bu durum dikkate 
alınmış mıdır? 

6- Aliağa İş Mahkemesi'nin 50 km. uzakta olan Karşıyaka'ya taşınması -çoğunluğunu 
emeJderiyle,geçinen isçilerin oluşturduğu- davacıların yapmak zorunda kalacakları 
mahkeme masraftanm fiç katma çıkaracaktır. Bu duram goz«n9ne^nmış«iKhr? 

7- Hukuk sistemimizde davaların en az masrafla en kısa surede sonuçlandırılması esas ikc;. 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun aldığı bu karar zaman, .maliyet, emek ve kamu 
yaran ̂ açısından büyük bir çelişki doğurmamakta mıdır? 

8- Bakanlığınızın ya da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bu karardan geri 
dönülmesi ydnünde bir çalışması var mıdır? Yoksa, bu konuda bir çalışmada bulunacak 
mısınız? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI .../.../2O05 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 16/05/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-11028 sayılı yazınız, 

b) 25/05/2005 tarihli ve 586 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6107 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyannca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇICEJ 
Bakan 
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Sayın Hakkı ÜLKÜ 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6107 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasamızın "Mahkemelerin kuruluşu1' kenar başlıklı 142. maddesinde 
"Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi, yargılama usulleri ancak kanunla 
düzenlenir." hükmünün yer aldığı; 

Adlî yargı sistemimizde mahkemelerin. 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 
26/09/2005 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önceki dönemde. 8 Nisan 1340 (08/04/1924) tarihli ve 469 sayılı v4Mehâkimi Şer'iyenin 
İlgasına ve Mehâkim Teşkilâtına Ait Ahkam Muadil Kanun" çerçevesinde kurulduğu; bu 
Kanun ile yalnızca ilk derece mahkemeleri teşkilâtının düzenlendiği; 

Adlî yargı sistemimizdeki mahkemelerin kuruluşuna esas olan bu Kanun çerçevesinde 
hemen hemen her ilçede sulh ve asliye mahkemelerinin kurulduğu, bunların ceza ve hukuk 
mahkemeleri olarak ikiye ayrıldığı; ayrıca ihtiyaç bulunan yerlerde de ağır ceza 
mahkemelerinin kurularak faaliyete geçirildiği; bu ana mahkemeler dışında bazen özel 
kuruluş kanunlarıyla, bazen de bir konuda yasal düzenleme yapılırken "bu kanundan doğan 
davalara kurulacak ihtisas mahkemelerinde bakılır ve yargı çevresi ise Adalet Bakanlığının 
teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir veya değiştirilir" şeklinde 
hüküm getirilerek ihtisas mahkemelerinin kurulması ve yargı alanlarının belirlenmesi 
imkânının getirildiği; 

30/01/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1. maddesinin birinci 
fıkrasında. "İş Kanununa göre işçi sayılan kimselere (o kanunun değiştirilen ikinci 
maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde çalışanlar hariç) işveren veya işveren 
vekilleri arasında iş akdinden veya îş Kanununa dayanan her türlü hak ve iddialarından doğan 
hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri 
kurulur.", üçüncü fıkrasında.'İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde 
görevlendirilecek mahkeme tarafından, temsilci üyeler alınmaksızın. Bu Kanundaki esas ve 
usullere göre bakılır.", son fıkrasında ise. "Fiilî ve hukukî imkânsızlıklar dolayısıyla iş 
mahkemesinin toplu olarak görevini yapamadığı hallerde de yukarıdaki fıkra hükmü 
uygulanır." hükmüne yer verildiği, 

Malûmlarıdır. 
Bu hükümler ile ihtisas mahkemesi olarak iş mahkemelerinin kurulması imkânı 

sağlanmış olmasına rağmen, iş mahkemelerinin yargı çevrelerinin nasıl belirleneceği 
hususunun düzenlenmediği; 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 5. maddesinde 
yer alan "Büyükşehir belediyesi bulunan ilçelerde, o ilin adı ile anılan mahkemeler ile 
Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçelerin adı ile anılan mahkemelerin yargı 
çevrelerinin, ilçe sınırlarına bakılmaksızın. Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve 
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Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir." hükmüne istinaden, iş mahkemeleri konusunda. 
Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca verilen 
11/11/2002 tarihli ve 520 sayılı kararının; 

"I - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, iş mahkemelerinin yargı çevrelerinin 
belirlenmesiyle ilgili olarak daha Önce vermiş olduğu, aşağıdaki ilkelere aykırı tüm 
kararlarının kaldırılmasıyla, 

II - Büyük Şehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçe ile diğer ilçelerin adı ile kurulu 
ağır ceza merkezlerinde oluşturulan müstakil iş mahkemelerinin yargı çevresinin, yalnız 
büyük şehir belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçeleri kapsamına alacak biçimde, ağır ceza 
mahkemesinin yargı çevresi olarak tespitine, 

III - Büyük Şehir Belediyesi oluşturulmamış il ve ilçe ağır ceza merkezleriyle ağır 
ceza mahkemesi bulunmayan (büyük şehir belediye hudutları içerisindekiler dâhil olmak 
üzere) ilçelerde kurulu müstakil iş mahkemelerinin yargı çevresinin, merkez ilçe ile ilçe idarî 
teşkilât sınırları olarak belirlenmesine, 

IV- Müstakil iş mahkemesi kurulmamış olan il merkezleri ile ağır ceza mahkemesi 
bulunan ve bulunmayan (büyük şehir belediye sınırları dışında kalan mülhakatlar da dâhil 
olmak üzere) diğer ilçelerde, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunundan kaynaklananlarla özel 
kanunlarda iş mahkemelerinde görüleceği belirtilen iş davalarının, yargı çevreleri asliye 
hukuk mahkemesinin yargı çevresi ile aynı olmak üzere, 

1) Bir asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde bu mahkemede, 
2) Birden fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde, (1) numaralı asliye hukuk 

mahkemesinde, 
Çözümlenmesi biçiminde saptanmasına, 
V - Bu kararın ilânına kadar açılmış olan davaların açıldığı mahkemelerde görülmeye 

devam olunması, ilândan sonra açılacak davaların belirlenen yeni yargı alanlarına göre 
açılmaları gerektiğine" 

Şeklinde olduğu ve bu karann Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 
19/11/2002 tarih ve 89479 sayılı Genelgesi ile teşkilâta duyurulduğu; 

Öte yandan. 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun 31. 
maddesi ile 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırıldığı; söz konusu 
Kanun ile büyükşehir belediyelerinin sınırlarının genişletildiği ve daha önceleri büyükşehir 
belediyesi sınırlarına dâhil olmayan bir kısım ilçelerin bu sınırlara dâhil edildiği; ancak, 
büyükşehir belediyelerine dâhil ilçelerde, o ilin adı ile anılan mahkemelerin yargı çevrelerinin 
belirlenmesi konusuna ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesinin kurulu bulunan iş 
mahkemelerinin yargı çevrelerinin nasıl belirleneceği konusunda uygulamada tereddütleri 
doğurduğu; ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 
kalan ağır ceza merkezlerinin mülhakatmdaki iş mahkemelerinin faaliyetlerinin dondurulduğu 
ve bu mahkemedeki işlerin ağır ceza merkezlerinde ilâveten kumlan iş mahkemelerine 
devredildiği; bu tasarrufun Aliağa İlçesinden başka Körfez, Beykoz ve Büyükçekmece 
ilçelerinde de uygulandığı; 
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Aliağa İlçesinde iş mahkemesi dışında ihtisas mahkemesinin bulunmadığı; Karşıyaka 
Adliyesinde görülmekte olan iş davalarının sayısının dikkate alınarak, öncelikle Karşıyaka 
İlçesinde (2) numaralı İş Mahkemesinin kurulup faaliyete geçirildiği; akabinde Aliağa İş 
Mahkemesinin faaliyetinin dondurularak bu Mahkemede görülmekte olan iş davalarının 
Karşıyaka (2) numaralı İş Mahkemesine devredildiği; Aliağa İş Mahkemesinin müstemir 
yetkili olan Hâkiminin Karşıyaka (2) Numaralı İş Mahkemesinde çalışmak üzere geçici yetki 
ile görevlendirildiği; Karşıyaka Adliyesinin, ilâveten bir iş mahkemesinin kurulmasına engel 
olabilecek fizikî yetersizliğinin bulunmadığı, bu hususun mahkemenin kuruluşu aşamasında 
göz önünde tutulduğu; 

Karşıyaka Adliyesinde ilâve olarak ikinci bir iş mahkemesinin kurulup faaliyete 
geçirilmesi ve devredilen işlerinin bu Mahkemeye verilmesi sebebiyle, Aliağa İş 
Mahkemesinin faaliyetinin dondurulmasının Karşıyaka (1) numaralı İş Mahkemesine ek iş 
yükü getirmediği: 

Aliağa İş Mahkemesinin faaliyeti dondurulurken bütün hususların ayrıntılı şekilde 
değerlendirildiği, yukarıda belirtilen maslahat ve zorunluluklara binaen böyle bir uygulamaya 
tevessül edildiği; zaman içinde değişen şartlara göre ihtiyaç duyulması halinde Aliağa İş 
Mahkemesinin yeniden faaliyete geçirilmesinin mümkün olduğu; mevcut durum itibarıyla 
böyle bir çalışmanın bulunmadığı: 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil ÇİÇEK 
Bakan , 

3.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, 2004-2005 yıllarında açılan hâkimlik ve sav
cılık sınavlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇÎÇEK'in cevabı (7/6108) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Gazalcı 
CHP Denizli Milletvekili 

1. 2004-2005 yıllarında hakim ve savcılık sınavına başvuranların ve kazananların sayısı 
nedir? 

2. Kazanan adayların bitirdiği liselerin oransal dağılımı nedir? 

3. Mülakatı kazanan hakim ve savcı adaylarının yazılı sınavındaki dereceleri nedir? 

4. Yazılı sınavda kazanıp da mülakatta kazanamayan adaylardan, mülakkatta kazanan 
adaylardan daha yüksek puan alanlar var mıdır? Kaç kişidir? 

- 5 3 7 -

* ^ 



T.B.M.M. B:120 28 .6 .2005 0 : 3 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI <tfhfcfc/2O05 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli. 16/05/2005 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-11028 sayılı yazınız. 

b) 25/05/2005 tarihli ve 582 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6108 Esas No.lu soru 
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99i maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık 
ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

Sayın Mustafa GAZALCI 
Denizli Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6108 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

24/02/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun "Adayların 
nitelikleri" kenar başlıklı 8. maddesinin (g) bendinde, hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli 
olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, 
alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol 
zorluğu çekmek gibi özürlü durumlarının bulunmaması: (ı) bendinde adaylığa atanabilmek 
için yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermenin şart olduğu; aynı Kanunun 9. 
maddesinin birinci fıkrasında, her yıl alınacak aday sayısının kadro ve ihtiyaç durumuna göre 
Adalet Bakanlığınca saptanacağı; ikinci fıkrasında, yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı 
gösterenlerin başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden 
belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece yönünden 
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belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece yönünden 
iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle lisans, lisansüstü (master) ve doktora 
öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş derece ve kademesiyle veya bu 
derecelerden aşağı olmamak şartıyla müktesep olarak almış oldukları derece ve kademeyle 
adaylığa atanacakları, daha önce serbest avukatlık yapmış olanların avukatlıkta geçen 
sürelerinin Üçte ikisinin değerlendirileceği, bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların dışında 
kalanların bir hak iddia edemeyecekleri; son fıkrasında ise, yarışma sınavı, mülakat ve 8. 
maddenin (g) bendinin uygulanmasına ilişkin hususların yönetmelikle düzenleneceğinin 
hükme bağlandığı malûmlarıdır. 

Söz konusu hükümler çerçevesinde. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Adlî ve 
İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinin 
09/09/1991 tarihli ve 20986 sayılı Resmî Gazetc'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği; söz 
konusu Yönetmeliğin 8. maddesine göre adayların yazılı sınava tâbi tutulduğu; 21. maddesine 
göre yazılı sınavın gerektiğinde başka kurumlara yaptırılması mümkün olduğundan 
Bakanlığımız ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde yazılı sınavların bu Kuruma yaptırıldığı; mülakatın ise söz konusu 
Yönetmeliğin 27. maddesinde belirtildiği üzere, hâkimlik mesleğinde temayüz etmiş kişiler 
olan Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Teftiş Kurulu 
Başkanı, Ceza tşleri, I lukuk İşleri ve Personel Genel Müdürlerinden oluşan Mülakat Kurulu 
taralından aynı Yönetmeliğin 28. maddesi uyarınca, ilgilinin ifade ve bir konuyu kavrayıp 
özetleme ve değerlendirme yeteneği, davranışı, genel ve fizikî durumu dikkate alınarak 
yapıldığı; Yönetmeliğin 31. maddesine göre mülakatın 100 tam puan üzerinden 
değerlendirildiği, başarılı sayılabilmek için mülakat kurulu üyelerince 100 üzerinden verilen 
notların aritmetik ortalamasının 70 veya daha yukarı olmasının şart olduğu; 

17/10/2004 tarihinde yapılan idarî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavına 4861 kişinin 
başvuruda bulunduğu, yapılan mülakatta yazılı sınavda başarılı olan 335 kişiden 150'sinin; 
24/10/2004 tarihinde yapılan adlî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavına 3764 kişinin başvuruda 
bulunduğu, yapılan mülakatta yazılı sınavda başarılı olan 502 kişiden 322*sinin; 20/3/2005 
tarihinde yapılan idari yargı hâkim adaylığı yazılı sınavına 4413 kişinin başvuruda bulunduğu, 
yapılan mülakatta yazılı sınavda başarılı olan 295 kişiden 150'sinin, başarılı olduğuna karar 
verildiği; 

Adlî ve idari yargı hâkim adaylığına başvuru formlarında bitirilen listeleri gösterir 
bölüm yer almadığından, Bakanlığımızda önergenin (2) numaralı sorusuna ilişkin bilgi 
bulunmadığı; 

17/10/2004 tarihli idarî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavında başarılı olan İlk 100 
kişiden, 1 kişinin mülakata katılmadığı. 46 kişinin başarısız bulunduğu; 24/10/2004 tarihli adlî 
yargı hâkim adaylığı yazılı sınavında başarılı olan ilk 100 kişiden 1 kişinin mülakata 
katılmadığı, 41 kişinin başarısız bulunduğu; 20/3/2005 tarihli idarî yargı hâkim adaylığı yazılı 
sınavında başarılı olan ilk 100 kişiden 5 kişinin mülakata katılmadığı. 51 kişinin başarısız 
bulunduğu, 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Fener-Rum Patriğinin görev kapsamına ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6264) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdullah 
GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla aızederim. 10.05.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

10.05.2005 tarihli Akşam Gazetesinde, Güler Kömürcü'nün köşesinde şu bilgiler yer 
almıştır: 

"• Ve şimdi, size çok çoooook önemli bir 'taze haber-analiz' sunacağım, tam anlamıyla altın 
vuruşluk bir konu, okuyunca ŞOKE oldum, 

• Buyrun, siz de okuyun, 1 Mayıs tarihli haber analizin sahibi ATİNA'dan gazeteci Stelyo 
Berberakis, aynen aktarıyorum; 

• 'Osmanlı İmparator I uğu'nun hibe ve fermanlarıyla bugün İsrail'in en büyük mal sahibi 
konumuna gelen Kudüs Rum Patrikhanesi'nin serveti 50 milyar dolardır. (50 MİLYAR 
DOLAR, DİKKAT) 

• Doğuşu, İsa Peygamber'in havarilerine dek uzanan Kudüs Patrikhanesi, son yılların en 
büyük krizlerinden birini yaşıyor. 

• 2001 yılında patrik seçilen Yunan asıllı Ürdün vatandaşı İrineos, patrikhaneye sadık 450 
bin Ortodoks'u iki cepheye ayırmış durumda. Kimine göre patrikhane tahtına çeşitli 
entrikalarla oturan İrineos, yine bazılarına göre de İsrail'in tuzağına düşürülerek haksız 
suçlamalara hedef oluyor. 

• Osmanirrfnparatorluğu'nun son dönemlerinde para karşılığında satılan Kudüs ve 
etrafındaki topraklar, patrikhanenin bölgede büyük bir ekonomik güç olmasına neden 
olmuştu. Servetinin 50 milyar doları geçtiği belirtilen Kudüs Patrikhanesi, İsrail'de sayısızca 
taşınmazlara-dev arazilere sahip. 

• İsrail hükümeti 2001 yılında patrikhane tahtına seçilen Irineos'ım patrikliğini 2-yıl boyunca 
resmen tanımadı. 

• İsrail'in asıl amacı, İsrail Parlamentosu ve Başbakanlık konutu başta olmak üzere İsrail 
topraklarının beşte birine ve Kudüs'ün yüzde 55'ine sahip olan Rum Ortodoks • -
Patrikhanesi'nden 'arsa koparmayı' hedefliyordu. 

• İsrail'in RUM Patrik Irineos'u 2003'te tanıması, patrikhanenin İsrail Deyleti'ne.ye.özel. 
şirketlerine arsa ve bina kiralamayı kabul etmesinden kaynaklanıyor. 

- 5 4 0 -



T.B.M.M. B : 120 28 . 6 . 2005 O : 3 

• Bu durum, Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul eden Filistinlilerin, patrikhaneye karşı 
ayaklanmasmayol açtı. Bölgede yaşayan 450 bin Ortodoks'un 200 binini oluşturan 
Filistinliler Irineos'un istifasını talep etmeye ve yollara dökülmeye başladı. 

• Bugün israil'in beşte birine sahip olan Rum Patrikhanesi'nin tepesindeki Patrik Irineos'un 
(israil'e usulsüz toprak satmaya başladığı gerekçesiyle) istifasını isteyenler sloganlar atarken; 
Ortodokslann ezeli rakipleri Ermeni Patrikhanesi de patrikhanenin kutsal yerlerinde hak talep 
etmeye başladı." 

Yine aynı tarihli gazetede yer alan, "Patrik, Kudüs skandalına el koydu" başlıklı 
haberde, "Fener Rum Patriği Bartholomeos, bir süredir Kudüs'ü sarsan ve Eski Kent içindeki 
taşınmazlar konusu nedeniyle, Kudüs Patriği îrineos l'in durumunu tartışılır hale getiren 
konuya el attı. Bartholomeos'un Irineos'u istişarelerde bulunmak üzere İstanbul'a davet ettiği, 
ancak ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgi verilmedi. Edinilen bilgilere göre, 
Mısır'ın iskenderiye kentindeki Yunan Ortodoks Patriği de söz konusu görüşmeler amacıyla 
halen İstanbul'da bulunuyor. Kudüs Patriği Irineos'un adı, kilise vakıflarına ait taşınmaz 
malların israillilere kiralanması skandalına karışmıştı" bilgisi yer almıştır. 

Öte yandan Fener Rum Patrikhanesi'nin durumuna ilişkin, 02.12.2004 tarih ve 7/4311 
sayı ile Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından cevaplandırılması istemiyle 
yönelttiğim soru önergeme 03.01.2005 tarihinde Bakanlığınızca verilen cevapta, Fener Rum 
Patrikhanesi'nin statüsü ile ilgili olarak: 

"Hükümetimizin Patrikhane'nin statüsü ve faaliyetlerinin kapsamı hakkındaki 
görüşleri gayet açıktır. Lozan Barış Konferansı'nda Patrikhane'nin siyasi ve idari işlerle 
iştigal etmemek koşuluyla ve Rum Ortodoks vatandaşlarımıza ruhani hizmet vermek amacıyla 
ülkemizde kalmasına rıza gösterildiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir" ifadesi 
kullanılmıştır. 

Aynı konuyla ilgili olarak, 06.12,2004 tarih ve 7/4352 sayılı ile Bakanlığınızca 
cevaplandırılmasını istediğim soru Önergeme, 19.01.2005 tarihinde verilen cevapta: 

"Lozan Barış Konferansında Patrikhane'nin siyasi ve idari işlerle iştigal etmemek 
koşuluyla ve Rum Ortodoks vatandaşlarımıza ruhani hizmet vermek amacıyla ülkemizde 
kalmasında mutabık kalınmıştır" ifadesi yer almıştır. 

23.12.2004 tarih 7/4534 sayılı Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiğim 
soru önergeme de; ""Patrikhaneyle ilgili olarak daha önce yöneltmiş olduğunuz soru 
önergelerine verilmiş bulunan yanıtlarla bu konudaki görüş ve politikamız sarih bir şekilde 
izah edilmiş bulunmakta olup, bunlara ilave edebilecek bir husus bulunmamaktır" cevabını 
vermiştiniz. 

Soru: 

Patrik Bartholomeos Hazretlerinin Lozan Antlaşmasına dayanarak Türkiye 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ve teyid edilen görev kapsamına göre, 
Mısır iskenderiye Yunan Ortodoks Patriği ve Kudüs Patriği ile görevi dışında konulara 
müdahale edilmesi makul müdür? Bu konuda ne yapılacaktır? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21 /2005/SPGY/247145 2 4 H ^ R A M 2005 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 24 Mayıs 2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11279 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 7/6264 esas numaralı yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

c AbcJul lan G U L 
Oıf'Ç..'"'- R'i1*- '"' v e 

EK: soru önergesi yanıtı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORU: 
10.05.2005 tarihli Akşam Gazetesi'nde, Güler Kömürcü'ntin köşesinde şu bilgiler yer 

almıştır: 

"Ve şimdi, size çok çoook önemli bir 'taze haber-analiz' sunacağım, tam anlamıyla 
altın vuruşluk bir konu. okuyunca ŞOKE oldum, 

Buyrun, siz de okuyun, 1 Mayıs tarihli haber analizin sahibi Atina'dan gazeteci Stelyo 
Berberakis, aynen aktarıyorum; 

"Osmanlı İmparatorlugu'nun hibe ve fermanlanyla bugün İsrail'in en büyük mal 
sahibi konumuna gelen Kudüs Rum Patnkhanesi'nin serveti 50 milyar dolardır. (50 milyar 
dolar, dikkat) 

Doğuşu, İsa Peygamber'in havarilerine dek uzanan Kudüs Patrikhanesi, son yılların en 
büyük krizlerinden birini yaşıyor. 

2001 yılında patrik seçilen Yunan asıllı Ürdün vatandaşı İrineos, Patrikhaneye sadık 
450 bin Ortodoks'u iki cepheye ayırmış durumda. Kimine göre Patrikhane tahtına çeşitli 
entrikalarla oturan İrineos, yine bazılarına göre de İsrail'in tuzağına düşürülerek haksız 
suçlamalara hedef oluyor. 
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Osmanlı împaratorluğu'nun son dönemlerinde para karşılığında satılan Kudüs ve 
etrafındaki topraklar, Patrikhanenin bölgede büyük bir ekonomik güç olmasına eden olmuştu. 
Servetinin 50 milyar dolan geçtiği belirtilen Kudüs Patrikhanesi, İsrail'de sayısız 
taşınmazlara-dev arazilere sahip. 

îsrail Hükümeti 2001 yılında Patrikhane tahtına seçilen irineos'un Patrikliğini 2 yıl 
boyunca resmen tanımadı. 

İsrail'in asıl amacı, İsrail Parlamentosu ve Başbakanlık konutu başta olmak üzere İsrail 
topraklarının beşte birine ve Kudüs'ün yüzde 55'ine sahip olan Rum Ortodoks 
Patrikhanesi'nden 'arsa koparmayı' hedefliyordu. 

İsrail'in Rum Patrik Irineos'u 2003'te tanıması, Patrikhanenin İsrail Devleti'ne ve özel 
şirketlerine arsa ve bina kiralamayı kabul etmesinden kaynaklanıyor. 

Bu durum, Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul eden Filistinlilerin, Patrikhaneye 
karşı ayaklanmasına yol açtı. Bölgede yaşayan 450 bin Ortodoks'un 200 binini oluşturan 
Filistinliler İrineos'un istifasını talep etmeye ve yollara dökülmeye başladı. 

Bugün İsrail'in beşte birine sahip olan Rum Patrikhanesi'nin tepesindeki Patrik 
İrineos'un (İsrail'e usulsüz toprak satmaya başladığı gerekçesiyle) istifasını isteyenler 
sloganlar atarken; Ortodoksların ezeli rakipleri Ermeni Patrikhanesi de Patrikhanenin kutsal 
yerlerinde hak talep etmeye başladı." 

Yine aynı tarihli gazetede yer alan, "Patrik, Kudüs skandalına el koydu" başlıklı -
haberde, "Fener Rum Patriği Bartholomeos, bir süredir Kudüs'ü sarsan ve Eski Kent içindeki 
taşınmazlar konusu nedeniyle, Kudüs Patriği lrineos l'in durumunu tartışılır hale getiren 
konuya el attı. Bartholomeos'un îrineos'u istişarelerde bulunmak üzere İstanbul'a davet ettiği, 
ancak ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgi verilmedi. Edinilen bilgilere göre. 
Mısır'ın İskenderiye kentindeki Yunan Ortodoks Patriği de söz konusu görüşmeler amacıyla 
halen İstanbul'da bulunuyor. Kudüs Patriği İrineos'un adı, kilise vakıflarına ait taşınmaz 
malların İsraillilere kiralanması skandalına karışmıştı" bilgisi yer almıştır. 

Öte yandan Fener Rum Patrikhanesi'nin durumuna ilişkin, 02.12.2004 tarih ve 7/4311 
sayı ile Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından cevaplandırılması istemiyle 
yönelttiğim soru önergeme 03.01.2005 tarihinde Bakanlığınızca verilen cevapta. Fener Rum 
Patrikhanesi'nin statüsü ile ilgili olarak: 

"Hükümetimizin Patrikhane'nin statüsü ve faaliyetlerinin kapsamı hakkındaki 
görüşleri gayet açıktır. Lozan Banş Konferansı'nda Patrikhane'nin siyasi ve idari işlerle 
iştigal etmemek koşuluyla ve Rum Ortodoks vatandaşlarımıza ruhani hizmet vernıek 
amacıyla ülkemizde kalmasına rıza gösterildiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir" ifadesi 
kullanılırı] şiir. 

Aynı konuyla ilgili olarak. 06.12.2004 tarih ve 7/4352 sayısı ile Bakanlığınızca 
cevaplandırılmasını istediğim soru önergeme, 19.01.2005 tarihinde verilen cevapta: 

"Lozan Barış Konferansında Patrikhane'nin siyasi ve idari işlerle iştigal etmemek 
koşuluyla ve Rum Ortodoks vatandaşlarımıza ruhani hizmet vermek amacıyla ülkemizde 
kalmasında mutabık kalınmıştır" ifadesi yer almıştır. 

23.12.2004 tarih 7/4534 sayılı Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiğim 
soru önergeme de, "Patrikhaneyle ilgili olarak daha önce yöneltmiş olduğunuz soru 
Önergelerine verilmiş bulunan yanıtlarla bu konudaki görüş ve politikamız sarih bir şekilde 
izah edilmiş bulunmakta olup, bunlara ilave edebilecek bir husus bulunmamaktır" cevabını 
vermiştiniz. 
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Soru: 

Patrik Bartholomeos Hazretlerinin Lozan Antlaşmasına dayanarak Türkiye 
Cumhuriyeti îçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ve teyid edilen görev kapsamına göre, 
Mısır İskenderiye Yunan Ortodoks Patriği ve Kudüs Patriği ile görevi dışında konulara 
müdahale edilmesi makul müdür? Bu konuda ne yapılacaktır? 

YANIT: 

Ülkemizin Ortodoks dünyasının kendi bünyesindeki konulara ve görüş ayrılıklarına 
taraf olması söz konusu olmadığı gibi, Fener Rum Ortodoks Patriğinin icraatının ülkemiz 
açısından herhangi bir sonuç doğurması da mümkün değildir. 

Daha önce bu bağlamda yöneltmiş olduğunuz soru önergelerine verilen yanıtlarda da 
belirtildiği üzere. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesinin konumu Lozan Barış Konferansında 
mutabık kalınan çerçevede değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, Türkiye'nin bu konudaki 
bilinen görüş ve tutumu devam etmektedir. 

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kars Antlaşmasının 6 ve 8 inci maddelerinin 
uygulanıp uygulanmadığına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜL'ün cevabı (7/6265) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdullah 
GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10.05.2005 

ElGînŞlRÎN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

TBMM Hükümeti ile Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasında imzalanan ve 
TBMM tarafından 16 Mart 1338 tarihinde kabul edilen Kars Antlaşması'nın 6. ve 8. 
maddeleri şu şekildedir: 

Madde 6: Türkiye evvela- işbu maddede tahsis ve tayin olunan mahaller ahalisi, her 
cemaatin dini ve harsi hukukunu temin edecek vasi bir muhtariyeti idariyeye nail olmak ve 
mezkur mahallere ahalinin arzularına muvafık bir usulü tasarruf arazi ithaline imkan baş 
etmek, saniyen Batum Limanı tarikiyle Türkiye'ye ithal veya Türkiye'den ihraç olunacak 
bilcümle mevat ile eşyayı ticariyenin gümrük resmine tabii tutulmayarak bila müşkülat ve 
mevanii bilcümle rüsum ve tekaliften muaf olarak serbest bir surette imran hakkı, her nevi 
masarifi hususiyeden müstesna olarak Batum Limanından istifade hakkiyle birlikte 
Türkiye'ye temin edilmek şartiyle, Batum liman ve şehrinin ve işbu maddenin dördüncü 
maddesinde gösterilen hududun şimalinde bulunan ve Batum livasına ait olan arazinin hakkı 
metbuyetini Gürcistan'a terke rıza gösterir. 

Madde 8- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Gürcistan Gürcistan Şuralar 
Cumhuriyeti Hükümeti iki memleketin hemhudut havalisi ahalisinin hududun diğer tarafında 
kain kışlık ve yazlık meralardan istifade etmeleri zaruretini nazarı dikkate alarak ahali 
mezkureye hayvanlarının huduttan geçirmek ve mutat meralardan istifade etmek hakkını 
bahşetmeğUcabul ederler. Hududun müruru esnasında tatbik edilecek gümrük muamelatiyle 
tedabiri inzibatiye ve sıhhiye ve saire muhtelit bir komisyon tarafından tayin edilecektir. 
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Sorular: 

1- Bu maddelerin tüm hükümleri eksiksiz uygulanmakta mıdır? 
2- Özellikle, 6. maddedeki, Batum Limanı tariki ile Türkiye'ye ithal edilen tüm malların 

gümrük resmine tabii tutulmaması hükmü işletilmekte midir? Eğer bu hüküm 
işlemiyor ise, işletmeme kararı hangi hukuki dayanağa dayandırılmıştır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.2l/2005/SPGY/247170 27 Haziran2ÖÖ5 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 24 Mayıs 2005 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11279 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 7/6265 esas numaralı yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GU 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

HK: soru Önergesi yanıtı 
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tSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN' tN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORU: 

TBMM Hükümeti ile Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasında imzalanan ve 
TBMM taralından 16 Mart 1338 tarihinde kabul edilen Kars Antlaşması'nın 6. ve X. 
maddeleri şu şekildedir: 

Madde 6: Türkiye evvela- işbu maddede tahsis ve tayin olunan mahaller ahalisi, her cemaatin 
dini ve harsi hukukunu temin edecek vasi bir muhtariyeti idariyeye nail olmak ve mezkur 
mahallere ahalinin arzularına muvafık bir usulü tasarruf arazi ithaline imkan baş etmek, 
saniyen Batum Limanı tarikiyle Türkiye'ye ithal veya Türkiye'den ihraç olunacak bilcümle 
meval ile eşyayı ticariyenin gümrük resmine tabii tutulmayarak bila müşkülat ve mevanii 
bilcümle rüsum ve tekaliften muaf olarak serbest bir surette imrarı hakkı, her nevi masarifi 
hususiyeden müstesna olarak Batum Limanından istifade hakkiyle birlikte Türkiye'ye temin 
edilmek şartiylc Batum liman ve şehrinin ve işbu maddenin dördüncü maddesinde gösterilen 
hududun şimalinde bulunan ve Batum livasına ait olan arazinin hakkı metbuyetini Gürcistan "a 
terke rıza gösterir. 

Madde 8: Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Gürcistan Şuralar Cumhuriyeti iki 
memleketin hemhudut havalisi ahalisinin hududun diğer tarafında kain kışlık ve yazlık 
meralardan islifade etmeleri zaruretini nazarı dikkate alarak ahali mezkureye hayvanlarını 
huduttan geçirmek ve mutat meralardan istifade etmek hakkını bahşetmeyi kabul ederler. 
Hududun müruru esnasında talbik edilecek gümrük muamelatiyle tedabiri inzibatiye ve 
sıhhiye ve saire muhtelit bir komisyon tarafından tayin edilecektir. 

Sorular: 

1. Bu maddelerin tüm hükümleri eksiksiz uygulanmakta mıdır? 
2. Özellikle, 6. maddedeki Batum Limanı tariki ile Türkiye'ye ithal edilen tüm malların 
gümrük resmine tabii tutulmaması hükmü işletilmekte midir? Eğer bu hüküm işlemiyor ise. 
işletmeme kararı hangi hukuki dayanağa dayandırılmıştır. 

Yanıt: 

13 Ekim 1921 tarihinde Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Türkiye arasında imzalanan 
Kars Antlaşması sınır tespit eden bir Anılaşma olduğu cihetle süresizdir ve feshi için bir 
mekanizma öngörülmemiştir. Ayrıca, 30 Temmuz 1992 tarihinde imzalanan Türkiye-
Gürcistan Dostluk Anlaşmasfnda da Kars Antlaşmasfna atıfla bulunularak, anılan 
Antlaşma'nın geçerliliği teyit edilmiştir. Dolayısıyla, Antlaşma'nın 6. ve 8. maddeleri 
geçerliliğini korumaktadır. 

Bununla birlikte, günümüzde, Antlaşmanın 6. maddesinin "Batum üzerinden Türkiye'ye 
giden veya oradan çıkan bütün mal ve eşyanın gümrük vergisine tabi olmadan ve hiçbir 
güçlükle karşılaşmadan, her türlü vergi ve harçtan bağışık olarak serbest geçiş hakkı ve hiçbir 
özel masraf yapmaksızın Batum Limanı'ndan yararlanma hakkının Türkiye'ye sağlanması" 
şeklindeki hükmü uygulanmamaktadır. Bu durum, hükmün geçersizliğinden değil, pratik 
mülahazalardan kaynaklanmaktadır. 
Antlaşma'nın imzalandığı tarihte, Türkiye'nin Doğu Karadeniz'de Batum dışında ihracat ve 
ithalat gerçekleştirebileceği bir limanı bulunmamaktaydı. Bu nedenle, Batum Limanı 
üzerinde bir takım haklara sahip olmak o tarihte Türkiye için bir zorunluluktu. Ancak, daha 
sonraki talihlerde SSCB'nin Türkiye'ye yönelik tutumu ile Doğu ve Batı blokları arasındaki 
çekişme Türkiye'nin Batum'dan yararlanmasına imkan vermemiş; Türkiye Doğu 
Karadeniz'de kendi limanlarını geliştirmiştir. Bugün itibariyle, Doğu Karadeniz kıyısında 
sahip olduğumuz, Samsun, Trabzon ve Hopa Limanları Batum Limanı'na olan ihtiyacımızı 
ortan kaldırmış bulunmaktadır. 

Kars Antlaşması'nın 8. maddesinde öngörülen sınır bölgelerindeki halkın mutat meralardan 
yararlanma hakkı konusundaki tutumumuz da benzer şekilde oluşturulmuştur. Öle yandan, 
sınır bölgelerinde yaşayan halkın hayatını kolaylaştırmak için Türkiye ile Gürcistan arasında 
işbirliği yapılagelmektedir. Örneğin, Gürcistan sınırımızda yer alan Camili bölgesi halkı, 
hastalık, ölüm gibi acil durumlarda ya da ekonomik ve hukuki işlemler için, bağlı oldukları 
Borçka ilçesine Gürcistan topraklarından geçerek Sarp sınır kapısı üzerinden 
ulaşabilmektedirler. 
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6.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGÎL'in, BM Genel Kurulunda özürlü haklarının 
güvenceye alınması için hazırlanacak sözleşmeye ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6266) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bihlun TAMAYLIGİL 

CHP İstanbul Milletvekili 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 57. Dönem Çalışmaları devam ederken, 30 Kasım 2001 
tarihinde Meksika Hükümeti ve onu destekleyen 20 üye ülkenin ortak Önerisi ile İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinde yer alan İnsan Haklarının karşılığı olan, Engelli Hakları'nın 
güvence altına alınmasına ilişkin bir konvansiyonun hazırlanması genel kuruldan istenmiştir. 

Konuyu 5 Aralık 2001 tarihinde karara bağlayan genel kurul, öneriyi genişleterek Özürlü 
haklarının güvence akma alınması için hazırlanacak sözleşme konusunda genel sekreteri, bir 
komisyon kurarak çalışmalar yapma konusunda görevlendirmiştir. -Yapılan bu çalışmaların 
genel kurulun 58. dönem çalışmalarına yetiştirilmesi kabul edilmiştir. 

Ancak, sö'z'konusu genel kurula böyle bir çalışma sunulmamış olmakla'.birlikte halen altı 
aylık dönemler halinde düzenlediği bölgesel toplantılarla konuyla ÛgUi çalışmalarını sürdüren 
bir komisyon mevcuttur. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında: 

1) 30 Kasım 2001 tarihinde genel kurula sunulan önergeye Türkiye imza koymuş mudur? 

2) Çalışmanın 5 8.dönem genel kuruluna yetiştirilememesinin nedeni nedir? 

4) Eğer katılmmakta ise, bu komisyonda ülkemizi hangi kurum ve sivil toplum örgütleri 
temsil etmektedir? 

5) Bu çalışmalarda Türkiye'nin görüşü nedir? Sunulan Öneriler ve bunlardan kabul edilenler 
var mıdır? 

6) Söz konusu çalışmanın ne zaman tamamlanacağı konusunda bilgi mevcut mudur? 
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T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2005/UKGY/237310 
Konu : Soru önergesine yanıt 2 ? fyim pfinc 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: 24 Mayıs 2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11279 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun Tamayhgil tarafından yöneltilen soru önergesinin 
yanıtı ekte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GÜL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

EK: 1. Soru önergesi cevabı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN BİHLUN TAMAYLIGİL TARAFINDAN 
YÖNELTİLEN SORU ÖNERGESİNE YANIT 

1) 30 Kasım 2001 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na sunulan önergeye 
Türkiye imza koymuş mudur? 

Karar, 30 Kasım 2001 tarihinde BM Genel Kurulu Üçüncü Komite'de oylamasız kabul 
edilmiştir. Sözkonusu karar daha sonra BM 56. Genel Kurulu'nda onaylanmıştır (56/168 sayılı 
Genel Kurul kararı). Ülkemiz de bu çerçevede olumlu oy kullanmıştır. Böylelikle Özürlü 
Kişilerin Haklarının ve Haysiyetinin Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Kapsamlı ve 
Entegre Uluslararası Sözleşme'nin hazırlanması amacıyla bir Geçici (Ad Hoc) Komite 
kurulmuştur. 

2) Çalışmanın BM 58. Genel Kurulu'na yetişti rilememesin in nedeni nedir? 

BM sistemi içerisinde uluslararası sözleşmeler gibi kapsamlı belgelerin hazırlanması 
genelde uzun zaman almaktadır. Bu durum, 191 üyeli bir kuruluşun üyeleri arasında ortaya çıkan 
görüş ayrılıktan ile özellikle gelişmiş ülkeler (Kuzey ülkeleri) ve gelişmekte olan ülkelerin 
(Güney ülkeleri) konulara yaklaşımındaki temel farklılıkların doğal bir sonucudur. 

Sözleşme hazırlıklarının gecikmesi üzerine Geçici (Ad Hoc) Komite'nin ikinci 
oturumunda (Haziran 2003), her coğrafî grup için ayrılan kontenjan çerçevesinde, toplam 27 
üyeden oluşan bir Çalışma Grubu kurulması kararlaştırılmıştır. Ülkemizin üyesi olduğu Batı 
Avrupa ve Diğerleri Grubu (WEOG), bu Çalışma Grubu'nda Kanada, Almanya, İrlanda,Yeni 
Zelanda ve tsveç tarafından temsil edilmektedir. Çalışma Grubu, süreci hızlandırmak amacıyla 
bir taslak metin hazırlamakla görevlendirilmiştir. 
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3) Devam eden Komisyon çalışmalarına ülkemiz katılmakta mıdır? 

Ülkemiz Geçici (Ad Hoc) Komite çalışmalarına katılmaktadır. 

4) Sözkonusu çalışmalara katılınmakta ise ülkemiz hangi kurum ve sivil toplum örgütleri 
tarafından temsil edilmektedir? 

Geçici (Ad Hoc) Komite çalışmaları BM Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz tarafından 
takip edilmektedir. 

5) Bu çalışmalarda Türkiye'nin görüşü nedir? Sunulan öneriler ve bunlardan kabul 
edilenler var mıdır? 

Ülkemiz, özürlü kişilerin insan haklarından eşit ve tam yararlanabilmesini, özürlülere 
yönelik ayrımcılığa son verilmesini ve özürlülere hayatın her veçhesine eşit katılım imkanı 
sağlanmasını savunmaktadır. Bu amaçla, Geçici (Ad Hoc) Komite çalışmalarının ivedilikle 
tamamlanması desteklenmektedir. Nitekim ülkemiz, tüm bu unsurların yer aldığı ve BM İnşan 
Hakları Komisyonu'nun 61. Dönem Oturumu'nda (2005) kabul edilen Özürlü Kişilerin İnsan 
Hakları başlıklı kararın ortak sunucuları arasında yer almıştır. 

Geçici (Ad Hoc) Komite çalışmaları sırasında, Avrupa Birliği (AB) adaylığımız 
çerçevesinde AB tutumlarına uygun hareket etmeye çalışılmaktadır. 

6) Sözkonusu çalışmanın ne zaman tamamlanacağı konusunda bilgi mevcut mudur? 

Geçici (Ad Hoc) Komite'nin beşinci oturumu 24 Ocak-4 Şubat 2005 tarihlerinde 
yapılmıştır. Altıncı oturumun ise 1-12 Ağustos 2005 tarihlerinde yapılması öngörülmektedir. 
Sözleşme hazırlıklarının ivedilikle tamamlanması arzu edilmekle beraber, çalışmalar yavaş 
ilerlemektedir. Kuzey ve Güney ülkeleri arasında "haklar-uygulanabilirlik" yaklaşımı farklılığı 
çalışmalara damgasını vurmaktadır. Bu nedenle Sözleşme'nin hazırlanması ve kabulüne İlişkin 
kesin bir takvim verilememektedir. 

7.- istanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, Başbakanın Eşinin Suriye'ye yapacağı ziyarete ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6267) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdullah 
GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12.05.200S 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1- 20-22 Mayıs 2005 tarihlerinde, yanlarında eşleri Başbakan Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmadan, Suriye'yi ziyaret edecek olan Sayın Emine Erdoğan'ın gezi 
masrafları kimin tarafından karşılanacaktır? 

2- Bu gezi resmi mi, özel bir gezi kapsamında mıdır? 
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T . C . 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/SY/2005/OAGY/233156 27 Haziran 2005 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in yazılı soru önergesi 

ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi: 24.05.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11279 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 7/6267 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Abdullah GUI 
Dışişleri Sakanı v f 

Ek:1 Soru önergesi cevabı Başbakan yardımcın 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORU: 

1. 20-22 Mayıs 2005 tarihlerinde, yanlarında eşleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
olmadan, Suriye'yi ziyaret edecek olan Sayın Emine Erdoğan'ın gezi masrafları 
kimin tarafından karşılanacaktır? 

2. Bu gezi resmi mi, özel bir gezi kapsamında mıdır? 

YANIT: 

Sayın Emine Erdoğan'ın 20-22 Mayıs 2005 tarihlerinde gerçekleştirdiği Suriye 
ziyaretinin, özel amaçh bir ziyaret olduğu ve masraflarının kendisi tarafından karşılandığı 
Başbakanlıktan öğrenilmiştir. 
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8.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, Atatürk'ün eşi Latife Hanımın vefatıyla mühür

lenen arşivin TTK Başkanı tarafından okunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/6299) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tararından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini bilgilerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

1- Ulu Önder Atatürk'ün boşanmış olduğu eşi Latife Hanımın vefatından 
sonra mahkeme tarafından mühürlenilen ve yediemin olarak Türk 
Tarih Kurumu'na teslim edilen arşiv hangi gerekçe ve karar 
doğrultusunda Yusuf Halaçoğlu tarafından okunmuştur ? 

2- Bu arşiv mühürlü müdür ? Mühürlü ise bunu kim sokmuştur ? Yusuf 
Halaçoğlu'nun mühürü sökme ve arşivi okuma yetkisi var mıdır ? 
Yoksa, mühürü sökenler ve arşivi okuyan ya da okuyanlar için bir 
soruşturma açılacak mıdır ? 

3- Arşiv tekrar mühürlenmiş midir ? Mühürlenmediyse bunların 
denetlenerek yeniden mühürlenmesi ne zaman ve hangi makam 
tarafından yapılacaktır ? 

4- Atatürk'ü doğrudan ilgilendiren bu arşivle ilgili olarak sızdırılacak 
bilgiler konusunda bir önlem alınmış mıdır ? Sızıntı olması halinde 
sorumlular hakkında nasıl bir işlem yapılacaktır ? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B,02.0.002/ i-< ( o ^ ^ 
Konu: 

2>..Aİ?/2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başk.nın, 27.05.2005 tarih ve KAIN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/6299-11412/33800 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 06.06.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-447-4/2599 sayılı 
yazısı. 

c) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığının, 23.06.2005 
tarih ve Gen.Sek.99-795 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'nın, Saym Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği 7/6299 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Baka nı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: Soru önergesi Cevabı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH 
YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 

SAYI : Gen.Sek. 99-795 
KONU : 

DKVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: a) 31.01.2005 gün ve Öz.Kal.224.18-78 sayılı Türk Tarih Kurumu Bask.muhatap yazımız. 
b) 31.01.2005 gün ve Öz.Kal.224.19-81 sayılı Başbakanlığa muhatap yazımız. 
e) Türk Tarih Kurumunun 01.02.2005 gün ve Arş.Dok.Şb.460.2.133 sayılı yazısı. 
ç) 03.02.2005 gün ve Gen.Sek.23-106 sayılı Türk Tarih Kurumu Başk.mıthalap yazımız. 
d) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin 08.02.2005 gün ve B.01.0.PER.02.26-3I-
686 sayılı yazısı. 
c) 08.02.2005 gün ve öz.Kal.224-23 sayılı Türk Tarih Kurumu Bask. muhaiap yazımız. 
0 Türk Tarih Kurumu Bask. 08.02.2005 gün ve Arş.Dok.Şb.460-3-188 sayılı yazısı. 
g) 07.06.2005 gün ve B.02.0.002/4177 sayılı yazınız ve ekleri. 
h) 09.06.2005 gün ve Geıı.Sek.95-741 sayılı Türk Tarih Kurumu Bask. muhatap yazımız. 
ı) Türk Tarih Kurumu Bask. 14.06.2005 gün ve Arş.Dok.Şb.460.13-1006 sayılı yazısı ve 
eki. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'mn yazıtı soru önergesinde 
ccvaplaıulınlmasını istediği, Atatürkümüzün bir süre evli kaldığı Latife Hanımın vefatından sonra 
mahkeme tarafından Türk Tarih Kummıına teslim edilen mektuplar ve diğer evrakın bulunduğu 
mühürlü torbanın Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf HALAÇOĞ LU tarafından açılıp açılmadığı 
ve okunup okunmadığı konuları hakkındaki ilgi (g) yazınız ve ekleri, ilgi (h) de kayıtlı yazımızla 
bağlı kuruluşumuz Türk Tarih Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir (EK: 1). 

Türk Tarih Kurumu Başkanlığının ilgi (i) de yer alan cevabı (EK: 2), yazımız ekinde 
sunulmuştur. 

Atatürk'ün merhum eşleri Latife Manimin Atatürk ile evlilik dönemine ait haberlerin 
basında yayınlanması üzerine, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına ilgi (a) da kayıtlı yazımızla, 
Latife Hanımın Atatürk'le evlilik dönemine ait hatıraların ve belgelerin 25 yıl süreyle Türk Tarih 
Kurumunda saklanması konusundaki mahkeme karan, görev ve sorumluluklarımızı 
belirleyebilmemiz ve gereğini ifa edebilmemiz için incelenmek üzere Yüksek Kurum 
Başkanlığına gönderilmesi istenmiştir (EK: 3). İlgi (c) de kayıtlı yazıyla mahkeme kararlan 
Yüksek Kurum Başkanlığına iletilmiştir (EK: 4). 

ANKARA 
3.6.2005 
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İlgi (b) de kayıtlı yazımızla Latife Hanımın evrakının saklanmak üzere mahkemece tevdi 
edildiğinin bilindiğini, bu konunun ilk kez 6 Aralık 2004 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf HA LAÇOĞLU'mın açıklamaları ile başladığı, 30 Ocak 2005 tarihine kadar haber 
ve makale türü yayınlarla geniş halk kitlelerine bilgi ulaştığı ifade edilerek, Yusuf 
HA LAÇOĞLU'mın basına yaptığı açıklamalarla Şubat ayının ilk günlerinde yayın yasağının 
kalkacağı bu evrak konusunda, medyada hiç yayınlanmaması, inceleme sonucunda bir kısmının 
yayınlanması, bütünüyle açıklanması şeklinde görüşler oluştuğunu, 2876 sayılı Kamın ve 
Anayasanın 134. ve 20. maddelerine göre yapılacak işleme esas olmak üzere Başbakanlık 
Makamının emirlerinin işarı hususu arz edilmiştir (EK: 5). 

02 Şubat-04 Şubat 2005 tarihleri arasındaki bazı gazetelerde, Türk Tarih Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU'nun Latife Hanımın belgelerini okuduğuna dair beyanı ile 
mektupların muhteviyatı ve mührün açıldığı konusunda haberler yer almıştır (EK:6). 

İlgi (ç) de kayıtlı yazımızla gazetelerdeki haberlere göre mühürlü torbalarda bulunan 
belgelerin kurum başkanları değiştikçe mühürler fekkedilip, evrakların görülüp sayılarak devir 
teslime konu edilip edilmediği hususu Türk Tarih Kurumu Başkanlığından sorulmuş (EK: 7) 
verilen cevapta Yüksek Kurum Başkanlığına yazılı olmayan gizli bilgi verilebileceği bildirilmiştir 
(EK:8). 

İlgi (d) de kayıtlı yazıyla, belgeler hakkında hiçbir bilgi verilmemesine dair Lalifc 
Hanımın varisleri tarafından gönderilen noter ihbarnamesi, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğince Yüksek Kurum Başkanlığına bildirilmiş (EK: 9), ilgi (e) yazımızla da noler 
ihbarnamesi Türk Tarih Kurumu Başkanlığına iletilmiştir (EK: 10). 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

< \ Prof. Dr. Sadık TURAL 
> Atatürk Kilittir. Dil ve Tarih 

Yüksek Kurum Başkam 

23.6.2005 
EK: 10 4648 

- 5 5 4 -



T.B.M.M. B:120 28 .6 .2005 0 : 3 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH 
YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 

EK: 1 
SAYI : Gen.Sek. 3 3 - ^ I ANKARA 

KONU : Soru Önergesi Ç&/.&/2005 

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞIMA 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI' nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Mehmet Ali ŞAHÎN'in koordinatörlüğünde cevaplandınlmasmı istedikleri Ulu Öndjr 
Atatürk'ün boşanmış olduğu eşi Latife Hanımın vefatından sonra mahkeme kararıyla 
mühürlenip yediemin olarak Türk Tarih Kurumuna teslim edilen arşivle ilgili soru önergesine 
ilişkin Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından alınan yazı ve soru önergesi ektedir. 

Başbakanlığa verilecek cevaba esas olmak üzere, söz konusu önergede yer alan 
sorulara verilecek cevaplarla ilgili görüşlerinizin 14.06.2005 tarihine kadar Yüksek Kurumu 
Başkanlığına bildirilmesini rica ederim. 

C , Prof. Dr. Sadık TURAL 
C^kfcıtürk Kültür Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Başkanı 

EKLERİ : 
EKİ-Devlet Bakanlığı ve 

Başbakan Yardımcılığı yazısı 
EK2-Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü yazısı 
Ek3-Soru Önergesi 
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ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 

Sayı : Arş.pok.Şb.460.Ü> -)t>t)U Ankara,ty .6.2005 
Konu: Soru Önergesi 

YÜKSEK KURUM BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 9.6.2005 tarih ve Gcn.Sck.95-741 sayılı yazınız. 

b) Cumhurbaşkanlığı Genci Sekreterliğinin 13.7.2001 tarih ve B.01.0.PER.02-
69-215-4219 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazınızda belirtilen sözkonusu soru önergesine cevap teşkil etmek üzere 
Latife Hanımefendi'ye ait belgelerle ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize ar/, ederim. 

Prof.Dr. YusuTHALAÇOĞLU 
Türk Tarih Kurumu Başkam 

Ek: 1-İstenilen Bilgiler 
2- Yazı Örnekleri 
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EK: 2/2 

EK: 1 

İSTENİLEN BİLGİLER 
1- Latife Hanım' a ail arşiv belgeleri Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Yusuf 

HALAÇOĞLU tarafından okunmamıştır. Sadece kamuoyuna açıklanan hususlar 
mahkeme envanteri doğrultusunda ol muştur. 

2- istanbul 13. Sulh Hukuk Hakimliğine, Latife Hanım evraklarının mevcut olduğu 
torbaların mühürlerinin Türk Tarih Kurumu Başkanı Ord. Prof.Dr. Enver Ziya KARAL, 
Genel Müdür Uluğ İĞDEMİR ve Kütüphane Müdiresi Minin LUGAL tarafından açıldığı 
ve 28.1.1980 tarihli yazıyla bildirilen tutanaktaki sayılara göre tadat alınarak teslim 
alındığını belirten bir tutanak tutulduğu ve sözkonusu bu tutanağın bir kopyasının 
İstanbul 13. Sulh Hukuk Hakimliğine verilmek üzere Ord. Prof. Reşat KAYNAR' a 
tevdi edildiği, 26.2.1980 tarihli yazı ile bildirilmiştir (Örneği Ek: 2- A). 

3- Atatürk Arşivi Projesi kapsamında, Laüfe Hanım' a ait belgelerin birer örneklerini 
isteyen Cumuhurbaşkanhğı Genel Sekreterliğinin ilgi (b) yazısına istinaden, belgelerin 
saklı olduğu yer 6.8.2001 tarihinde, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Yusuf 
HALAÇOĞLU, Kurum Sekreteri Nurettin ÖZDÜR, Emekli APK Şube Müdürü Serap 
.ÇAPANOĞLU ve YİYDİ.Şube Müdürü Serap ERKUT tan oluşan bir komisyon 
tarafından, açılmış, Kurumumuza iki torba halinde getirilen torbaların mühürlerinin 
kırılmış olduğu ve iple bağlanmış olduğu tespit edilmiştir. Evraklar tekrar torbaya 
konularak bağlanmış ve dosyası ile birlikte Arşiv deposunda dolaba konularak 
kiIitlenmiştir.Dolabın anahtan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Yusuf 
HALAÇOĞLU nda, Arşiv deposunun anahtan da Arşiv Şube Müdüründe 
bulunmaktadır (Örneği Ek: 2~B). 

4- Arşiv ile ilgili bilgiler, sadece mahkeme envanter kayıllanndaki bilgiler olup, arşiv 
tek başına bir kişinin ulaşamayacağı bir konumda saklanmaktadır. Mahkeme kararında, 
arşivin açıklanamayacağı veya okunamayacağına dair herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır. Buna karşılık arşiv, ailesinin isteği doğrultusunda, geçen 25 yıllık 
dönemde olduğu gibi gizliliğini korumaktadır. 
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ATATÜRK'ÜN KSKİ EŞİ LATİFE UŞAKUGİL'İN EVRAKI İLE İLGİLİ 
TUTANAK 

•J7.ÎUÎ1SM tarihinde Türk Tarih Kurumu Balkan Vekili İVof.Dr.İbrahinı 
Agah Çubukçu ile aramızda herhangi bir devir teslim işlemi yapılmadan Türk 
Tarih Kurumu Başkanı olarak göreve haşladım. 

Cumhurbaşkanlığı Gene! Sekreterliğinin 13.7.2001 larih ve B.01.0.Per.02.b9-
2I5--12M.» sayıl» "Atatürk Arşivi Projesi" konulu yazıları ile Atatürk'ün eşi merhum 
Laıile Hatuımohndi'nin belgelerinin Kurumumuzda okluğunu öğrendim. 

İlgi yazıya cevap verebilmek için. evrakla ilgili y;ıpuğıııı araştırma soııııeu 
Kurum Sekreterine, Kurum eski Başkanı Prof.Dr.Yaşar Yiiccl'in ayrılırken Latife 
Hanım'la ilgili bir anahtar verdiğini öğrendim. Ancak Kurum Sekreteri Nureiıîn 
Özdür evrakın içeriğini ve yerini bilmediğini söyledi. Evrakın yeri araştırıldı. 
APK. Şb.Md.'den emekli Serap Çapanoğlu evrakın Kurumda olduğunu, fakat 
yerini bilmediğini ifade etti. Yine YİYDİ Şb.Md. Serap Erkut'ıan evrakların yeri 
öğrenildi. Faka* o da anahtarın kimde okluğunu bilmiyordu. 3 983 yılı Aralık 
ayında Kurumdan ayrılan Kütüphane Müdiresi Mihin Lugal'den öğrendiğini ve 
bunun gizli kalması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Nurettin Özdür, Serap 
Çapanoğlu ve Serap Erkuı'uın meydana gelen bir komisyon kurdum. 

• 0.8.2001 tarihinde Belgelerin saklı olduğu yer komisyon tarafından açıldı. 
Atatürk'ün eski eşi rahmetli Latife Uşaklıgil'in Osmanlı Bankası Beyoğlu Şubesi ile 
Ziraaı Bankası Harbiye Şubesinin kasalarından alınarak Kurumumuza iki torba 
halinde getirilen torbaların mühürlerinin kırılmış olduğu ve torbaların ip ile 
bağlandığı tespit edildi. Açılan torbalardan çıkan dosyada Ka*ar Tespit Zaptları; 
Türk Tarih Kurumu Başkanı Ord.Prof. Enver Ziya Karal tarafından 13.2.1980 
tarihinde Ord.Prof.Dr.Reşat Kaynar'a yazılmış yazı; T.C. İstanbul 13. Sulh Hukuk 
Hakiınliği'nin Teslim ve Tesellüm Zaptı; Türk Tarih Kıırumu'na yazılmış yazı; 
•evrakların mevcut olduğu torbaların mühürlerinin Türk Tarih Kurumu Başkanı 
Ord.Prof.Enver Ziya Karal, Genel Müdür Ulug İğdemir ve Kütüphane Müdiresi 
Mihin Lugal tarafından açıldığını ve 28.1.1980 tarihli yazıyla bildirilen tutanaktaki 
sayılara göre tadat alınarak teslim alındığını belirten bir tutanak tutulduğunu ve 
26.11.1*180 tarihli bu tutanağın bir kopyasının İstanbul 13. Sulh Hukuk 
Hakimliğine verilmek üzere Ord.Prof.Dr. Reşat Kaynar'a tevdi edildiğini bildiren 
yazı tespit edildi. 

0 : 3 

EK: 2/3 
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EK: 2/4 

T C Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreiorliği'nin ilgi yazısına istinaden, evrak 
verilmeyip, Mahkeme Kasır Tespil Zaptı Tutanaklarından bir liste tanzim 
edilerek Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine verildi. Evraklar tekrar torbalara 
konularak bağlandı ve dosyasıyla birlikte dolaba kondu ve kiücnerek anahtar 
taralıma teslim edildi. İş bu tutanak Komisyonca imzalandı. (S.B.2001 

NurOuin O Z D U R 
Kurum Sekreteri 

cof.Or.YuW- HAIVSİCOÖLIJ 
Türk Tarih Kurt im u Başkanı 

>P^ 
Serap ÇAPANOĞLU 

Emekli 

W*' î\ 
Serap ERKUT 
Yİ YO İ Şb.Md. 

İ s t a n b u l 1 3 . S u l h Hukuk H a k i m l i ğ i n e 
976 - 8 9 9 

EK: 2/A 
Ankara, 26.11.1980 

A t a t ü r k ' ü n e e k i e ş i r a h m e t l i L a t i f e U ş a k l ı g i l ' i n Osmanl ı 

B a n k a s ı B e y o ğ l u Ş u b e a i y l e Z i r a a t Bankas ı H a r b i y e Ş u b e s i n i n 6 1 5 

s a y ı l ı k a s a s ı n d a k i i k i t o r b a h a l i n d e Kurumumuza g ö n d e r i l e n b e l g e l . 

Kurumumuzun ü y e a l v e Mahkemenize! e k i t e m s i l c i m i z O r a . P r o f . R e ş a t Ka. 

n a r t a r a f ı n d a n t e s l i m e d i l d i . T o r b a l a r ı n ü z e r i n d e k i m ü h ü r l e r Ko -

misyonumuzun önünde a ç ı l a r a k 2 3 . 1 . 1 9 8 0 t a r i h l i y a z ı n ı z a * b i l d i r i l t 

t u t a b a k l a r d a k i s a y ı l a r a g ö r e t a d a t o l u n a r a k t e a l i m a l ı n d ı . Adı 

g e ç e n b e l g e l e r i n t e s e l l ü m ü n e d a i r bu t u t a n a k t a n z i m e d i l d i . 

İ ş b u t u t a n a ğ ı n b i r n ü s h a s ı mahkemenize v e r i l m e k ü z e r e Reş.<-

K a y n a r ' a t e v d i e d i l d i . 

Kurumumuz m a h k e m e n i z i n bu t a r i h s e l b e l g e l e r i k a z a n d ı r m a s ı 

d o l a y ı s ı y l a s i z e t e ş e k k ü r l e r i n i ve m i n n e t l e r i n i b i l d i r i r , bu v e 

s i l e i l e s a y g ı l a r ı m ı z ı s u n a r ı z . 

, Türk T a r i h Kurumu 
Kütüphane Müdürü 

Türk T a r i h Kurumu 
G e n e l Müdürü 

Ulufe Igd 

Türk T a r i h Kurumu Başkp 

O r d . P r o f . E n v e r Z i y a Ki-

2^l/Cz*)J* 
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T . C . EK: 2/6 
C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I 

(it'iH-1 Sekreterl imi 

SAVI : B .01 .0 .PER.02-69-J I5 - < t i / S il/07/2(K)\ 
KONL' : Atatürk Arşivi Projesi 

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA 

tlXiî : 2I/0.V2OOI yünlü, 13.01 .O.PER.02/69-1.326 sayılı yazımız. 

Ulu Önder Atatürk'e ilişkin eksik&iz ve kusursuz bir "Atatürk Arşivi" oluşlurulmaM 
kaplamında bağlatılan çalınmalar sürdürülmekledir. 

Bu bağlamda, biriminizde bulunan Latife Hanımefendiye ait belgelerin birer örneğinin 
gönderilmesi amacıyla yazılan İlşi yazımıza bugüne kadar herhangi bir yanıt alınamaıvuş,ur. 

Günümüze ve gelecek kucaklara ı^ık tutacak bu salınmaların aksat ı lmadan 
yüriuülebilmesi için İlyi yazı yanıtının çabuklaştırılmasını önemle rica ederini. 

Kemal NK1 IjiOZOfil.l . 
(u*nel Sekreter 

T.C. EK: 3 
B A Ş B A K A N L I K 

A T A T Ü R K KÜLTÜR, DİL VE TARİH 
Y Ü K S E K K U R U M U BAŞKANLIĞI 

SAYI : Öz.Kal.224.Jg. ry$ A N K A R A 
KONU : U . 0 İ . 2 L C O 5 

TÜRK. TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA 

Basından öğrendiğimize göre Kurumumuzun manevi hamisi Büyük Atatürk'ün 
merhum eşleri Latife Hanım'ın Atatürk ile evlilik dönemine ait hatıraların ve belgelerin 
25 yıl süreyle Tarih Kurumunda saklanması konusunda bir mahkeme kararından 
bahsedilmektedir. 

•Konuyla ilgili görev ve sorumluluklarımızı belirleyebilmemiz ve gereğini ifa 
edebilmemiz için anılan mahkeme kararının incelenmek üzere 31.01.2005 günü mesai 
bitimine-kadar Yüksek Kurum Başkanlığına gönderilmesini önemle rica ederim. 

e Prof. Dr. Sadık TURAL 
Yüksek Kurum Başkanı 

- 5 6 0 -
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büyük bir müre 
Bana neler ö 

sır mektupları *-;w5?ı 

BAŞLARKEN \ 
ljıdfe Hanım'la Mustafa Kanal Pasa'nın ' 

(vbmıtni beraberlikleri kavgaları ve mnlmalan 1 
toröufepe*cofcaraîlınjıatoryı¥'tfco<:n<' ^ 
Hilelerinin ilgi gösterdiği<bu Idlaptam, Ateal*. AnWm 

(/baıûı* vt Esi Latife Hanvn) prf15.wafa.vK ândı 
oia>ufcvnrinKrfe j4>n<M Sofi* Boaofttai Fa/* Jö/fo 
/fceybl Hafide E&>/*ıfa"arVı «j«*«»*ja*^»a>ı 
omlarında, Latife ftamm-Musu/a Kanal 
bemberUğmden böKmlabulabtlınam. O 
Dündar'ın yayına hanrtadıgt Satıh Bcaı 
aniarmda da (Yaveri Atatürk'e Ar* 
beraberiiğı ait önemli aymalar var. 

Ben bu yan dvdsmde 1986'da bana 
Neriman Sdgd larafindan <wjk>M•<»*£ "O™ 
VasdÇmari (AtatûnVan AObE»nm8akantve 

mekttaian gündeme gednneyefa^aca^n, 

abutyapamK •^4%%*%?"* 

bibruyardu. < » * f l / f a * , î S ! i f 3 S S 

/ 1925'te 
"tebliğ o 
döner ve 

•? Muhtem 
olarak d 
yeniden 

A nkara GarTnda b 
ceği Önemli yolc 
tos 1925 günü. 
Cumhurbaşkanı 
yakın oldukları b 

li yolcuyu beklemekte. Der 
f< anım, Gar'a geliyor. 

Bîr gün önce, Mustafa K 
ni boyadığına ilişkin Vekil 
rnebusu Mahmut Bey tara 
tebliğ olunmuştur. 

Bunun üzerine Çanfcaya 
nı alelacele topla015 ve A 
dirilen isteği (veya talimatı 
evine dönmektedir. 

fr- KİLİÇ ALİ'YLE 
Tren hareket etmeden 

lenlerden Kılıç Ali Beyle b 
disi ile görüşmemek için Y 
e$i Mustafa Kemal'e sayış 
sajlarından birini daha ile 
ricacı oluyor. 

Sonra tren hareket edi 
"kfcude tadfc HAnımefend 
badaki bu dul banımın re 
fe Itanım'ın da tanıdığı oi 
jsimlcr anamda bulunan V 
tef«katçilik. tabu İd, Mutt 
izni ue yapılmaktadır. 

£^vS£n&SL$ 

http://prf15.wafa.vK


İZMİR'İN KÜrtfULtİŞUNDANSONRA TANIŞTILAR 
S0f)r4.t2nT$xtğf Latife 

EBEDİYEN KAYBETTİ 
' LATİFE Hanım (sonra Usaklıgil) 
976'da bir bastahk sonucu evinde 
(do. Ne intihar etti, ne de vuruldu. 
Una neticede Mustafa Kemal, onun 
m olmadı sonuna tadar. O da elinde 
utamadı Mustafa Kemal'i. 

' Ve daha sonra Latife de. Fikriye 
ibi. ayrılık ertesinde Avrupa'ya (Çe-
odevakya) gidip, bir sanatoryumda 

tedavi gördü. Aratannda Mastat>< 
Kemal Pasa'nın ya*dı|»veboaaama>A 
nın gerekçelerini anlatan roeiB*ua 
da bulunduğu "LaUfe OjıJtUdl»*-
jelerT veya arşivi 1980 ydtnd.-M 
Sizli tutufacakür" damg»»*» 11 
Tarih Kıırumu'na teslim edadu 
surenin bitimi olan Î00S Su. . -
kamuoyunun bilgisine acuacafc. 

T - V T İ T Î r - ^ ^ i / î i ' T?T'.™™""™ sonca ı«nT5;i9i Lanfe hanı/n'ia («n sa 
^ ^ g a y ^ ^ " ^ 6 | k " d e b ' ' ^ « ^ 

rfnr'-taVtir? Çok rica 
<•'•!_• tde. , benisekvt tef-
''&?} yip (Ayıplamak) amt-
*"Er* ytsmh, Hayana eyle 

mttammatoıa, öye 
nûiifıij firtuıalaru Aev-
düfedHir ti, bezen «t 
kuşetti dimağ büe 
mmvzrneâıi kaybede-
cek kadar tanem: Aey-' 
le rtziyctlatt, bence', 
yabn bUdigimk *•»•»;,' 
'tem, hazan yapıaUjg 
*ı"6r" ntrr>* B*|0*> 

Sanım s ^ 
İik"kez4si 
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Şimdi de Madam Baue 
akısından şi ed 

Latife Hanım "Cumhurbaşkanlığı Konutu"nurf düzenini 
kurmak için baba evinden aşçı ve bakıcı getirmiş, 
Konutu dayamış doşemiş ve bir protokol oluşturmuştu 

f Latife Hanım İstanbul'da inzivada yaşarken Çankaya'da 
hayat onun kurduğu düzende, ama onun kabullenmediği, 
sabahlara kadar süren sofralarla devam etmekteydi 

aıife lianım'ın Atatürk'ü canın-
' dar, bezdiren davranışlarını her

kes yaanıstır. 
i Atatürk'e herkesin ortasında "Ke-

i mal" dîye hitap etmesi, çok içıne-
i içi» yüksek sesle uyarılarda bulunması, 
ûrk'ua yakın çevresini küçük, gördüğünü 
ermesi, bu çiftin ayrıldığı 1926'dan beri 

çevrede konuşulur ve tekrarlanır. 
•litckim bardağı tasınp Atatürk ü bosan-
karanna götüren bir son damla da, 
i'nııı sıcak bir ağustos gecesinde olmus-
Çankaya'daki Köşk'e gece ddnen Musıa-
îmal. kapı deOndeki nöbetçi erler ve su-
arta içtenlik ve tamimiyeüe sohbet eder-
, ona saatlerdir bekleyen Latife Hanım, 
loncan olanca sesiyle bağırmıştın 
KenaL- Mahalle arkadaşların yetmi-
aus t * l »İmdi noheCçiterle rol ahbaplık. 
oramı? Yatar artık, hemen gel buraya. 
Sil son olay derine Mustafa. Kemal Pasa 
s i cin KosVü terk etmiş. Bakanlar Kuru, 
% ûfimat vererek boşanma kararını cı-
rnrj ve UdreHannn'ı görmemek için 
diat Vcaaat'a ederken, onun baurn gen 
derinen l^fâteâfn&^yaaBÜât-
Latife rUnnn'ın ySarOjı bu tür olaylar 
nrobasrndTa^oîfirniz «W pelrcpfaur 
Kmca her karoataJ banlar anlatrlmuar. 
ı « da öteri U t f e T İ » » ^ ™ bu tte «tayf»; 



ffe^krlSTS^fgrFdiI»^, I 

»SAgjJK SORUNLARI 
üz Türkler içût tarihi bir şahsjyet ve kur-
i oGn'Altaturk'c bir İcadının -Kemal" di-^ 
•?lfrirnW, bettesin oıtMâBda'önt kOoûk, 
irecek biçimde « u r l a n u ı Atatürk'ün, 
a çevresini »»ağılaması, tabii İd kabul. 
se&cjavraniflar degD. " " 
\acak neticede bizim için "Atatürk" olan 
isi, Fransa ve İngiltere'de hukuk "eğitimi' 
, çok varlıklı fjşşakizadeler'ia kızı 24-25-
ıdaü taze "gelin Latife'nuvyeni evlendiği 
»"siydi. 
İsterik sapığına özen gösterilmesi, içki 
gamdan uzat ttüulrnss gereken, ceptıc-
ı, 40 u yaşların ve yorgun yılların yükünü 
minee taşıyan bir kocaydı Mustafa Ke-
Oroegin 1923 Kasım'inin ilk haftasında, 

:ûrk, öğle yemeği sırasında sofrada bir 
geçimus ve Dr. Refik Saydam ona mor-
/aprnak zorundu kalmıştı. İki gün sonra 
ı hafif bir kalp sıkıntısı daha geçirdi. Is-
Hii'dm gelinilen Di. Neşet Ömer, krizle-
nedeninin "çok çalışmaktan ve yorul
man ileri gelen asabi bir bal" olduğu teş-
ıi koydu.. Dinlenme tavsiye etti, alkol, si-
ı ve kahvenin azaltılmasını öğütledi. 
Unutmayalım ki. henüz orta yaşın en ve-
i çağındayken, Sİ yasında bayata gözleri-
uman Atatürk Uk krizi 1923 Kasım'ıııda. 
rmis, GIunMu» neden olacak hastalığın' 
ailen olan burur, kanaması ve kaşıntılar, 
i Ocık'ında ortaya çıkmıştır. 

» KÖŞK'TE VALS 
«Uatürk, Latife Kanun'ın zorla kabul ct-
leye çalıştığı «Düzenli Aile ModelT'ne 
m gösterseydi daha lazla yasamaz mıydı? 
Bazıları bu konuda "Az yaşadı ama çok 
•yan nice insanın bay»! bile edemeyeceği 
ti basardı" diyorlar. Daha çok yaşayıp 
a çok i; başarsaydı körü raû olurdu? 
/hibe İnönü'nün kurduğu aile düzenine 
rn gösteren İsmet inönü'nün 19601ı yüta-
sonnna kadar aktif politik yaşam sürdur-
i, o kuşak insanlar için diba iyi bir örnek 
il enidir? 
Ayrıca Latife Hanım, Cumhuriyet'in kal-
olusturan Çankaya'da bir "Cumnurbaş-

Iıg> Konutu"nun düzenüıi kurmuştur. 
ıkaya'ya İzmir'deki baba evinden aşçı ve 
Kt getirmiş, Konutu dayamış doşemiş ve 
dim» biı protokol oluşturmuştur. 
Latife Haıum'm kurduğu ve ancak "Ka-
K1T değince oluşturulabUeeek düzeni, 

•tftrk'ün de benimsediği, devam ettirme- „ 
kan bellidir. 
Laâe Hanım'! boşayrp İzmir'e geri goa-
digi 192S*in sonunda, rahmetli Orgeneral 
ıretrin Alta/ ı Ankara'da, Çankaya'da" 
1ar Atatürk. Altay anılarında Atatürk'ün 
IUAn alarak 22 Ekim-1 Kasım 1925'te ya-
rkurant anlabr. 
İsviçre'den Madam Baoer admda bir ka-
SC^rtüıaittir. Atatürk'le Fransızca ko-

tnaktaJo* eu jT^^n. Görevi Aftay'itt "Ata-

YENİ BAŞBAKAN 
İLE ÇANKAYA'DA 
192<5'te Lotıfe Hanım ve 
yeni Başbakan İsmet Pasa 
Cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemalpaşa ile Çankaya 
Köskü'nde... . 

türk'ün kazlan" dediği dört manevi evlada 
Avrupa terbiyesi vermek ve Kösk'e Avrupa 
adabım yerleştiroıekmiş. Fahrettin Paşa'nuı 
Çankaya daki Uk gününün akşam yemeğine 
Dışişleri Bakam Tevfik Ruşrü (Araş) Bey, 
frak giymiş halde, eşi ve kızı ile. Başbakan İs
met Paşa da yalnız gelir. Sofrada Atatürk'ün 
sağında Aras'ın eşi, solunda Madam Bauer, 
Bayan Aras'ın sağında ismet Paşa, onun ya. 
jıında Afet (Inaa) Hanım, Bauer'üı solunda 
Tevfik Rüştü Bey ve dört küçük kız oturur
lar. 

Yemekte şarap, sonra da şampanya içilir. 
Çorba, külbastı, ograten padıcan, krema ve 
kavun ikram edilir. 

Yemekten sonra gramofon çalınır. Ata
türk Madam Dauerle önce fojstrot. sonra da 
vals yapar. Fahrettin Paşa'yi zorla kaldırtıp, 
isviçreli kadının ona dans öğretmesini ister 
ama Paşa zorlanır. 

Bu arada Atatürk'ün gözü Tevfik Rüş-
tü'nün kızı Emet'in uzun saçlarına takdir. 
Kendi berberi Sabri'yi çağırtır ve ileride Fa-
tûı Rüştü Zorlu'nun esi alacak bu genç kızın 
saçlarını kısa kesmesini emreder. Emet'in 

Y A R I N 
Kuruluş döneminde 
kurucu Atatürk'ün 
hayatına ayak 
uydurmak kolay 
değildi. 
İş Bankası 
Türk iye 'de 
burjuvazi yara tma 

- çabas ın ın 
. . sonucu Trıuydu? ~ 

suçlan "Modaya uygun" biçimde o anda sof-
. ra başında kesilir. 

Vakit geç olunca İsmet Paşa 'Yarın çok 
ijim var" diyerek kalkar. 

jfc» 'BEN ÖLÇÜMÜ BlURİtvT" 
Köşkteki hayat her akşam böyledir. Erte

si gece, eteği püsküllü dekolte bir tuvalet gf. 
yen Madam Bauer bu defa sofrada Ata
türk'ün karşısında oturmuştur. Afet Hanım 
siy2b ipekli ve işlemeli bir gece elbisesi giy
miştir. Misafirler Adalet Bakam Mahmut 
Esat (Bozkurt), içişleri Bakanı Cemil (Uy-
badnı), Salih (Bozok). Saffet (Arıkan) bey-
U-rdir. 

Bu defa canlı orkestra vardır. Atatürk, 
Altay Paşa'yi Mrlayıp madamla dans ettirir. 
İsviçıdi kadın, Atatürk'ün çok rakı içtiğini 
söyleyip. "Sağlığı bozulacak diye korkuyo
rum" şeklinde dert yanar. Atatürk madamı 
odasına gönderir. Sonra orkestraya zeybek 
havalan çaldırtıp, kendisi de dizlerini yere 
vurarak müthiş bir gösteri yapar. Sonra çok 
içmesinden bahis açıp. ^Merak e' tyin, ben 
ölçümü bilirim'* der. Bir kenarda uyukiayan 
Salih Bozok'u alaya alır. Sonra bîr koltukta 

" mahzun oturan Afet Inan'ın yanına oturup, 
MBu da benim halterime üzülüyor. Ben ken
dimden çok misafirlerimin eğlenmesini isti
yorum" diye dert yanar. 

• YAZARLIK DA YAPTI 
' Bir sonraki gecenin eşli ve fraklı davetli
leri arasında İnönü de vardır. Rahatsız oldu
ğu için gelemeyeceği iletilir. Ama biraz son
ra İnönü yalnız gelir ve esinin rahatsız oldu
ğunu söyler. Sonra yûtc'i&üzik başlar, dans
lar ve alaturka oyunlarla konuklar neşelen
dirilir (Fahrettin Altay^Görup j3ecjrtfikle* 
rirn,lnsel Yayınları 191$)... 
' Evet l a t i f e Hanın»'*** Çaakaya»da ha

yat, onua koyduğu düzende ama onun kabul 
ermek istemediği sabahlara kadar süren sof-

. raUrta devam etmektedir. > I 
Bu sırada Latife Hanin inzivadaki haya

tına devan* etmekte ve İstanbul Galatken-+ 

yv'ndakî ahşap köşkte y 
Can Dündar'ın, «Yü 

geseline konuşan Lat 
»•"»rdeşi Ömer Uşşaki'n 

, Latife HanınVın Öl 
geçireceği yıllan (Öyle a 

-CAnltyken mezara 
«Je kitap okur, durm 
»ç»rnııy. Askerler kapı 
oalan atlatmak için ça 
cU kadın kılığında dışa 
tere başka İsimle tercü 
hikayeler yazıp para ka 

Latife H^nım, Fatm 
la Türkiye d<$uıa çıkma 

Atatüir, Cumhurba 
fstanbtıTu ziyaret ed 
1927), latife lionım ist 
tadır. 

file:///acak


Türkiye'de bir burju 
yaratma çabaları 

taıürL'on Lal i/e Ha-
ıum*ı bosadıktan sonra 
(5 Ağustos 1925), ona 
vudıfs ve aynlinanın 
gerekçelerini açıkla-
y«c mektubu, TO>k 
Tarih Kurumu larafın-

, dan 2905'in Şubat 
iyuıdi avikksicak. 
Ancak biliyoruz ki, 

Atatürk'ün bu d i i l p ı jArûtncycccği 
konusunda daha ixc verdiği karar
lar re hatta mektupîar da var. 

Örneğin AtarOıV'ûn arkadaşı ve 
yaveri Salih Bozok'un Can Dündar 
larfından yayma hazırlanan anıların
d a ^ Ekim 1V24 tarihli ve îsmet Pa-
la'n (inönü) hitaben, Erzurum'dan 
yaâlıp, gönderilmiş bir mektup (Veya 
talimat) bulunmakta 

j»» EN KESİN KARAR 
Bunu hatırlatalım: 
•Atilim ismet, 
Latife Hanım ttkaddöm ederek 

Ariura'ya s*U>w- Beraber seyahate 
devimi münasip gömırdik. Çünkü 
Ua senelik tecrübe beraber yasamak 
imlamı olamayacağın» kanaat basıl 
«dardı. Kararundın kendisini baber-

- dar ettim. Çok nejns ve mahzundur. 
• ZaualirizİB »e belki Fevzi Pasa H u -
' KCUert'nInnktlUriçİBdelaİcdaMrtea 
: edecektir. Kararım -karidir. Yalnız 
; kradtttemKcenk'Ue'min aerefve 
î kayıtyctml renda* «tap. fatemlrc-
; naou KcaeUsme ıc ailesine Mnnetl-
• mi re nakftt dcadafenna muhafaza 
• «dece«aiLSoı«tJteîâakı(Ajıılujbl-. 
: «fedjü) Ankara'da karariMtunas. 
î g M n ^ U traür'e ttoytre purfififca-
: tbâ *w»» bunair- GoakrtDJıtdea 

«ferim. G.MiftfDiEea»1. . 
Bu nektestas aofeîitacmjı gibi, 

latife Haagna» «ynujr. «atananı res-
**n* I I I M alıı V -^ ı vAMİefflCIBKİ İODKI 

Latife Hanım'ın ailesi, 
kjfarının mutluluğu 
fj?n Atatürk'ü kendi 
yaşam tarzlarına, 
ticaret hayatına 
çekmek için 
girişimde bulundu 

Fakat Atatürk, 
jyjympederi 
Uşşakizade 
Muammer Be/i 
Celal Bayar'a 
yönlendirdi. Bayanın 
kafasında bir banka 
kurma fikri vardı 

Tipiye İş Bankası 
^rtürk'eve 

=. puammer Bev'e ait 
250 binlira 
sermayeyle kuruldu. 
Sınrflan olmayan 
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" Çfinkii sık ^ i İ İ u l S r ^ S C ^ - ' . 
lık"uo esi ile birJikte^Steı.PöJu il-
STİ gezisinde de LaÜŞî^rtaııın, koca-
ım canından bczdjrea.sjjiy&ız olay çt-
artmıstır. Atatürk'te.Vjııilkaynlık 
irisimi, banşmayta sonuçlanmıştı. 
Una Latife Hanım belki değişmek iş
emiyordu, belki de'eünden gelmiyor -
lu bû. '.•:•/•. 

Atatürk'ün çevresini saran kadıu-
an kıskanmış, Atatürk'ün içki feme-
line ve geç vakitlere kaclarçausma ar-
cadadartvla beraber olmasına, etraf-
an duyulacak kadar yüksek sesle 
Atatürk'ü azarlayarak batta. bağıra-
rak tepki göstermiştir. ' 

A/adan geçen bunca yıldan sonra, 
olaya yakın tarih sayfalarını karıştıra
rak baktığınız zaroan "Yanlı? birevll-
Kkmis" demeniz kolaydır. _ . 

Ama İzmiıli zengin ailenin iyi cgı-

' jg îkîedilmeyen ve her ütedifiui elde. 
' edebileceğini ra'ımerlrn 20'lı jrastar- -
daM «BsJSİSf i ojşamankj_ruhh&-' 

. letinntasü|ifinoe,.bu bahtra. kadının 
1»( ş f@«Osl*k<t ' inşanı'etkflçor" 

*'T' Panisınrı çevresinden olao bir is ' 
adamıyla, bir tüccarla evienseydi, ', 
herhalde evinin bakimi ve kocasının 
da sahibi olacaktı. 

• 'CELAL'E SORUNUZ' 
Galiba Latife Haıum'ın ailesi de 

bunu hissetmiş ve Atatürk'ü kendi ya
sam biçimlerine çekmek için girişim
lerde bulunmuşlardır. Doğan Avcıoğ-
lu'ndaa (Türkiye'nin Düzeni) alıntı 
yaparak. Celal Bayat'ın "CeçM" der
gisine anlattıklarını batuiayalun: 

-İmar Vekili bulunuyordum. Bir 
gün Atatürk'ün kayınpederi Uşşaki-

zade Muaromfa -y baiMgeldi. Gâ-
zfnin ve kendjerinm 250 bin liraları 

' ma bulundûj^û^'buâûala ihracat \t 
. Bhalaıyapa^ istediklerini, fakat ga 
, p. HazietleH'nin. kendisine, 

•.'-BirktreCeûjPey** sorunuz,'og. 
s dip fildr aluu, dediğiaf söyledi. 

:* 7V .A% 

' *"*V 

ÇOCUKLARİ COK SEVERT 
1C!23 yurt gp?isı s-ı.-^'i'd; 

İLK M İU I BANKA 
ithalat ve İhracat işlerinin çol 

riskli otabüeee&ııi düşündüm. Sonra' 
Cazi'nin bu gibi islere isminin karisi 
maması gerektiğini düşündüm. Vaki 
tiyle bankada çalışırken Türk tacirle! 
rinin yabancı bankalardan faydalara 
dutlarını görür ve milli bir Türk treni 
kasına daima ihtiyaç duyardım. j 

Bu 250 bin lira ile 1 milyon serrna j 
yeli bir banka kurulmasını, bunun as; 
Loda bir amme hizmeti olacağını dû* 
şündütn,-bu telkini Muammer Bey'e 
yaptım. Atatürk bu fikri beğenmişi 

Bir aksanı sofrada bu konuyu ortaya 
arı. Özetinde derinlemesine konuştu 
w "Anı" kizn idare edecek bunu? Bu
nu idare eiaifk için Celal Bey glM bir 
i ı s n larııa" dedi. 

Sonuçta Celal (Bayar) Bey, İmar 
Bakanlığı'ndan istifa etmiş, İs Banfca-
sı'r.t 2Sf> bin lirası ödenmiş, 1 milyon 
lira sermaye ile kurup <26 Ağustos 
1924). basına geçmiştir. Yani UsSaki-
zade Muammer Bey'in telkini ile 
Atarârk is hayatına girmiştir. 

'Mini ıtıınî bîr 
hediye edeceğ 

istanbul'da inzivaya • 
çekilen Latife Hanım, i 
Fatma Saliha takma | 
kimliği ile Avrupa'ya 
gider ve Çekoslovakya'nın/ 
Tatra'sında bir 
sanatoryuma yatar. İste i 
oradan Vasıf Be/e (Çınar)' 
gönderdiği 26 Ocak \ 
1927 tarihli mektup: i 

•Bir haftadan beri yanyorum. Ha-\ 
fıfbirenpOama (İspanyol Ncılesi) ge-t 
{iriyorum. Bu sabah ikinci bir radyog
rafi yapıldı. Bes haftalık ciddibirledai 
vi geçirdiğim için, müsteftd oUuğum. 
(İstifade etliğimi) temin ediyorlar 
Şimdilik yegane emelim bu muhiaa 
taakktfmakttr. Maarif Vekili Necat 
Be/la seyahatini gazetelerden iğren 
dun. Eğer sıhhatim avdet ederse, keri 
düetine urun zaman çabfarak vücua 
getirdiğim ve memleket için çok majh 

"2ŞTO 

tmtmlmmtlçtoçMMOmcei: 

(Faydalt) olacağını tannettifan muş M „ _ _ _ ı 
mtrUbir ejerluldiye cdeceğrn. Tab\ ,bneeegB.< 

İSTANBUL'DA KARŞILAŞA 
Bu mektup yazıldığı lirada Atatürk İstanbu 
ki ilk ziyaretini yapmaktadır. Ve Atatürk İst 
Çekoslovakya'da Fatma Saliha takma adıy 
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eserim kendim kadar küçüktür. Fakat 
yavrularmua, vatan ve mütet aslanı 
telkin hususunda, mUrebbiyelert çok 
yardun edecektir- Yeler id Vekalet-i 
Cehle (Herhalde MilB Eğilim Bakan
lığım ifade ediyor) balerin lahassBsa-
nndan (Hislerinden) affı ehemmiyet 
etmeyi faideti butsun. Fatma Saliha 

Herhalde Şubat 2O05'te «Latife 
Hannn*nV KaJsUarV'. TTK tarann-
dan açıUandıŞaxt«, osun Türk eği
tin] sistemine ilişkin görüşlerini içe 

bu-Mlııl-al=le«er"ideokılya- . g 
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Uatiirk'le paylaştığı 
şimdi tarih diyoruz 

1923'te başlayan evlilik 1925'te bitti 
Bu kısacık dönem aynı zamanda genç 

Cumhuriyet'in de en zorlu yıllarıydı 

f Latife Hanim önemi. ^araıiaı..ı alındığı 
sofralarda hep !yer aldı. Cumhuriyet'in ilam 

Lozan gibi önemli olayların bizzayanjğLold 
atifc Hanım üt Mustafa Kemal Pa-
şa'ıun temir'de nikahlandıklan ta
rih 29 Ocak 1923, «vUKfin sooa er-

i di£ tarih <1e 5 Ağustos 1925. Bu 2.5 
İ yıllık evlilikte birlikte yaşanan mut-

ddaı ağır basım; olnıab ki. evlilik yürüme-
s bini. AIKS birI:J-.!« yaşanan mutluluklar., 
nü olaylan ve bugün "Tarih" diye okudu-
vz. gelişmeleri hatırlarsanız, latife Ha
in ayrıldıktan sonra içine düştüŞü boşluğu 
yabiürsiniz. 
jnutmayın ki Atatürk, eşini evde bırakıp. 
İdetin dûnvasında vasamayı tercih edeo 
• bil Doğulu erkek olmayı aroacjamamak-
u Kadınlarla erkeklerin eşit olduğuna 
dıjbkadar, bunu kendi yaşamında da 6*» 
eştiımek işlemiştir. Boşandığı güne kadar 
.atifc Hanım her e nemli toplantıda bulun-
, asteri manevralara ve yurt gezilerine ka-
ış, osun yanında en hayati konular tanışı
mı önemli kararlar alınmıştır. 
DrtıeğİB Atatürk "Vann Cumbııriyet'i 
«fyoraz" dedip akşam, sofirada Latife 

a n to vardır. İsterseniz evlendikleri sade-
k yıl (1923) birlikte yaşanan, hepsinde La-
Hanımdın Atatürk'ün yanında bulunduğu 
Kigüfl Türtiye CunıhmlyeÜ'ıJn Tarihi" 
bfliteo ban olaylan hatırlayahın: 

LOZAN'DA İLK KR.Z 
4 Şubat - Ud ay süren Lozan Kooferan-
n- «"i»y",Tİıt üztrae kesihncsi / 1 7 Şu-
Izanr İktisat Kongresi. / 21 5uba*-< Mart -
.İMdcyoJuu isıtaaah L o a a ohmnnU-. 
13 MırER MarTSa««k*e t » ! » : Hto-
'ın Kbcn^Adana,Merjıı^Taı«ıı,Konya, 
Jtt, Kfltîhva gerisinden Ankara'ya donüs-
/ 27 î.iart-Muhalif Trabzon Mflletvrküı 
SOkrC Beyin, Topal Oaaantaıafindaa öl-
' . .• M i « . . - ^ - V U/A* wwıh«I« ft liıl 



^jfitietn Vatatfyc'ICaıuaıiı'a* ekyapris-
_ M M _ _ mesnıiyedne k«Ş" o^vranan-

diuatan haini olarsk labdû. Lozan'ın 
dönemine murahhas olarak giden ismet 
tun (İnönü) yerine. Başbakan Rauf 
»Dtjisleri Bakanı «k i l i deoln-sı. 

OIMtWrtYEr.il İLAMI ^ 
i Nisan - Son Padişah Vahdettin*- kendi 
klann'a gûntlerilmesi İngilizler tarafin-
ste—ıeyince, devrik Padisah'uj İtalya da 
Renıo'ya gönderilmesi. (Büındı& gibi 1 
n 1922'de saltanat sona erdıtüraıj ve 
lettia, 17 Kasım 1922'de Türkiye yi terk 
*i.) /24 Mayıs-19 Temmuz -Lozan daki 
t Pa^nın Ankara'daki Rauf Beyle an-
aLKan ve Mustafa Kemal in defalarca 
ihale etmesi. /24 Temmuz - Lozanuı ım-
/ 21 Temmuz-2 Ağustos - Latife Hanım 
««ılCün t _ _ gezileri./4Ağustos - Ra-
: / _ hükümetten istifası. / «;**usto s " 
Devre TBMM'nin toplanması/ 14 Ağus-
Fethi Be/in Başbakan, İsmet Paşanın 

leri Bakanı olduğu yeni Mkûmetın kuru-
/ 1 Evlül- 2 Ekim - Isgal kuvveüeıımn İs-
ul'dan bosalolmalan./11 Eylül - Kalk Fu-
tıııı (CHP) kurulması ve Atanjtk-Uı Ge-
feskın seçibnesi. / 6 Ekim - ŞukruNaili 

komutasındaki kuvvetknmmn lstan-
ı girişi. /1 î f kim - Aı*ara'nuı bajkent d -
. / 25 Ekim - Rauf Bey liderliğindeki mu-
lerin MecLVte ak çıkıştan. / 28 Ekim -
j Be/ ia Başbakanlıktan istifası ve mıha-
in çaksroalan dolayısıyla yem hükümet 
Jamtmasu O gece Oıaahunyet ilanına ka-
«irilmesi. / 29 Ekin. • Ounburtyet'ın ilanı 
.tatütk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi. 

n^JIÂFET TARTİŞMALARİ 
Ö~İkim - ismet Pasa'mn U^bakanuta 
m _ T / 1 Kasm. - Fethi Bey (Okyar) 
1M Başkanı. Rauf Be/in Cumhuriyet da-
eleştiren demeciniu Vatan ve Tevhıd-ı Ef-
eazttelerinde yayınlanması. I 9 ^şuu-11 
3T- istanbul'da bir kaim basının "Hilafet
ine tanışmaları ve ban y 3 3 3 ^ 0 - ^ ^ 
^ C a h i t ' i n ÇYalv») TJ»» 1 * . ™ £ 
isç i ler r ü W e dîrt eUe sanhr" dye 
naşı. istiklal Mahkemesinin istanbul da 
•jnılmsD. muhalif gazete sahip ve yazarla-
ıyaiDİanmalan. , e . . . _ 
3u olavlar listesinin, özetin özeti^oldufuive 
deki her gelişme ürerin* *>**£.**% 

-erce kitap ve binlerce makale yandığı du-
aiirse. evulign» nentobumayddonılmO-. 
»şamam» gTSçbif gehtno. ne tur bir yr> 

İ n i » bayan çok d&-~B ^ £ * * ? * . 
dikkat ettfcyen kocasın* vaıu*da geçir;. 

BAŞ BAŞA ANCAK FOTOĞRAF KARESİNDE', 
Ekim 1923te çekilen bu fotoğraf Cumhuriyet'in ilan edildiği günlere rastı 

belki de yalnız kaldıkları ender anlardan biri, o da fotoğraf karesinde. 
yılın basında evlenen Mustafa Kerrat i 

;'On genç eşine ayıracak özel bir zamam y 

misligıvat mıdıı? Latife Hanım'ın birkaç aylık ki bu, ne onun „ k _ _ _ § „ - „ Laıife Ha- le sanatoryum şartlarını 
kocasırun, ona ne balayı yaptırarak ve ne de rum'ın beklentüerinla ğerçatplması nııicıkan- beth", yağmurtu, rûzgâdı, 

ERKEKLER DÜNYASI 
bölgesindeki sa- sanatoryumların e 

natoryumda Fatma Saliha talana adıvta r#di- dar bütün çam ağaçların 
ği inzivasından, geride kalan arkadaşı Vasıf 
BeyTe (Çınar) meknıplasnıasını sütdünuekte- |?> İSMET PAŞA 

Bu kıtık ve kutu çam 
mütenahi mezar taslan 
büyük bir kabristana be 

jmaz Tatra havalisi 
İnömVnün Haıbiye'dcn ve Kurmay Oku- ya'nın Slovakya'sı oldu. 

hı'ndan çok yakm arkadaşı olan rahmetli Ot- des Macaristan'a bir T 
general Ali Fuat Etden'in "İsmet İnönü" bi- olarak gelmiştim. $imd 
yogıafi çalışmasında, T a m _ n adının geçtiği- kette bir düşman subay 

* " • " — • - "" '" Latife Hanmı için T 

Kurtuluş Savaşı'nı yapan ve Oımhuriycı'i dir. Bu Tatra nereden, nasıl bulunup Kçümls-
kuran kadrocun kavgalan, yol aynlıklan onla- tir acaba?, 
nnönündecereyaneıtnckıcıbukadrolarınka- . ^ - i. 
derleri hakkındaki kararlat onların evinde, yo- ^ » BİR TEK SUYU İYİDİR 
ni Çankaya'daki konutta alınmakladır. Ayrıca 
hayatı cepheden cepheye geçmiş bir subay 
olan Mustafa Kemal, açıkçası ideal koca tipi 
ve aile alışkanlıkları oia:ı bir erkek de dcğildu. 
Kadının sosyal yasamda erkekle esil ve erke
ğin yanında yet almasına inanmakudu. Ara» ni gördüm. 4'QncO Ordu Kömuıanı C<mai Pa-
aynı zamanda askerlerin, emir erlerinin, subay sa'ıun Kurmay Başkaiu olan1 Ali Fuat Bey.şöy- âdım Ab' Fuat Erden'd 
aıkajdaslaruun çevreyi oluşturduğu bir ^erkek- le anlatır Tatra'ya gidisini ve Tarra'dak: sına- seçmiştir. Belki de İzm 

• • • • • • den Bcdia Hanım ile 
başında tanışan ve 192 

ler dSnyası"tun alışkanlıklan üzerinde huylan toryumu: 
oluşmuş,emirkrüzerindtnilİ5kilerinkuı\ıldu- %'Sina Cephesî'tıde.açık bir tayyare seyaha- , 
ğu bir yasam çizgisinin adamıdır. Latife Ha- tinde kapb^gÖ|ûs"nezlesL 19i*SyazınrlııŞe- evlenecek oîan Âli F 
nım ile evlüflcheı halde O'nun için yeni bir ha- riı Cephesi'nde zatölcenbe dönOsıü. İstan- Bey, müstakbel esüıe 

yat tarzına duyduğu özlemin ger- bul'da Enver Pasa'ya İsviçre'ye gonderilmenu ra'danbahsetmisveod 
çeklesnıesi ümididir. Ama istirham ettim. Kabul etmedi. Çaresiz Tatra'ya sakizadeler'e bunu ııa 
öj'tesiiK: yoğun yaşanan bir giıtim. Tatta Katpat dağlannın güneyinde, Ma- letmiştir. 

kiu'ûlus dönemidir car zcnginlcıininyazlığıdır. Fakat iklim itibariy- . _ _ _ _ _ _ _ 

____ 
Torıille- 30 Ajustoi 1924'u goMc-rıypı At.T.iırk. Kurluluî-Si 
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Latife Hanım uzun 
boşanmayı kabull 

Aralarındaki 
gerginliklerden sonra 
Atatürk iki kez Latife 
Hanım'dan ayrılmaya 
teşebbüs etmiş, ama 
sonra ortam 

Î^Öfe Hanım'ın 
sır mektupları 

MEHMET BABLAS 

L
atife I Unun, Ataıütkle barışıp yeniden 
berıbcr olmayı herhalde ümit etmiş «e 
Ankara'dan haber gelmelini galiba bek
lemiştir,. Çünkü daha 6r.ee de araların
daki şiddetli gerginliklerden sonra, Ata-

;ür'-: iki kez ayrılmaya teşebbüs etmiştir. İkisinde 
de. Atatürk'ün yakını olan Salih Bozok boşanmayı 
hatırlamakla görevlendirilmiştir. Ama daha sonra 
ortalık yumuşatılmış « evlilik devam etmiştir. 

^ > BİTMEYEN KAVGALAR 
S. Eriş V'lger'in "Latife Gazi Mustafa Kemal" 

kitabına (İnkılap Kitaben) gere, Atatürk'ün ilk V I i m i K a t l i m i » : ov / İ l l i ' . ' 
kej kalp kıizi geçirdiği JO Kasım 1923*te. Latife y u l ' ' U i 0 " " " "J, " V l l l l t \ 
Hanım Ankara'da defil istanbul'dadır. Salih Bo- r l o ı o m ötı-Y-ıi<-+ir-
zc*. bir kavga sonrasında Atatürk'ten aldığı tali- U t î V d I I I C Ll 11 I Ş I ! I 
rast üzerine Latife Hamm'ı İstanbul'a götürmüş 
ve o sırada istanbul'da bulunan anne ve babasına 
teslim etmiştir. 

Aıaıûrk'ün ikinci ve ciddi kalp 
krizi ertesinde. Latife Kanım gerekir
se K>ıla ve tek basına Ankara'ya dö
neceğini söyler. Salih Bozok bunu 
Atatürk'e duyurunca, o da itiraz et
mez. Böylece bu kavga geride kalır ve 
Latife Hanım, doktorların kesin istira
hat verdiği kocasına bir hemşire gibi 
bakar. 

Daha önce de, denizden Hamidiye 
zırhlısı ile başlayıp, sonra Samsun'da 
karaya çıkılan Karadetıiz-Dogu Anado-
Ju gezisi de büyük bir kavga ile ve Ata
türk'ün ayrılma karan ile bitmiştir. 

Tokat, Sivas ve Erzurum illerinin her C n cnır. U - n / o o 
İtrinde, Latife Hanua'm Atatürk'e "Kemal" diye c l ' -**-*1 • f v a V y d 
taslayan bagmaalan duyulmuş ve sonunda Atatürk 1 O.") £ ' : , _ . » - . - . -.T,*--..~%. 
seyahate devam ederken Latife Hanım, Salih Bo- I - ? Z D l i l y d Z a K Ş 3 ı T l l 
tok estiğinde Ankara'ya geri gönderilmek üzeı e yo- • . ' . . , . . 
la «Oantoastır. Salih Be/in yanında İsmet In6- D a t l a V i n C a D U e V İ l l l K 
»üVe verilmek fime yazdmif ve Latife Haatm'ın A »_ , , , 
izmir'e gönderilme «kfinin bulunmasını isteyen A t a t Ü r k t a f a f i n d a n 
mcknıp buhınmaktadır'- ^ . . 

bitirilmiş ve Latife 

U^?' 

.mt** 

fe» İMZASINI DEĞİŞTİRMEDİ 
Hanım Geri 
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-fun-ya donan» e v U * «»e™» «<«"-" 

Sonra 1925'In ocak ayında Konya Özerinden 
Adana, Tarsus ve Mersin'e uzanan gezide yine 
Şiddetli kabalar olmuş ve Atatürk Latife Hanım'ı 
Merar/dCTırakıp Silifke ve Tasucu'na yalnız git
miştir. _ , 

Ve en son kavga 1925'ın yaz akşamı patlayınca 
ba evlilik Atatürk tarafından bitirilmiş ve Latife 
Kanım geri dönmemek üzere İzmir'e gönderilmiş
tir. 

Salih Bozok'uo anılarında, Latife Harum'm bo
şanma ertesinde Bozok'a yazdığı mektuplardan biri 
var. 11 Kasım 1925 tarihini taşıyan ve İzmir'den 
gönderilen bu mektupta, Latife Hanım, halâ evliy-
mjş gibi "Latife Gazi Mustafa Kemal" imzasını kul
lanmaktadır. 

Mektupta Salih Beyin samimiyeti, açık sözlülü
ğü vurgulanmakla ve "Zavallı annem mütemadiyen 
seni sayıklıyor- Çünkü o kara ruhlu herifin yerinde 
sen olsaydın, beni cambaz gibi ipte oynatmazdın. 
Bana hakikati söylerdin" denilmektedir. 

^~BENİcbcAMOAN EMİNİM' 
Latife Hanım'ın Salih Bozok'a yazdığı mektup 

Söyle bilmekledir: 
*" O (babası Muammer Bej') simdi Avrupa'da, 

islerine inlini olmamak için burada olduğumu ha
ber bile vermedim. Artık hir teessür yığını gibi her 
tesadüf ettiği koltuğa çilken bir annem ve ihtiyar 
halinde benim yüzümden fena bir muameleye du
çar olan büyükannem var. 

Öksüzüm. Kimsem yok. Onun için ikinci baba-
lık vazifesini deruhte eden ve sözünün eri olan Sa
lih bey'e yazıyorum. 

Ben kocamdan eminim. Çünkü kadirşinastır. 
Yüksek ruhludur. Aramızdaki gerginliğe nihayet 
vermesini, güzel bir mazinin vereceğini kuv
vetle rica et.. Ben kendisine yazdığım mektup
la seni refikanla göndermesini rica ettim. 

Bir haftadır uykusuz, gıdasız, idama mah
kumum. Esbabı çocukluk Halbuki çocuklar 
bu ağır cezadan muaftır. Salibsin. Salah ve 
sulh getireceğine eminim. Latife Gazi Musta
fa Kemal." 

Görüldüğü gibi Latife Hanım, olup biten
le n "çocukluk"» yormakta ve boşanmanın çok 
ağır bir ceza olduğunu söyleyerek, isin düzeltil
mesini istemektedir. 

Bilindiği kadarıyla Latife Kanım, boşan
dıktan sonra Atatürk'e de mektuplar yazmış 
fakat cevap alamamıştır. Geçmişteki deneyim
leri hatırlayan Salih Bozok da, çifti birleştir
mek için girişimde bulunamamıştır. 

Z> KARA RUHLU HERİF KİM? 
Önümüzdeki şubatta Türk Tarih Kurumu, 

bdki de Atatürk'ün boşandıktan sonra Latife 
Hınım'a yazmrs olduğu tek mektubu açıklaya
cağı için, •'Latlft Hamza'm Kagulan-nm çok 
büyük Bgj toplayacağı kesindir. 

Salih Bozok'a yazılan mektuptaki "Kara 
ruhlu hertn acaba kundir. 

La'lfe-HaniB'ın mektup yazarak Ata
türk'le «ınJata, yuwuI.irM.ui r V " * » » 1 " " 
oauyyris». îtbaleı acaba İrinlerdir? 

Herhalde bastı evüBİe karsı «ıkaflı Fethî 
Otjar dsa veya sıssınmhic iyi olmadığı Non 
Conker'deo yardın bstemit olamaz. ' 

izmır e g ö n d e n l m ı ş t ı r ^ı!<j"rf*'f»-ndaTc*at 
c seyahate devam ederken U«jf« Haram Salih Bozok «îliğinde A 

"Latife Hsnım'm 
Kağıttan" açıklanınca 
orta gelen mektuplar da 
yakın tarihin karardığın
dan gün ışığına çıkacak. 

• Bu yazı dizisinde 
Latife Hamm'm, kendi
sini Ankara'dan İstan
bul'a görûren Vasıf Çı
nar'a yazdığı ve 21 
Ağustos 19:6'du başla
yan mektuplarını yayın-
fedık Bu mektuplarda Matlirkw U t i f e H a n ı m 1 7 
Latife Hanım, içinde 
bulunduğu ruh haletini pek açık ifadelerle anlat
maktadır. 

Elimizdeki son mektubu, 21 Şubat 1927 tarihini 
taşıyor. 

Anık bu mektupta Fatma Saliha imzası yerine 
Latife'yi kullanmıştır. Tatra'daki sanatoryumdan 
son ayrıntılı mektubudur bu: 

^ İLKBAHARDA İTALYA'YA 
"Mutılcıcm, muazzez kardeşim, 
Telefonda vaad ettiğiniz habere intizar ettim. 

Geciktiğini görünce yine rahatsız etmeye mecbur 
oldum. Geldiğim günden beri sıhhatime, istiraha-
time çok itina eden doktor Sintag, Mart ve Nisan 
aylarının, hu rahatsızlık için pek ziyade'tavsiye 
edilen ve ilkbaharda letafetine doyulmayan Me-
ran'da (İtalya) geçirmekliğirsi isliyor. Kardan, ye

şillik ve çiçek İçine gitmek benim de ho
şuma gidiyor. Esasen Mart'ın 

10'undan sonra burası çok 
ratib (rutubetli) olur

muş. Mart'ın S'inde 

Doktor Siateg^ refika-
aı gelecek. Ana ettiğim 
takdirde bana refakat 
«•Jeeefinj söyledi. Haki
ki Wr aaae olan yaıh ve 
tecrabeUr madamın 
refaloılindea istifade et
meyi doğru buluyorum. 

Sıhhatim çok Iviles-
tk. Dürt kilo aldım. Gü
neşle de yattım. Me-
ran'ın güze) ilkbahar 

Mart t925 Mersin'de. havasını <-7 hafta te
neffüs etmekle, keder 

hayatına nihayet verebileceğimi söylüyorlar. Sevgi
li yurduma avdet edeceğim gün yaklaşıyor demek-* 
tir. Bilseniz nasıl sevmiyorum. Bezen (ocuk gibi 
ağlıyorum. Artık hastane hayatı yasamaktan sıkıl
dım. Laiife." 

Latife Har , Vasıf Çıt a 1927 Mani'nin ba
sında çok kısa oir meknıp daha yazmış ve bu ayın 
Tsinde Vi; ana"ya Seçip, oradan bir sûre dinlenece
ği. Ilalya'nın kuzeyinde v e Alp Dağları'nın eteğinde 
bulunan Meran'a gitmiştir. 

Bu son mektubunda sağlığının düzeldiğini söy
ler ama yasamaktan şikayet eder ve "Hayalı hakiki 
çehresiyle görmek, her zaman nasiblmdir. Bu be
nim talihimin Icabatından" der. 

BİTTİ 

**S 
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incele 
açıklamayı 
\?.^j Latife Hanım'ın mektup ve günlüklerini okuyan 
CTİ tek kişi olan Prof. Reşat Kaynar: "Bu belgeler bir 
M"\a bilim kurulu tarafından incelensin, öyle açıklansın." 

Coşkunıımuzu 
Mm^Srii'fili'r Wi: Mll: 

25 yjJJf' yasağı o koydurdu 
Atatürk'ün 2„ /il evli kaldığı Latife Hanım'ın 
günlükleri vt mektupları uzniaıle mahkemece 

. verilen yayın yua&ı.*ubuilt doluy<w..25 yı\ ön
ce bunları okuyan tr* kişi olan w gizlilik öne
ren Prof. Kcııl Kaynar, «iyte konuşlu: 

Deri Jİr pişmanlık var 
"Latife Hanım'ın 5 ciltlik günlüklerinde evli
lik hayalına ilişkin itiraf ve sıkıntıları yer ılı
yor, Ayrıcı derin bir pişmanlık mevcut, Mek
tup ve günlüklerdeki bilgiler hem Atatürk'le 
evliliği, hem de yakın isrih açısından önemli." 

Den de o kurula girerim 
"8u önemli belgelerin açıklanma
dan ince bir bilim kurulu tarafın
dan incelenmesi çok daha sağlıklı 
olacakın. Ben bugün 98 yasındayım 
ama isterlerse o bilim kurulunda 
ben de çalışabilirim." • S. sayfada 

m i 
W* 

KANAN 

fMHEİH 

taiındı.«i)a*nfc. '• • 
•CJİıdeJMr*.hu6»-,-; '. 

sinin »indin 21 :ı<; '. 
OakuarHlerdo:" V 
. olumak Kurban •.'/-r ' 

• '.Sayrarnhuinılylt.t̂ . 
V:detM|m>yme>.v\'> 
! <ak.Dfr»nrfe^r«, i 
. "Dlnlbıywndau4,:: 
. Hahlımıciabıidıj-j'] 
tmu'nMir*-,":.; 

Mut.ii'ıu AlırferiyA'Ja ya-
vı>,wı Çarık'tılt baba»s 1 
»tıotın^juîM ve Alman fc 
anmMlımürtoptMiyflr.' r 

• Çhjlu,hun Ta.yhrul'a ikimi \i 
IVMtplIiJiBİ hclirlm anıır 
Bîlfliıiı- Ulut,.?, "ftfıiıv j 

" ınuc ı;il1ik\« tykttiym, 
Jluljlıtlvn M|> kurlut.mty-
«l.ııı <ıj;lıınıu jjıiıcı», l.ıııı-
yi», >ıripi lıilt'n iarsı W-
/i'ııl.ışvın"(liyır.| 1 ?'cff 

• Tuncay YitOlRlM Coşkun Ulula} Vfl sa.ygljlsltfelga Uckner 

HdUi l icbk İ \"Mk yaylar,d'dato>tyUâ$ave I 
«l i ivnu't l fn L O S - & ^ N İ n l r i l n ^ d j r t M l i 

Simdi barışa <g 
hizmet zamanı W 

• (9 • 
ttdurV.'ÛJıı: 

tmcUtnntl 
C*culdwuıu I 
hnbl I 

tim* 
»17.MVU> I 

Dışişleri Bakanı Gül, bugün çıkacağı İsrail ve Filistin'i 
kapsayan "tarihi ziyaret" öncesi Hürriyet'e konuştu: 

i "Şimdi dostluktan geliştirme, bınja hiımet 
zamanıdır. Barı; için «çık ve gitti tüm diplo
masi yollarını kullanacağız. Yanlış ctiu{un< 
da Türkiye cesaretli bir şekilde setini çıkıp 
mistir, Ama devamlı bu konuyu ist'rsmır 
cder şekilde konuşmamak lazım," S 18'd» 

s t u : ^ 
ı<cae J H . 

-mM 
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GÜNLÜKLERE YAYIN YASAĞI KONMASIN! TAVSİYE EDEN ORD. PROF. DR. REŞAT KAYNM 
n § mm • • • ı ı ı i ı v ı ı ı ı 

Latife Hanım'm gunlugunu 
bir bilim kurulu incelesin 

T ATÎFE 
I Htmm'ın 

JL*/meklup 
KgflfllOlümnin 
25yûbopiKi 

tfikbuunaması* 
DI tndye tdaı 
0id.Pnf.Dr. 
Reşat Kaynar. 
25 yılükyaak jüıtsinûı dolmasına 

. iz Uf sure İmla yaptığı açıklamada, 
balen Türk Tarih Kururau'nda 
bulunan befgderin bir bilim adamı 
bejdi tarafından incelenip. 
değerlendirilmesi gerektiğini 
Söyledi. Prof. Kaynar, Latife 
Hanım'm mektup ve günlüklerinde 
yakut tarih açısından son derece 
önemli bilgiler bulunduğunu da 
ifade dü. 

Konuyla ilgili somlarımızı 
cevaplandıran Ord, Prof. Dr, Re$at 
Kaynar, o donemin (artları ' 
icejuinde latife Hanım'ın mektup 

~ ve gûnKlkJerinin yayımlanmasını 
doğru bulmadığını belirterek, 25 

.ydlık bir lûıenin sağlıklı olacağım 
düîitodüğûnfj vurguladı, Prof, 
Kaynar »flyle konuştu: 

EvÜÜK İTİRAFLARI 

•'"• "UüfeHtnım'ut («tkes-ıe 
btdcojneîi icjn mahkeme 
tarafından ti bnuldu. Bilirkişi 
olarak da beni tayin ettiler. Latife 
Hıoan'tn bütün evrakj metrukesi 
buta tealim edildi. Ben de günlerce 
okudum ve tasnif ettim, içlerinde 
Atatürk'le «.yakın tarihimizle ilgili 
çarpıcı bilgiler vardı. Bir tarihçi ola
rak, bunların o günün sanlarında 
kamuoyunun tifgisine sunulmasını 
uygun bulmadım, Mahkemeye yaz-
difcuu tapada, bütün mektup ve 
gûjüûkJerio o zaman ayeti bulundu* 

HJu'aa veril*' 

yaysılajinıoıısiıu tavsiye ettim." 
Prof.Kİynar, Batılı bit terbiye 

25 yıl Önce 
Latife 

Hamm'ın 
günlük ve 

mektuptan™ 
okuyan tek kisj 
olan Ord, Prof. 

Dr. Rejat 
Kaynar, 

.mahkemeye 
bunların 25 yıl 

boyunca 
kamuoyuna 

açıklanmaması 
nt tavsiye etti. 

Bu 25 yıl, 2005 
jubatj'nda 

doluyor. 
Günlük ve 
mektuplar 

hakkında ilk 
kez konuşan 

Prof. Kaynar, 
özellikle 5 cilt 

tutan günlükle
rin yakın tarih 

açısından 
Önemli 

oldur» >nu 
belirtti. ...jf. 

Kaymr'a göre, 
gûnKStlcrm her 
satırında derin 

bir ptjm-ılık 

Aynıma kararından 
sonraki içli mektup 
'' Prof, Kayw,'UrJie'Hanış5! 
mektuptan srasittiVloeod&ıfcfe 
hangisinin eildfcfjigifli dt>ityity 

'•' "Mcktuptardaa otrû̂ imufates 
ayrılma kannndan K o n y a l ı n ) ! 
mektuptu bu, 'Mukfld<Je»:Pa*am!idtĵ  

ı;basltyor *e Atatürk'ün bndii i '"" ' 
taşıdığı önemi dile getiriyor,i 
gördüğüm k»darryli,:UtÜB;t 
bir kadın laraindan yazümi^jft 
mektup budur.'Bir'de,.vtn 
wnra bir mektup yazıyor1^ 

'Avrupa'ya gîtme izol iltr"1 

K e M ancak kims«yje). 
'şartıyla izin \affi£m 

\mmım 
W*M 

, Ben Latife ' İr..,., 
••Hanun'uı günlük ̂ M | 
!.imektuplartaiD>»-̂ |ra 
<\Qwiutiyft larihittitö 
Kjçtatûdtnçûktoanilıi 

alan Latife Hanım'm hayalının sotı 
yıllarına kadar günlük tuttuğunu 
belirterek, şunları söyledi: 

"Hatırlayabildiğim kadarıyla 
günlükleri tam be; cilt deflerden 
müteşekkildi. Asıl önemli btgiler de 
burada zaten. Evlilik hayatına 
ilişkin itiraf ve sıkıntıları bu 
günlüklerde yer alıyor, Ayrıca derin 

,.bi: DjstnajuUoıevcuy^ı^ .,,(. 
Hariîra'ın sağlığında hiçbir ^' 
gazeteciyle konuşmadıjıoi;. 
hatırlarsanız, bu bilgilerin hem 

Atatürk'te olan evliliği, hem de 
yakın tarih acısından ne kadar 
önemli okluğunu kavrayabilirsiniz. 
Bunun ivin, bu önemli belgelerin 
bir bitim kurulu 
tarafından 
incelenmesi çok 
daha sağlıklı 
olacaktır. Bugün 
98ya$tndayım,.ama_, 
isterlerse o bilini 
kurulunda ben de 
çalışabilirim." 

•'.Maauvcnua.tOndaflJ 

hayalı» w JotftfteJI 
dairajrnr^^.-'wi' 

; çıkacaktır. Ama devlet I. , . » 
politik W\i^'^üâ^W,ıİ 
Meğer İd Uüft HaûUtt!uı)Ç»lty 
konujmâ ve tartışmaları aialijt 

; olsun. Doğal olarak, bO)to^l% 
ihtimal vermek göç. Aöcak,:Ur, j 
kadın göıûyle Atatû^oıı^Sr" 
oajıtalgılai>İ{iDİgCt' 
uhınincdiycıruD^Evj 
Tittktanbayraö'etosİJıftti 
J-'>,eMtlik'bittÜkvf 

re^li 
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AYDIN DOĞAN VAKFÎ'NÇA İLETİŞİM. ÖĞRENCİLERİ İÇİN HER YIL DUZENlıEN'lYC 

&3£! 
8fe£ 

. T O U D M i V e L , 

; • Haba); HaiiİM ^ a a 

, FetyacfcToliaa-YoditŞe; 
,. Ü. (Dri ayri çabştülgrlâ^ 

'İ /Ett îylRöpgttaj);^^ 

; ^Fotoğraf); Cem 

,'.-. Aydojduvt 
i - (En iyi S 

• r / i T d e - ^ ' H â b ^ ^ 
: '• NurM faraybl,'OSSSğğfj^^â.X:f. %^ŞC^^gAi&Jolu U. (En'iyiReklam':" 
' Soyfaniz,EmkÇaLaOT'AnafcÖ'Û.(Eriİyi iV^Kjpçu^a'B^üködülü.) ••• •„.•.••> r(; ' 

^ ~ • • ' V p ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ T / , ;• •*:&EdaııKajaŞünw, YücdGürcan-Egc 0.» 
. İŞİTSEL DAÛNuî^BBİa^^nkarâ^Ü^v^, (En çiKıimsal fetişim Planı)) Neslihan 

e fe Jleteim fafâtelerf araiMa her ytf düİKnlenen'ÂyditfÛoJ 

'•'ncâ, niteBki mpâyıçalışanı ve yörotidşî yekes ine ia^sagSan 
™ v Jdyla düzenlenen yânjmiıya 72?Jğrenqlâtftlı. Yaĵ rrâdajeto/Ço 
f^ÖdûK, Acadolü, Ankara) YeahepCfWarmaraYeHge ürtve^eTerinît 

' SORpMLÛÎSoJESİ:?6mbrt 
i Deniz Kırca ve Fırat Arşla*.;*. 

• İNTERSETYAYINaUĞI D A Ü : ^ 
î<• Âviaç-Cazi 0.'(Eo İyi fotcn&tayrm] 

•:' SafetAkyd-Aİhft'O. (Ea tyı Kişisel 
: S^aç PJsüo-Bahjı̂ ehif { M t o ^ . ^ 
•:• - Â y i n Doğan Vaaıya^$Inâan^aÖ*l, 
•, 1 MartlaDoğan TV C e r ^ d e ^ e * * 
•'.:• ..Jikv "'̂ •V.-̂ iSi'AJ 

TTK BAŞKANI YUSUF HALAÇOGLU HÜRRİYET'E KONUŞTU 

Latife Hanım için açıklama 2 Şubatta 
TÜRKTanh Kunmw ÇTTK) 

tarafından Şubat 2005'te 
kamusuna açıklanacak olan 

Latifi: Harunt'ın yazışmalaruu okuyan 
tek kişi olan OriProt Dr. Rqat . 
KaynaVıâ "Bu bdgtkt bilim kurulu 
taralından inceknjp Jyfc açtklanah" 

.s&faiûcltKBaikamYusuI 

kamuoyurısaçüdahacak*cfcdL '• * 
HOrriyçfe korutan TJKJE|»^aK.^ v 

Yusuf Halaçoğlu şunlan kaydetti; 
"Bu açıklama, Kaynar'tn tendi bügt-

â dahilinde yapılan bir açıklamadır. 
Hedıangi bir bilim kurulu 
otusrunuraas JÖZ konusu değildir. Biz 
TTKoUrak2vcya3Şubat'u ••.. 
baaioyuubdgderin'ic^n^Uguibir 
açıklama yapacağız. Bu açıklamada 
belgelerin be kadarı hatırat, ne lodan 
mekt^/MkadanLffifcHanan "';"': 
Urın^'Arırûrk*cywılmiîocu -
İcarruoyuyİ» prykjacafcız." 

buiunan ve gizlilik suresi Şubat 20O5'te 
dolacak dan Latife Hanun'a ait 
mektupların açıklanması konusunda 
Latife Hamm'ın ailesine 
damsaraklannı ve onların isteğine göre, 
"çokfondanlarının -/..' • 
yB^mlanmayacagırn'' kajdettL 
Halaçojlu.bubd^krin,' 
1980ydya mahkeme'^ 

•lünft^ahhrrtTniae»^ 
'• ^olardannrayîyinUriniaj 

kayd^ycrikli^'ınmışattı. { .. ">: 
• ^ABOĞUL/M«ÂİA •'* '•-!: 

y.iTtl-.i. . .". * ..c»A...ı3, 
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Memurların yüitfe 
94'ü yoksulluk sınırının 

altmdaymts. 
Demek Ü/Hsini 

bilen memur" oram 
yüzde 6ya düştü. 

Ihıldım Ertem 

MELİH AŞİK 
İlin SOS SİK m.»tiıtmlliyttxvB.U 

Latife Hanım... 
A tatürk'ün eşi Latife Hanım'in günlük 

ve mektupları üzerindeki yayın yasağı 
şubat ayında bitiyor. Kimileri tetikte.,. Her 
türlü değeri magazine ve paraya dönüştürme 
hevesinde olanlar ile Atatürk'ü yıpratmak i-
çin fırsat kollayanlar, iyi bir av yakalama umu
dunda... 

Nebil Özgentürk, Sabah'ta uyarıcı ve 
çok güzel bir'yazı yazdı. 

Lâtife Hanım, sağlığın
da, bütün ısrarlara rağmen 
gazetecilerin konuşma istek
lerini geri çevirmiş, örneğin 
Niyazi Banoğlu'na: 

• Biz ayrılırken müş
terek hayat ımıza dair 

jnuşmayacağız diye birbirimize söz 
vermiştik, demiştir. 

Dizi yazı teklifiyle gelen Nezihe Araz'a 
da, Osmanlı'da eşinden ayrılan kadınların ko-
calanyla ilgili tek söz etmediklerini anımsat-
mıştır. 

Latife Hanım, 1975 yılında yaşama veda 
etmiş. Onun yalnız yaşadığı eve giren devlet, 
yazılı çizili ne varsa el koymuş... Bu belgeler
le ilgili süreli yasak ilan etmiştir. Şimdi o süre 
doluyor. Belgeler açıklanacak. 

Latife Hanım'ın sağlığında açıklamayı uy
gun görmediği, ölümünden sonra da açıklan
masını vasiyet etmediği belgeleri devlet hangi 
hakla açıklar? Ortada bir devlet sim bulunma
dığına, mektuplar tamamen özel sırlar içerdi
ğine göre, devletin böyle bir işgüzarlığa hakkı 
ve yetkisi olabilir mi? 

Nebfl Özgentürk, Latife Hanım'ın yakın
larının sağ olduğunu, belirtip mektupların onla
ra verümesini öneriyor. Başka sonuçlar da düşü-
nülür;'konuşulur. Ne'var ki, Atatürk'ün arush 
-VIA <b*&in;cikar>Uir. Latife Hjjhirn'iri mektupları-

Ucuzluk ülkesi! 
G ittiği hekim,"okurumuzdan çeşitli kan 

tahlilleri İstiyor. Okurumuz Amerikan 
Hastanesi laboratuvanna gidiyor. İstenen 
tahlillerden biri Hemoglobin Al. . . Ücret so
ruyor; 54 milyon lira... Okurumuz'Çapa Tıp 
Fakültesi'ne fiyat soruyor.. Orada aynı tahlil 
18 milyon lira... Okurumuzun Almanya'da 
Frankfurt'ta bir üniversite hastanesinde tanı
dığı vardır. Oraya fiyat soruyor: 4 euro... Ya
ni 7 milyon lira... Orhan Veli'nin "Bedava 
yaşıyoruz bedava" diye dizesi vardır. Gelse 
de şu durumu görse rahmetli... 

E K : 3 / 9 

^ Ç İ Z İ Y O R U M Ercan Akyol caig<ıiSnmi?cLwn..tf̂ ) 

Kılıç Ali anlatıyor 
Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından Kılıç 

Ali'nin anılan 800 sayfalık tek cilt halinde 
Türkiye iş Bankası Kültür Yayınlan'ndan çıktı. 

Kılıç Ali iki subay arkadaşıyla 1919'da Si
vas'ta Mustafa Kemal'e katılmış, Ata ölene 
kadar yanından ayrılmamışta1. Oğlu Akemur 
Kıhç bize kitabı tanıtırken babasının bir esprisi
ni de naklediyor... , 

Atatürk'ün etrafını bir geade halk kalabalı
ğı sarmış. İri yapılı Kıbç Ali kalabalığı dağıtmak 
için girişir. Atatürk: 
^^yj^mntm Kılıç? • 
dwçdosncâ7Kıhç Ali'nin cevabi: 

Tarih: 26 Aralık 20' 
Yer: istanbul 
Saat 15.00'te T 

Kültür Merkezi önünde t 
den yükselen alevlerle iri 

Gençten biri cayır c 
Yanık ten kokusu İsti! 
doğru yayıldı. Az sonra \ 
genç, Taksim llkyardırt 
kaldırıldı. Vücudunun yü. 
cindeydi. 

Tiyatro gişesi önür 
dehşet içinde kalakaldı. 

Ne olduğunu bile an! 
Oysa genç eylemci, 

vermeden önce "Tecri 
ride hayır" yazılı bir p 

Uşak E-Tipi cezaeviı 
tahliye olmuştu. 
;. Temmuzdan beri Öli 
Eyleminin 154. gününe 

Birkaç saat sonra 

[ 
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_CE32röiJ 

veri I mey en 
mektuplar ı 
bize Verin 

^ Bu konuda görüşler imizi dile get irdiğimiz zaman, 'konuşmayın ' diye tehdî t -
• B ler almaya başladık. Biz aile olarak huzursuzuz ve bunun için bu konuda 
daha fazla konuşmak istemiyoruz. Halamm/evrak-ı metrukesini bize versin- M 

|er ve ne yapacağımıza biz karar verelim'ı Jart ışmalar da' son bulmuş olur. ^ 
ATtFE Hanım'ın günlük ve ' - — — Lmektuplarının üzerindeki 25 yıllık yayın 
yasağının bitmesine as bir sure kula, 

yasal mirasçılardan Dilek Bobe, evrakın 
bütünüyle kendilerine iade edilmesi 
•Reroktifeinl söyledi. Bebe. daha tince 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sczcr'lıı 
talebini eeri çevirdiğini açıklayan Türk Tarih 
Kurumu <TTK> Ua$kanı Prof. Yusuf 
Halaçoglu'ııa bunun İçin başvurduklarım uma 
net bir cevap alamadıklarım kaydetti. 

*T~TK İlE GÖRÜŞTÜM 
Dilek Bebe, TTK Başkanı Prof. Yusuf 

HaJaçoğlu'nun. "Bu belceler arasından çok 
özel olanlar çıkarsa, bunları 
yayınlamayacağız. Tabi bunun için uncu 
ailesiyle görüşüp bir mutabakata varacağız» 

YOnlaçıh İsteklerine saygı göstermek •".!•«•' 
roruiKtayız" sözleri üzerine vakit yitirmeden ' 
kendisine başvurduklarını da söyledi. Prof. 
Halacoglu'na. "Latife Hsnım'm yünlük ve 
mektuplarının kendilerine ait olduğunu ve 
bunun açıklanmasını istemediklerini vo 
iadesini talep ettiklerini" net bir dille ifade 
ettiklerini kaydeden Dilek Llebc, ancak bir 
mutabakata varamadıklarını belirtti. 

Dilek 
Bebe 

^ Lofife ^ 
• ^ * E E E f İ £ f 

v. v a r i s i y 

Kamuya 
açıklama 

fayda 
sağlamaz 

MSANLAR MERAKLI 
İnsanların Atatürk'le Latife Hanım'ın özel 

hayatına bu kadar meraklı olmalarına bir 
türlü anlam veremediğini de irade eden Dilek 
Bebe, şöylo devam elti: "Bu konuda 
görüşlerimizi dile getirdiğimiz zaman, 
'konuşmayın' diye tehditler almaya başladık, i -
Biz aile olarak huzursusuz vo bunun için bu 
konuda daha fazla konuşmak islemiyoruz. 
Halamın evrak-ı metrukesini bize versinler vu 
ne yapacağımıza biz karar verelim. Böylece 
tartışmalar da bir son bulmuş olur." 

Dilek ilete, Atatürk'le Latife Ha-
mm tıraşında yaşananların kamu* 

oyuna malcdilmck islenmesinden, f o • 
halsiz okluğunu ilatlu elti. Dilek ISebc, 
jöyle konuşlu: "Halamın i'ünlük vo 
mektuplarının eliminden norla alındığı 
yetmiyormuş ftilri, şinxli de kamuoyu-
ıvı açıklanacağı yünündü haberler alı
yoruz. Ounu yapmaya kimsenin hakkı 

yok. Bu mektuplar ve günlükler, inşam 
ların özel hayatına dairdir ve mahrem
dir. Dolayısıyla, kamuoyuna açıklan-, 
masının kimseye bir faydası olacağını 
sanmıyorum. Asıl anlamadığım da $u: 
Uu günlük ve mektuplarda ne bulmayı 
umuyorlar ki< Teyzemin bu kadar çok' 
sevdiği bir insan hakkında olumsuz bir 
şey söylemesi mümkün dojjil." 

Ç A N K A Y A İSTEM İŞTI 

Mektuplar ailenin 
değil, kamuoyunun 

' TTK Başkanı l'rof. Yusuf HnUtcoğlu, dıılıa 
önce yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı 

i Ahmet Necdet Sezcr'ln de kendilerinden 
- latife Hâııım'n ait evrakı isteıliülni 
r kaydederek, şunları söylemişti: 

latife Manım'ın ıjünlük 
ve mektuplarının 2S yıl 

süreyle yayımlanmamasın* 
tavsiye etlen Ordinaıyus, l 
ies»k Kesat Kaynar, . l i loti ı . . . . 
lebini onaylanıadı&ıııı belimi 
l*m(. Kaynar çınlan ^İ>Yİ-J*1». 

"Aı.ıtüık. milletimizin ili')/. 

1 tını bize verin, no yapacağı
mıza biz karar veririz' deme 
hakkı yoktur. Oenlm daha 
önce de ueTırtıijjim gibi, ilim 
adamlarından bir heyet bu 
belceleri incelemeli, aileyi 
«jncHİe edecekleri ayıkiaya-

ı M r.ık dikerlerini yayımlamalı-
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EK: 3/11 

iıttyld ilgili bilgi veren Atdtürk'iin yazdığı 'Nutuk' seslendirilerek CD'ye aktarıldı 
YİLDİZ YAZICIOĞLU Ankara tuk'ta adlan geçen Halide Edip Adıvar, Damat 

• Ferit Paşa, Son Padişah Vahdettin gibi şahsiyetle-

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye ' rin de fotoğraflan yer alıyor. CD'de "Mecelle", 
Cumhuriyetfnin hangi zorluklarla ku- "Babıali", "Mondros Mütarekesi" gibi sözcükle-
rulduğunu anlattığı, yeni nesillere iç ve rin ne anlama geldiği de tek tek anlatılıyor 

dış politikaya dair ipuçları verdiği "Nutuk" adlı e- CD'de konuşan Kültür ve Turizm Bakam Er
sen, seslendirilerek dijital ortama taşındı. kan Mumcu da, Nutuk'uh bugün okunmasında 

Nutuk CD'sinde, Ata'nın tasvir ettiği 1. Dün- dilden kaynaklanan ciddi anlaşılma problemi ol-
ya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı hakkında kronolojik duğunu Öne sürdü. Mumcu, Nutuk'un bu neden-
bilgiler de bulunuyor. CD'de, Atatürk'ün Nu- le digital ortamda tekrar düzenlendiğini ve anla-
tuk'ta savaşa ilişkin yer alan görüşleri Mehmet A- şılır hale getirildiğini belirtti, Atatürk, Nutuk'u ilk 
tay tarafından seslendirildi. Atatürk'ün bilinen kez 15 - 27 Ekim tarihlerinde yapılan CHP'nin 2. 
pek çok fotoğrafının da bulunduğu CD'de, Nu- Kunıltayi'nda, toplam 36.5 saatte okumuştu. 

U'^A Goae*es.i > & OthL » c S t e r , S ^ : 
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Ailesi izin verirse | 
bir hafta sonra i 
sırları açıklanacak 

TÜRK Tarih Kurumu (TTK) Baş- ' 
karıı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Ata
türk'ün boşandığı eşi Latife Hanım' in 
ölümünden sonra mahkeme aracılı
ğıyla TTK'ya teslim edilen Özel evrakı
nın şubat ayı başında açılacağını bil
dirdi. 

Halaçoğlu, ailesinin kişiye özel 
gördüğü belgeler dışında evrakta bu
lunan her şeyi açıklayacaklarını belir
terek, şöyle konuştu: 

"Ailesine soracağız, ailesi karar 
verecek. Onların açıklarımasım iste
mediği belgeler için yapacak bir şey 
yok. Mahkeme de o yönde karar ver
di. Herkes kendini onların yerine koy
malı. Evrakta neler olduğunu bilmiyo
rum ama Latife Hanım'ın çok çok 
özel hayaüysa ona saygı göstermek la
zım. Kadın hiç kimseye konuşmadı." 

Evlilik hayatı konusunda hiçbir za
man konuşmayan Latife Hanım'ın 
Atatürk'e, Atatürk'ün Latife Hanim'a 
yazdığı veya Atatürk'e başkaları tara
fından yazılmış mektupların da arala- | 
nnda bulunduğu 2 büyük torba için
deki evrak, TTK'dakı özel kasada 25 
yıldır özenle saklanıyor. 

SABAH - 23.01.2005 - SAYFA 19 

- 5 7 7 -



T.B.M.M. 

Hürriyet Kelebek 27.1.2005 

Latife H|tn im* m 
mektup la r ı 
" b e ş N birK**da bu akşam, Başbakanlık s 

Devlet Arşivi Genel Müdürü Yusuf ; 

Sarınay, "Gazi ve Fikriye" kitabının 
yazarı Hıfza Topuz, "Atatürk ve Latife" 
kitabının yazarı İsmet Bozdağ, Osmanlı 
Arşivleri'ni ve Latife Harura'ın 
mektuplarını tartışacaklar. Programda, 
"Ata türk 'ün esi Latife Hanım'ın 
mektupları açıklanmalı mı?", 
"Mektuplarda yazanlar Türkiye'nin yakın 
tarihini değiştirecek mî?" gibi 
kamuoyunun merak ettiği birçok soruya 
yanıt aranacak. İ O . O O CNN T Ü R K 

,5S 
Salkım'dan yeni albüm 

"Esra Ceyhan'la A 'dan Z'yc" programına bugün, 
Yeşim Salkım konuk olacak. "Son Sigara" ve "Deli 

Mavi" gibi şarkılarıyla bir dönem Türk pop 
müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Yeşim 

Salkım hem yeni albümü "Ayna" dan şarkılar 
seslendirecek hem de iş ve özel yaşamıyla ilgili 
soruları yanıtlayacak, i î . î O 'î\'ti 

i^m? 
j - . v - \r.*;* •:•;••; ,; ,Vjp- V 
flboh jriaberferi sSfÂ 
Şzura Doğru 7* =>**"•<•'.' 
) i ! e r ^ D İ z r ^ < g i 
]§!e ]^b«rfen.^^5 
ishd'n'(q Üsr "' ->'*^ 

<&> Ai 
ş .06.00 KurarM Kerim ve 
: -" •'.••-'. -.'-SiTürkçe Açıklaması 
e:Ö7.6p Kanâl7'do Sabah 
^ 0 9 . 0 0 Hayat Dersleri . . 
T09.3O Nur Ertürk'le Her 

0 7 . 0 0 
0 8 . 3 0 
O9.0O 
0 9 . 3 0 
1 2 . 0 0 
13 .05 
14 .35 
1 6 . 3 0 
1 7 . 2 5 

Geri Sayım -.--..,'. :»',-
Ankara.Güridemi ; 
Teknik Analiz ' -;-;_ 
Piyasa Ekranı' 
FinansCafe _-*. ; >;' 
İyi Şeyler Oluyor.£ :. 
Dosya ".!.'.:'.'"';"l:'.>'Vi?c/----
ŞonBdski^^g^V 
SVn'Biâsk?lfiâber^>) 

3 
f? 
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ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 
T Ü R K TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 

Ek-4/1 

Sayı : Arş.Dok.Şb.460.2.. « / 3 3 
Konu : 

Ankara, I .2.2005 

YÜKSEK KURUM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31.1.2005 tarih ve Öz.Kal.224.18 sayılı yazınız. 

İstanbul 13.Sulh Hukuk Hakimliği ile Kurumumuz arasında, Atatürk' Un merhum 
eşleri Latife Hanım* a ait belgelerin teslim edildiği ve teslim alındığına dair yapılan 
yazışmalar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr. Yusuf H A L A V - O Ö L U 
Türk Tarih Kurumu Başkanı 

Ek:3 

<t c-

;7--/r.?". 

Ek-4/2 

*v"AT'.'. 

• - i ; / i • • • * 

..T.7 :•••» • r ^ ' v . ^ - -

> 

TU fit T a r i f i K u r u m u 

No /#?2. 

D. te..^..?^: „.... 

-579 
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^: ' ^ ^ ' • ' ' " " îlSSlfcî VU ÎSSffllt^ 

28 . 6 . 2005 

ZAPTI. 

0 : 3 

Ek:4/3 

976/299. 

Verilen karar gerekince KUZUM gele» Türk farla kurumu tr-r^iK 
si ve (iyesi Ora«Pıof#Beşat raynar'ın ibraz etti&i 17.1*980 taıih Bı 22 
Iî-1408 sayılı yazıya göro î(jrk Tîaıih kurumu başkanı Ord.Prof »Enver 2 
ya Zaral imzası il© jwzMîr kıymetli evrakların Beşat îaynar'a teslisi 
hulusunda yetkili olduğu görüldb*. 

I-Ziraat Bankası Harbiye şubesinin 615 sayııı kasa muhteviyatı 
(21.12*976 ve 12.1*977 ve 8.2.977 tarihli kasa muhteviyatım bildirir 
ffûhkeıne tesbit tutacaklarına gb're-birır fatokopisi wlfoUrlli torbaya te 
Rulyuş olup birer foto>opileri de Reşat rayrar'a verilmiştir). 
22.1*980 tarihli "kasa acıra zaptı* t&tanak ile »pGhü"rlenen beyaz torba 
»törüttü olarak qnen ve ta»an»en Ttfrk tarih kurwı>unun teslim yetkili 
Ord.Prof. Beşat Eaynar'a teslin) edildi»Teeelıtw ottiHni söyledi. 

2-0sipaniı Bankası Beyoğlu şubesinin 32/A sayılı tosa puhteviya-
tını ( J9»4.977 tarihli kasa muhtevi ya tını bildirir vehtepo tutanağını 
göre-bir fotokopini a>tîhürlü torbaya konu^uş olup bir fotokopisi de h 
şat S&ynar'a vari l l ikt ir) . 22*1*980 tsrihlinkasa tfcrra saptı) tutanak : 
ile Pühürienen tofba ffühürlü olarak aynen ve t a ^ e n Türk tarih kuru»ı 
nun tesHc ve tesellftee yetkili Oyd.Prof*BeşaJ raymr'a tesliı? oöllöi 

TeeellüB» ett iHni söyledi. 
Tutarda 2 şedde halinde ya-zıu olanlar »BhOrlü 2 torba halin

de Tfc'rk î&rih kuru*u yetkilisi Ord*îrof *Keşa$ laynar'a pöherlli halde 
tesli» edildiHne ve adı geçenin tesellim etti&ne dair işbu zabıt hu-
Zürea tanzim ve birlikte ivza edil di. 28 »1*980 
Hakini 986£ Başkatip Katip Mübaşir Teslis» ve teool-

•y\ A / Sabri ton1^ e ö e n 

Uîtâtils&âev Suat Brgfâı H.îbrahi? 8ngin ^ / 0 . ^ f 

/ ^Sİ yy / / s\ ^Şat Kaynar. 

/ 

S >? 
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İstanbul Li.Sulh Hukuk Hakimliğine Ek-4/4 
976 -299 Ankara, 26.11.1980 

Atatürk'ün eski eşi rahmetli Latife Uşaklıgil'in °smanlı 

Bankası Beyoğlu Şubesiyle Ziraat Bankası Harbiye Şubesinin 515 

sayılı kasasındaki iki torba halinde Kurumunuza gönderilen belgeli 

Kurumumuzun üyesi ve luahkemenizdeki temsilcimiz Ord.Prof.üeşat ••̂ , 

nar tarafından teslim edildi. Torbaların Üzerindeki mühürler Ko -

misyonumuzun önünde akılarak w.1.1950 tarihli yazınızda b i^ i r i l -

tutaaûıtloı-daki sayılara göre tadat olunarak teslir. alındı. Adı 

ge^en belcelerin tesyllücıüne dair bu tutanak tanzim edildi. 

İşbu tutanağın bir nüshası mahkemenize verilmek üzere Heş? 

Kaynar'a tevdi edildi. 

Kurutumuz tiahlt ebenizin bu tarihsel belgeleri kazandırması 

dolayısiyle size teşekkürlerini ve minnetlerini bildirir, bu ve

sile i le saygılarımızı sunarız» 

Tür* 'Üerih Kurumu Türk Tarih Kurumu TLrk -arih Kur:;:;; :>'•>•. k« 
kütüphane «Üdüru Genel ...ÜGuru 

«piir^Lutnl ülu*"' li!te*&\ Ur.l.l-rof .ünver 2iya Ke 

Mk.r 
i 
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TC. 
BAŞBAKANLIK Ek"5 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH 
YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 

SAYI : 0z.Kal.224. fl-8] ANKARA 
KONU : &.Ot.Q«rf 

BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ: a) 10,12.2004 gün ve Öz. Kal. 224.134 sayılı yazımız. 
b) 24.01.2005 gün ve Per. Eğt. Dai. Bşk. 50-52 sayılı yazımız. 

Bir süre Atatürkümüzle evli kalan Latife Hanımın ölümü üzerine, adı geçen 
Hanımefendinin evrakının saklanmak üzere mahkemece Türk Tarih Kurumuna tevdi 
edildiği bilinmektedir. 

Bu konuda ilk kez 6 Aralık 2004 tarihinde Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf 
Halaçöğlu'riun açıklaması ile başlayan (EK-1) haber ve makale türünden yayınların en 
sonuncusu 30 "Ocak 2005 günü Hürriyet Gazetesinde sayın Emin Çölaşan'm "Latife 
Hanım Belgeleri" (EK-2) başlığı altında geniş kitlelere ulaşmış bulunmaktadır. 

Şubat ayının ilk günlerinde yayın yasağının kalkacağı sayın Halaçoğlu'nun 
açıklamalarıyla basına yansımıştır.(EK-3) 

Gazete ve televizyon programlarında bahsi geçen Latife Hanımın evrakının 
konusunda, hiç yayınlanmaması, inceleme sonucunda bir kısmının yayınlanması, 
bütünüyle açıklanması olmak üzere 3 ayrı düşünce grubu oluştuğu görülmektedir. 

Anayasanın 134 ncü maddesi ile 2876 Sayılı Kuruluş Kanunumuzun bize yüklediği 
görev ve sorumlulukların bir gereği olmak üzere, Anayasanın 20. maddesindeki özel 
hayatın gizliliği hükmü göz önünde bulundurularak Tarih Kurumu Başkanlığının bu 
konudaki işlemlerine esas olmak üzere emirlerinizin iş'ânnı saygılarımla arz ederim. 

/ 
/? 

Prof. Dr. Sadık TURAL 
Yüksek Kurum Başkanı 
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Yeni Şafak 
AYDINLIK TÖRKtYE'NİN HABERCİSt İİ6DAIN 

BugünkU Yeni Şafak G Ü N D E M e/c; i 
Ana Sayfa 

Gündem 

Politika 

Ekonomi 

Dünya 

Kültür 

Spor 

Yazarlar 

Televizyon 

Hayat 

Arşiv 

Bilişim 

Dizi 

Çocuk 

Kronik Medya 

Düşünce Günlüğü 

657'liter Ailesi 

Yemek 

Çalışanın Sesi 

Politik FİS-K05 

Sağlıktı Yemekler 

ZamandaYolculuk 

Moskova Notları 

Latife Hanım'a yazdığı mektup göz yaşartacak 

25 yıl gizli kalan Latife Hanım'ın arşivleri Şubat 2005'te açıklanacak. 
Merakla beklenen belgeler arasında yeralan Atatürk'ün Latife Hanım'a 

yazdığı boşanma mektubu ses getirecek. Ayrıca Zübeyde Hanım'ın 
oğlunun evliliğine bakışı da netleşecek. 

Yakın tarihe ait önemli bir sır perdesi aralanıyor. 1980 yılında "25 yıl gizli 
tutulacaktır" damgası vurularak Türk Tarih Kurumu'na teslim edilen gizli Latife 
Hanım arşivi şubat ayında kamuoyuna açıklanacak. Atatürk ile Latife arasındaki 
mektuplar günyüzüne çıkmadan mektupların saklandığı Türk Tarih Kurumu'nun 
(TTK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Hallaçoğlu tarihi belgeleri ve mektupları Yeni 
Şafak'a anlattı. Atatürk'ün Latife Hanım'a yazdığı boşanma mektubunun da içinde 
bulunduğu arşivde tarihi belgeler yer alıyor. Mektuplar aynı zamanda Atatürk'ün 
annesi Zübeyde Hanım'ın, oğlunun evfiliğine bakışını da netleştirecek ifadeleri 
içeriyor. 

Sezer istedi, verilmedi 

Hallaçoğlu, mektupların kanuni olarak şubattan önce yayınlanmasının doğru 
olmadığını belirterek "Mektuplar Özerine sanki resmi tarihi değiştirecekmiş gibi bir 
ilgi var. Ama temel bilgilerimizi değiştirecek şeyler olmadığını söyleyebilirim" diye 
konuştu. Latife Hanım arşivine ilginin sadece son günlerde oluşmadığını belirten 
Hallaçoğlu merakla beklenen belgelerin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 
tarafından da 2 yıl önce istendiğini açıkladı. Yasal süre dotmadan devletin 
zirvesine bile vermedikleri belgeleri kamuoyuna açıklamalarının mümkün 
olamayacağını kaydeden Hallaçoğlu şöyle konuştu: '2 yıl önce 'Açacağımız 
Atatürk Müzesi'ne koyacağız' diyerek Cumhurbaşkanlığından bir talep geldi. 
Ancak o zaman da belgelerin yasal olarak TTK'da saklanacağını belirterek talebi 
kabul etmedik. Mektuplar Ata'nın evladı hüviyetinde olan bu kurumda açılacak ve 
sergilenmeye devam edecek." 

'Kişiye özeldir, açıklanamaz' 

Mektupların kanuni sürenin dolduğu Şubat 2005'te günyUzüne çıkacağını söyleyen 
Hallaçoğlu, "25 yıllık süreyi tamamlamak kanuni yükümlülüğümüz. Ancak süre 
tamamlanınca mektupları ve belgeleri kimseye teslim etmeyeceğiz. TTK Atatürk'ün 
evladı bir kurum. Onun çok özel isteğiyle kuruldu ve mektuplar o yüzden bizde. 
Yani boşanmış eşlerin aşk mektupları çocuklarına emanet. Şubatta belgeler 
üzerinde tetkik başlayacak ve büyük kısmını basınla paylaşacağız. Ancak bunların 
tamamını kamuya açmamız gibi bir durum sözkonusu değil. Mektuplar daha sonra 
da çiftin evladı olan TTK'da kalacak* dedi. Hallaçoğlu çuvallar dolusu belgelerin 
bazılarında Tdsiye özeldir, açıklanamaz" ibaresi bulunduğunu ancak bunları 
kendisinin incelediğini ve açıklanmasında bir mahzur görmediğini ifade etti. 

2,5 yıllık evliliğin öykUsU 

Atatürk ile Latife arasındaki mektupların saklandığı TTK'nın başkanı Prof. Dr. 
Yusuf Hallaçoğlu, 25 yıllık gizBük süresinin dolmasına çok az. kala, merakla 
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EK: 1/2 
beklenen belgeleri anlattı. Kendi incelediği kısımtartn çok önemS tarihi belgeler 
olduğunu ifade eden. Prof. Dr. Yusuf Hallaçoğlu AtatOrkTJn mektuplarda kullandığı 
dilden Latife Hanım ile aralarındaki İlişkinin çok farklı olduğunun anlaşıldığını 
söyledi. Hallaçoğlu, özellikle Atatürk'ün Latife Hamm'a yazdığı boşanma 
mektubunu İncelediğini ve çok etkilendiğini söyledi. Mektupta Atatürk'ün 2,5 yıllık 
evliliğinin bitmesini eşine izah ettiğin! söyleyen Hallaçoğlu "Çuvallar dolusu belge 
ve mektup var. Ama en çok ses getirecek olanı gaiba boşanma mektubu. Çok 
etkileyici bir şekilde kaleme almış. Kaleminden çok etkilendim. Sanırım boşanma 
mektubu göz yaşartacak" diye konuştu. Hallaçoğlu arşiv açıldığında Atatürk'ün 
Özel hayatı üe ilgili büyük bir sır perdesinin aydınlanacağını kaydetti. Latife 
Hanım'ın Atatürk'le ilgili ifadelerinden de çok etkilendiğini belirten Hallaçoğlu şöyle 
konuştu: "Bugün boşanmış eşlerin açıklamalarına bir bakın bir de Latife Hanım'ın 
hitabına, tavırlarına bakın. Gazeteciler, aracılar anılarına servet biçtiler, bir röportaj 
için kapısına yatak serdiler. Latife Hanım bu konuda hep susmayı tercih etti. 
Burada bütün eşlere bir ders vardır. Ahlaki yönden Latife Hanım büyük bir ders 
veriyor" 

Tabloyla evlenme teklifi 

Atatürk İzmir'deki köşkteyken "Latife Hanım bugün odamı siz toplayabilir misiniz?" 
dedi. Latife Hanım yatak odasına gittiğinde odanın zaten toplanmış olduğunu 
gördü. Sadece yatağın üzerinde bir yağlı boya tablo vardı. Unutulmuş sanıp 
duvardaki yerine astı. Atatürk de akşam yemeğinde "Lütfen Latife Hanım odaya 
gidip o duvara astığınız resmi gerr'getirin" dedi. Getirince de tablonun arkasını 
çevirmesini istedi. Latife Hanım bir de baktı ki tablonun arkasına kendisine 
Atatürk'ün elinden çok zarif bir şekilde kaleme alınmış evlenme teklifi içeren not 
bırakılmış. Evlendiklerinde Latife Hanım 22 Atatürk 42 yaşındaydı. 

25 yıllık süre doldu 
v 

Latife Hanım 12 temmuz 1975'de cilt kanserinden vefat etti. 1976 yılının aralık 
ayında kamu görevlileri huzurunda odasına girildi. Bulunan belgeler Türk Tarih 
Kurumu'na verildi. Devletin elindeki belgelere 1980'de "25 yıl gizli tutulacaktır 
damgası vuruldu. Atatürk'ün Latife Hamm'a yazdığı etkileyici boşanma 
mektubunun da içinde bulunduğu arşiv Şubat 2005te kamuoyuna açıklanacak. 
• YAKÜP BULUT / ANKARA 
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Emin 
; SEVGİLİ 
okuı/uculanm, bugün 

, biraz yakın 
geçmişimizden söz 
edelim. Türk ordusu 9 
Eylül 1922'de İzmir'i 
almış ve istiklal Harbi 
zaferle bitmişti. 
Mustafa Kemal Paşa, 
İzmir'e ilk gidişinde • 
zengin* bir ailenin, 
Uşakizadeler'in . 
köşkünde konuk edildi. 
Orada kulan Latife 
Hanım'Ia tanıştı. Latife 
Hanım, Avrupa'da eğitim görmüş 
aydın bir genç kızdı. 

29 Ocak 1923 günü 
nikahlarını bu köşkte İzmir müftüsü 
kıydı. (O zaman medeni nikâh 
yoktu.) Evlendiklerinde Gazi 42, 
Latife Hanım 22 yaşındaydı. 

Çok özet bilgi veriyorum. 
Çankaya'ya yerleştiler. Evlilik 
yürümedi. Latife Hanım 
"kaplanı dizginlemeye" 
çalışıyordu. Eşine^uluorta herkesin 
içinde, hatta askerlerin yanında 
"KemaaaT diye bagınyor, sert 
uyanlar yapıyor, kıskançlık 
krizlerine giriyordu. Kaç kez 
uyanldı ama anlamadı. Sonuçta bir 

< resmi bildiriyle boşandılar. 
Latife Hanım pişman olmuş, 

yaver Salih Bozok'a ve 
başkalarına affedilmesi için 
mektuplar yazmıştı. Ama artık iş 
işten geçmişti. Gaziyi o evlilik 
cehennemine yeniden döndürmek 
mümkün değildi. 

Latife Hanım yaşadıklanm bu 
ayrılık olayı sonrasında hiç 
kimseyle konuşmadı ve öldüğü 
1975 yılına kadar suskun katmayı 

•yeğledi. 
Fakat Latife Hanım günlük 

tutuyordu. Notlar alıyordu. 
Evliliği süresince de bunu 
yapmıştı. Notlarında özel 
yaşamına ilişkin olayları, 
Atatürk'ü, onun yakut 
arkadaşlarını_da anlatıyordu. . 
- öiuntOnden1 sorira notlan ve 

arşivi mahkeme kararıyla Türk 
Tarih Kurumu'na yerildi.. Kurumun 
kasalarına konuldu. Mahkeme 

COLASAN 
Latife Hanım 

belgeleri 
boyunca açılmamasına karar verdi. 
25 yıllık süre, önümüzdeki şubat 
ayında doluyor. 

Şimdi size vereceğim bilgiler ilk 
kez açıklanıyor. Lütfen dikkatle 
okuyunuz. Latife Hanım'ın 
belgeleri kasada iki adet mühürlü 
bez torbada duruyor ve şunlardan 
oluşuyor; 

1-178 sayfalık bir anı 
defteri (günlük). Eski harfli. 

2- Gazi ile birlikte çıktıkları 
Konya, Adana, Mersin, Tarsus 
gezi notları. Eski harfli. 

3- Aynca bir not defteri. 
Eski harfli. 

4- Gazi'den Latife Hanım'a 
dört mektü'pj.üç telgraf. " 

5- Latife Hanım'dan 
Gazi'ye 20 mektup, iki 
telgraf. 

6- Latife Hanım'dan 
başkalarına 19 mektup. 

7- Başkalarından Gazi'ye 
35 mektup. 

• * • 
25 yaşında deneyimsiz bir 

genç kadın, eşinden aynlmak 
zorunda kalıyor. Hem de tek taraflı 
olarak, sadece karşı tarafın irade 
ve isteği ile. Bu genç kız not 
tutuyor, yaşadıklarını yazıyor, 
arşivi oluşuyor. Bu arşiv içerisinde 
belli ki "özel yaşamlarına", o 
dönemde ülkeyi yönetenlere ve 
onlann ailelerine ilişkin ayrıntılar, 
duygusal sözler, ifadeler var. •• 

Peki bu belgeleri kimler okudu? 
m, Oranaryüs Prof. Dr. Reşat -
Kaynar. Onun görüşü "bunlar 

a y ^ b i i b j e ^ r i n 2 5 j t f ^ | : : p ôflrûdan açıklanmasın, önce ; düşmeyeÜın. 

bilim kurulu -'.. 
tarafından 
İncelensin" biçiminde. 
Okuyan İkinci kişi, Türk 
Tarih Kurumu Başkanı • 
Prof. Dr. Yusuf 
Halaçoğlu. Üçüncü 
kişi ise (belki) Prof. Dr. 
Utkan Kocatürk. 

Türk Tarih 
Kurumu Başkanı 
Halaçoğlu, her 
nedense İslamcı basına 
konuşuyor! Yaratılmak 
istenen hava şöyle; 

"Belgelerde Önemli bir şey 
yokl Bunlar ya açıklansın, ya 
Latife Hanım'ın mirasçılarına 
verilsin, ya da kurulacak bir 
komisyon özel yaşama ilişkin 
belgeleri ayıklasın ve ötesi 
açıklansın." 

Bunlann hangisi yapılırsa 
yapılsın, o belgeler ortalığa • 
saçılacak. Duygusal, deneyimsiz ve 
tek taraflı boşanma sonrasında 
kendisini incinmiş, oyuna getirilmiş 
hisseden bir genç kadının evlilik 
süresince ve sonrasında tuttuğu 
notlar çok büyük olasılıkla 
Atatürk düşmanları tarafından 
koz olarak kullanılacak. 

Bunlan bir komisyona verelim 
ayıklasınlar! Yok,- ailesine 
verelim!.. Hangisini yaparsanız 
yapın, baykuşlar bu belgelerin 
peşine düşecek ve açıklayacak. 
Hatta belgelerin fotokopileri haraç 
mezat el altından medyaya 
satılacak, yayına verilecek. 

Halaçoğlu arşivi açıklamaya 
niyetli görünüyor. Bu konuda 
mahkemeden yeni bir karar 
almadan bunu nasıl yapacak? 

Bence, doğacak kargaşayı 
önlemenin en iyi yolu, Ugili 
kurumların yeniden 
mahkemeye başvurup bu 
belgelerin açıklanmasını belki 
bir »üre daha erteletmek... . 

Çünkü her kesimdeki 
Atatürk düşmanları, • 
Latif e Hanım arşivini 
aporttaV ellerini ovuşturarak 
ve ağularmın suyu akarak 
bekliyor. Bu oyuna 

-i'-nOs 
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Atatürk'ün aşk mektubu 
Latife Hanım'ın belgelerini okuduğunu ifade eden Prof. Dr. Halaçoğlu, 
Atatürk'ün yazdığı aşk mektuplarının oldukça etkileyici olduğunu söyledi 

• YAKUP BULUT/ ANKARA 

Türk Tarih Kurumu (TTK) Baş
kanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, 

25 yıllık yayın yasağı 1 Şubar'ta so
na eren Latife Hanım belgelerini 
Latife Hanıma saygı çerçevesinde 
açıklayacaklarını belimi. Latife Ha
nım Arşivi.üe ilgili sorularımızı ce
vaplayan 'Halaçoğlu belgelerin 
açıklanmasına'tepkim gösterenleri 
eleştirerek "Latife Hanım'ın arşivi
ni okudum. Bu belgeler Atatürk'e 
asla zara/vcnıez. Belgelerin açık
lanmasından korkanlar, asbnda 
kendileri için endişeleniyor. Yoksa 
Atatürk'ün aşkından korkmak için 
bir neden yok" dedi. Atatürk'ün 
özel hayatı ile ilgili ellerinde sakla
nacak bir bilgi olmadığım vurgula
yan Halaçoğlu, "Aşk mektuplarında 
şaşırtıcı bir bilgi peşinde olanlan 
sevindirecek birşey yok. Korkanlar 
da boşuna korkuyor. Ortada kim
seyi şoke edecek bir ilişki yok" dedi. 

Latife Hanım'ın 
ailesi bekleniyor 

Mektupların içeriğini değerlen
diren Halaçoğlu, Atatürk'ün Latife 
Harum'a yazdığı aşk mektupları
nın oldukça etileyici olduğunu be
lirterek, "Özellikle boşanma mek
tubunda etkileyici bir dil var. Bu 

Belgelerin açıklanması için Latife Hanım'ın ailesinden izin alınması gerektiğini söy
leyen TTK Başkan» Halaçoğlu. "Aile yurtdrşında olduğundan henüz keklerine ula
şamadık. Mektuplar büyük ihtimalle şubat ayının sonunda açıklanacak" dedi. 

mektupları bana kalsa açıklamak 
isterim. Bence saklayacak birşey 
yok" diyu konuştu. 2 çuvalda TTK 
kasalarında saklanan belgelerde 
ne olduğu ile ilgili henüz bir açıkla
ma yapmadığını da ifade eden Ha
laçoğlu, "Kafalarına göre yorum 
yapıyorlar. Şu kadar telgraf, şu ka
dar günlük var diyorlar. Ama biz 
belgelerin tam sayılarını tespit 
edip açıMamadık'' dedi Halaçoğlu 
sözkonusu belgelerin gerçek sahi
binin Atatürk'ün boşandığı eşi La

tife Hanım olduğunu belirterek, 
"Ailesine danışmak için bekliyo
ruz. Onlar mektuplann özel olan 
kısmına baksın, 'Yayınlanmasını 
istemiyoruz' derlerse yayınlama
yız. Ama özel olmayan diğer tarihi 
belgeleri beklemıeyecegiz', dedi. 
Latife Hanım'ın ailesine henüz 
ulaşamadıklarım belirten Hala
çoğlu, Latife Hanım'ın yeğenleri
nin yurtdışında olmasından dolayı 
belgelerin açıklanmasının şubat 
sonuna sarkabileceğini belimi. 
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Qiz:IiliK 
^ • - ^ 5 yı l l ık y a y ı n y a s a ğ ı ş o r t a ' 

- „ ^ e r d i . A n c a K . A t a t ü r k ' ü n 
mTTn e ş i t - a t i f e H a n ı n ı ' a a i t üzet l 
e v r a k l a r ı n « a ç ı k l a n ı p n ç ı k l c ı n m i i -
y a c a ğ ı t ı f ı la, b e l l i d e ğ i l . 

Kararı a i l e V O H J C O K . . . 
S o n s & z ü o n l a r s 6 / l c : y ı ; c e k . 
L a t i f e H a n ı m ' r n y e ğ e n l e r i 

" r t a y ı r " d e r s e . o u e v r a k l a r T ü r k 
T a r i n K u r u m u ' n u o k a s a s ı n d a n 
y i n e ç ı k m a y a c a k . K a m u o y u n a 
a ç ı k l a n m a y a c a k . 

G i z l i l i k d e v a m e d e c o k , 

A t a t ü r k , l _ a t i f o H a n i m i n 2 . 5 
y ı l e v l i K a r d ı . Evl i f . 'k s ı r a s m d a v e 
s o n r a s ı n d a l _ a t i f e H a n ı m t a b a -
z ı y a z ı ş m a l a r ı o U u . L a t i f e H a 
n ı m e la A l a l ü r k . l « ifgili o l a r a k 
ç e ş i t l i n o l l n r t u t t u . E3uriii.tr v e cji-
< je r o v r a k l a r l a i lg i l i o l a r u k 1 9 B O «-
y ı l ı n d a 2 5 y ı l l ı k y a y ı n y a s a ğ ı 
g e t i r i r d i . İ ç l e r i n d e k i " k i ş i y e 
ö z e l " o l a n l a r l a L'gilt o t a r a h da . 
" y a y ı n l a n a m a z " k a r a r : v e r i l d i . 
T a m a m ı . m a h k e m e k a r a r ı i l© 
T ü r k T i ı r î h K u r u m u ' n a d e v r e 
d i l d i . '~~ 

E v r a k l a r . 4 0 »t 5 Û a t>o ( l ı r »Ja 
ik i b ü y ü k p r > ç c : o k o n u l d u . 

<J3 t j ü n t i u n bu> y a n a b i r k u s . ı -
d n s a k i ^ ı n ı y u ı . 

K t ı s i ı o m c ınnhcarr is*». K u -
r u m ' u n * 3 a ş k a n i " n * n c e b i n d e . 
E v r a k l a r ı n i ç e r i ğ i n 1 t>ir t e k O b i l i 
yor . O ' n u n d ı ş ı n d a d a k i m s e b u 
k a s a y ı a ç a m ı y o r , 

Y a y ı n y a s a ğ ı k a l k t ı ğ ı i ç i n 
T ü r k T a r i h » C u r u m u B a ş k a n ı 
P r o f ^ O r . Y u s u f H a l a ç o g l u , 
b u n l a r ı d e ğ e r l e n d i r e b i l i r d i . " K i -
ç f y e ö ı o l " o l m a y a n l a r ı k a m u -
o y u n a a ç ı k l a y a b i l i r d i . V a d a K u 
r u m a d ı n a b a s t ı r a c a ğ ı b.r ki1«\p-,,~ 

V a t o p t a y a b l t ı r d i . 
H a l a ç o ğ l u b u n - * y a p m a d ı . . . 
t - a t i T o H a n ı m ' ı n . y e d e n l e r i n i 

a r a d t . E v r a k l a r l a îrgitf o l a r a k o n 
l a r ı n g ö r ü ş l e r i n e b a ş v u r d u . G r > 
r ö ç m o s ı r a s ı n d a , e n k ı s a s ü r e 
d e b i r a r a y a g e r i n m e s i k a r - n r l a ş t ı -
r r l d ı . A n c p k , L a t i f e H a n ı m ' ı n y a 
k ı n l a r ı y u r t d t ış ınr ı g i d o c e k i o r i 
i ç i n ş i m d i l i k b u l u ş m a g o r ç e k l o -
ş û m e c l ı . 

Y n k ı n d a Oir a r a y . ı s j o l i n u c c k . . . 
"O-acel o v r a k l a r l a " ilgili k a r a r 

v e r i l e c e k . 
T ü r k T a r i h K u r u m u , b u s O r u 

» c i n d e h e r h a n o j b î r a d ı m a l m a 
y a c a k . Ç ü n k ü , P r o f . H a l a ç o ğ -
l u . a i l e y e g ü v e n c e v e r d i : 

- S i k l e r i n " o ı u r ' ü n g o l m a 
d a n b u k o n u d a h o ' r h a ı ' i y l b i r 
g i r i m i m d e b u l u n m a y a c a ğ ı m . 
B i r a ç ı k l a m a y a p m a y a c a û « n . 

* - * r -*T 
P r o l . H a l a ç o ğ l u . n o d e r ı 

b ö y l e d a v r a n d ı ? 
B u s o r u y u k e n d i s i n o s o r d u k : 
- L a t i f i » t - f a n ı m ' ı n â z c l o v -

sürebilir 
r a k l a n i ç i n d e k o r k u l a c a k v e 
A t a t ü r k ' ü r e n c i d e e d e c e k b a z ı 
b i l g i l e r m i var"? 

• ' H a y ı r * ' C 3 v n r » ı i i v u r d ı r 
A t a t ü r k ' ü n k o r k u t a c a k 

h i ç b i r ş o y l y o k . A t a t ü r k t>o 
y a p m ı ş ? G i r y a n l ı ş a d ı m m ı 
a t m ı ş , r ü ş v e t m i a l m ı ş k i k o r 
k u l a c a k ? L a t i f e H a n ı m ' ı n ö z e l 
e v r a ğ ı a r a s ı n d a k o r k u l a c a k , 
r a h a t s ı z l ı k d u y u l a c a k t e k b i r 
b e l ç ı e y o k . 

C o v a p b u o / u n c a l o k r a r s o r -
, d u k : 

- P e k f o TLaman b u e v r a k l a r 
n e d e n k a m u o y u f fo p a y l a ş ı l -
m ı y o r ? 

H u l a ç o ğ l ı i , " O u n l a r , i ç i n d e 
A t a t ü r k l a r a l ı n d o n î j ö n d o r l l -
ı -niş m e k t u p l a r o f s a d a r L a t i f e 
H a m ı n ' a a i t ö « e l e v r a k l a r " ' d o -
d i : 

- B e n b i r t a r i h ç i y i m . B u k i 
ş i l i ğ i m l e t a r i h l i k o n u l a r ı n a ç t < 
g a k a v u ş m a s ı n ı i s l e r i m . A n -
c a k . h u k u k a s a y g ı t ı b î r i n s a -
n • m . A y 11 • Z 3 r»ı n n d a k i ş i s e l 
h a k l a r a d a s a y g ı d u y u y o r u m . 
B ü t ü n b u n l a r b t r n r a y a o o l d i -
A i n d e , a M o * lo g ö r ü ş m o m g o -
r v k l iÇ ı i ı ı i d ü ş ü n d ü m . 

L a t i f e M n n ı m ' ı n y a k ı n l a r ı n ı n 
t a v r ı b e l l i . K a s a d a k i e v r a k l a r ı n 
k a m u o y u n a a ç ı k l a n m a s ı o a i s 
t e k l i g ö r ü n m ü y o r l a r . 

H a l a ç o ğ l u H o c a n ı n t u t u m u 
d a n c i . A ç ı k ç a s ö y l ü y o r : 

- K a r a r ı a f t© v e r e c e k . 
D o r u m b u o l u n c a , ü z e r i n d e k i 

y a y ı n y n s o ğ ı k n l k s a d « L a t i f e 
H a ı ı ı n V a a i t e v r a k l a r k a m u o y u 
n a a ç ı k l o n ı n a y a c a k g i b i g ö r ü n ü 
y o r . LiJ-ı n z ı n U n n b i r b ö l ü m ü T ü r k 
T a r i h K u r u m u ' ı ı u n k a s r ı s ı n d a 
b e k l e m e y i s ü r d ü r e c e k . 

M a h K O i n e . b u e v r a k l a r ı T ü r k 
T a r i h K u r u m u ' n a d e v r e t t i ğ i i ç i n , 
y a k ı n l a r ı n a <Ja v e r i l m e y e c e k . 
L a t i f e H a n ı m ' ı n y e ğ e n l e r i n i n 
e v r n k l a r ı t e s l i m a l m a s ı i ç i n y e n i 
b i r m a h k e m e k a r n r ı g e r e k i y o r . 

E v ı a k l a r l a ilgili " H i i l i l i h " d o -
v o m odcjcru.- o l n c n k l a r d a bftr'li: 

Ü z a r l e r i n d o k i tu r t ış ın r ı l c ı r s ü 
r ü p g i d e c e k . C^oşiUİ â p o k ü l a s -
y o n t a r y a p ı l a c a k . D e ğ i ş i k y o 
r u m l a r g ü n d e m e g e l e c e k . D o l -
g o l e ı i n n e o l d u ğ u n u b i l m e y e n 
i n s a n l a r b i l e . fikir y ü r ü l m e y e k a l 
k a c a k . 

O y s a . Y u s u l H a l a ç o ğ l u 
c ı c ı k ç a s ö y l ü y o r : 

A t a t ü r k ' ü n k o r k u l a c a k 
h i ç b i r s«?yi y o k . 

D u r u r n b u o l ı ı ı ı c o , l>.- ır>ii g ü r o 
b i r trr î î l i l ı - i ' j in d o n r l J k k a k i ı r U m c ı s ı 
g e r e k i y o r . 13u ıvul lot in A l a l ü r k ' ü 
i n s a n i y ö n l e r i y l e d o t a n ı m a y a i h -
t i y ı ı c ı vrır. 
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Latife Hanım'ın mektuplarıyla ilgili tartı 

Mühür açı 
' Türk Tarih Kurumu Bask 

* . ^ - u _ # — _ » _ * _ _ A- ^. — _ —» 

ailesi, "&ef'7z>?e*n± 
"Bana yasak yok' 

\l> ka 

ÖZEL 
HABER 

HALAÇOGLU, yayır i J,y3saif* dolan b 
ilgi l i şunları söy led i ; "Mahkeme ko 
Tarih Ku rumu Başkartı belgeieri g 
demiyor . Torbalar , daha önce de 
Başkandan başkana devir teslim ed 

Eski Başkan: Ben açmadım 

HALACOGIU'NUN, ".Tutb.Hor bönd 
açıldı" i d d i a m a . Prof ..Au^Ü Çubukç 
r-az ge ld i . Hr.kıcogltî 'ntf.ın önce 7 <̂ y 
ten b.ısk.Tnl t-, yop.m CııİHikcıı. " r< :L 
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Yeni Şafak 3 Şubat 2005 Sayfa: 9 

Ö lümünden sonra 
i l alıma alınan 

Latife Hanun'i ait ev
rakın i n a n ı p açık-
taam gerektiğine 

de medyada öne çıkan 
lalama toıriannıhn 
birisi, HörrfjtfgaîctCii 
dünkü (2 Şubat) ı̂>> 
yasfananseiienve 
Eıııin Çölü îıi'ın blc-
minder Ladfc Hanııjı'm "elegevi-
rifcnTt!) evnk-ı jneındz^nin ılö-
kümüoü vtrıiy&sdu. Çük^ı, nşa-
gıda ahmdayocîtgu ı̂z gibi, "mek-
tupfcıfin y;ıyınıl«ra:n;ı hiç mi 
lıiç taraftar dcgM. 

"Mektuplar" euafada ^cüşeıı 
buiar^nıa.Tiiıkiyp'nijilMzıkg-
nıılan taramakta " k ı y a çizgi-

Medyadayenibir 
onusu: 

özünü bayağı 
jr i sanpiL 

örrcEırdnÇfityan: 

Haruıriın mektuplan 
IctekteAütikVübû^ıdı. 
gj eşWn kaleminden yıp-
tatmak İçin kullanılacak, 
Özelle Islama mdya 
bunların peşinde, (..,) Dcv-
let nerede!" 

"Açıklanmamı» gerekliği 
da bu b u d a şevle diyuij: "kıskançlıktan" çaüauyorf 

"Latife lİBiuııı'fn aqîvini otaı- Prof. Ualaçoglu'nun 
duııı/ftı belgeler Atatürk'e asla hnna ıli^n gazetemizde yer a b düfüMiMharcketnoümçolı 
tarvKrmcL Belgelerin açıklan- haberin şu bölümüne bakın: ilginç: Atatürk'e yerü saldınlaı 
masından korkanlar, aslında "Mektupların içerijjini değerlen- için mabüiıe olmasın! Bum; 
kearfikri için endisdenp. Vok- diren Halaçogkı, AtaHirlfiin Ltii- söyleyenler daha mektuplan: 
»ACatürk'ıln aıjkındaıı korkmak felianınfayazdı^kınekpta- içenini bile blkdenblrfayar 
için bir neden yok." Coıüyorsu- nnın oldukça etkileyid olduğunu gıyla hareket efnüş oluyorlar 
ııuz; Prof Halaçoâlu'ny "kıskan- belirterek, ' f a i l e . boşanma- tofakl özel bayabnuı baz 
tııanıak" rrMiin tr,ıi? Ortada mektubunda etkileyici bir dil var, yönkri anasaldmlması için kul 
Aiatürk'iinesid^'ieyîJilıgıbazı Bu mektuplardan* kalsa açıkla- N a b i W gibi bir İnanış. Üsidi) 
mektuplar w , ama bunların içe- rrdt İsterim. Bence saklanacak bu dütftocedekJlerln büyük ço-

bir şey yqV di>*e konulu-'* 
DolayısıyJa.buaçıklamalaRJajı 

sonra hemen herkesin "ISız de bi
lelim, biz de mektupları okuya-
tııni'diyeııiirııa^ekalkısnıarn^ı 

uliıpıayacagı birtakım evrak» mümkün mü? 
hümk hm Ani inanlar a - Şimdi de gelelim "mektup- lu'ç mi hiç verimli oEnıayacağı k 
nınlu olara): (göıevied icabı] bilgi !ar"ın açıklanıp açıklarması şından bel bir polemik ile kar 
saiıibidiricı Ama bu olağan du- üzerine başlayan polemiği temsi- JaıjyayiL 
mm bizde biraz ^ û s ı i i l c j i - len bir iki önıe|inakîarJnwsına: Anlasjkıokibutedeokuık 
yar" çünkü, bu evrakı bileti tek ki- Bu konuda iki köşe yazanran raveizltTİciererahatyüzûhajan 
sı olan Prof. İtafyojlu, bu evra- yorumlarım iljjinç bulduk İM- Bir iki haftadır b a p ı a agnta 

tuplart k i l i i n a atadıktan km içeriğini bilmekle yetinmeyin v e t o Emin Çölaşan ve Milli- "olağanüstü" kurultaydan yet 
sonra okuyan tekkisj de M ila- W Win "taşkirticı" açıkla- ^teıiMcluneiUyılnıaz'ijıyarıla. çıkmjş. ksfidimiıe ancak yeni yet 
laçoglu. TTKItytou gazetemiz- ™to dayjparakmedyabasü * n, Ayım gün (2 Şubat) yayırinıan gdiyorken jimdi de "mektuptu 
dc{2 J u M verabıacAhınasır,- w * w w P * Çokc^L've Ensun hu yazıların sözünü e(t$rtiz > 

nu ve heie de bu konular öir 
çimde Aiaiürk'ü ilgilendiriyorsa 
bu daimin çizgilef ia nasd hızla 
"koyu kırmızı çialer'e dö ıüp-
püjyjserpieınekie. 

Onaya g e r ç e k t r t h a f bir 
tartışma çıktı, Latife Ilaıınn'ın 
söz,konusu Hrmrktuplan" N e n 
Tuk M Kurundun tansui1 

da kilit altına almnrç durumda. 
Yapılan açıklamalara göre. kasa* 
nn Eek bir anahian var, o da Türk 
Tarih iGununu Balkanı Prof. Ha 
laçogu'nda. Aytıca. bu "mek 

nginden sadece kasanın analıtan* 
m cebinde saklayan llalaçoğlıı 
haberdar,,. 

Tamam, tabii ki dünyanın her 
ycımdebuböylediıiyuniherkcsin 

^ugu'atatiirkçü'diyeblcefj 
ml2 kimiler. Atatürkçüler m 
Autürk'ün özel hayatmm bû' bö 
tümünün bilmesinden de kor 
kuyurlar!"' 

Görüpmıuz; bir kere dahr 
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m oldu... 
: Akif Kökçe 

MELİH AŞIK 
İ»}» 505 V 20 rn.uik9miSiyft.ain.tr 

0 : 3 

EK: 6/6 

arsızmasa 
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Yusuf Ha* 

laçoğlu, mirasçılannın isteği üzerine Latife 
Hanım'ın ö?el evrakının açıklanmayacağını bil* 
dirdi. Mutlu son! Umanz bu özel evrak parça 
parça basına sızmaz... 

Eğer sızarsa kuşkular Prof. Halaçoğlu üze
rinde toplanacaktır. 

Çünkü kasanın anahtan yalnızca onda vardır. 
Halaçoğlu, "Latife Hanım'm arşivini okudum, 
aşk mektuplan oldukça etkileyici" diyerek kasa
yı açtığını ve mektuplan yetkisi olmadığı halde 
okuduğunu da itiraf etmiştir. Buna dikkat! 

ÇİZİYORUM Ercan Akyol «â ı@miHheucom.ir V 

TIK, Latife Hanım'm 
nıektııphırım açmama karart aldı. 
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SAYI 

T . C . 
BAŞBAKANLIK 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE T A R İ H 
YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 

•Gen.Sek./23 — {Qk 

0 : 3 

EK: 7 

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA 

03 Şubat 2005 günlü Milliyet Gazetesinde "mühür açılmış" başlıklı haber altında-Latife 
Hanımın mektupları ve hatıraları ile ilgili olarak Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof Dr. Yusuf 
HALAÇOĞLU tarafindan yapılan açıklamalarda 'mühürlü arşiv torbalan, benden önceki başkanlar 
döneminde, daha önce de açılmış. Başkandan başkana devir teslim edilmiş. Bana da öyle teslim 
edildi." ifadeleri yer almaktadır. 

Mühürlü torbalarda bulunan ve teslim, tesellüm işlemleri tutanakla kayıt alıma alınarak Türk 
Tarih Kurumunca muhafaza altma alman belgelerin kurum başkanları değiştikçe mühürler fekkedilip 
evrakların görülüp sayılarak devir teslime konu edilip edilmediği hususunda Yüksek Kurum 
Başkanlığına acilen bilgi verilmesini rica ederim. 

Zeki DİLEK 
Başkan a. 

Başkan Yardımcısı 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL Mi TARİH YÜKSEK KURUMU 
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 

EK: 8 

Sayı : Arş.Dok.Şb.460..b-fâS' 
Konu: 

Ankara, S .2.2005 

YÜKSKK KURUM BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 3.2.2005 tarih ve Gen.Sek./23-106 satıh yazını/.. 

İlgi yazınımda belirtilen hususta Yfiksck Kurum Başkanına. ja/ıh chıman j/i/Ji bilgi 
verilebilir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

it 
Prxıl .^YusûiT^ALAO^Cîl Ai 

Türk Tarih Kurumu Başkam 
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T.C, 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

Genel Sekreterliği 

SAYI :B.Ol.O.PER.02-26-3!'62b 08/02/2005 
KONU: Belge yayını 

EK: 9/1 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLİĞİNA 

Latife Hanımefendi*nin beş kardeşinin çocukları ya da bunların çocuklarının 
imzalarını taşıyan İstanbul Beyoğlu 9. Noterliği'nin 2.2.2005 günlü yazısı alınmıştır. 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na 
da gönderilen yazıda özetle Latife Hanımefendi'ye ait belgeler hakkında hiçbir biçimde bilgi 
verilmemesi istenilmektedir. 

Söz konusu yazı ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 

^ ^ / ^ 
Kemal NEHROZOĞLU 

Genel Sekreter 

EKLER : 
EK-1 : Yazı fotokopisi (6 sayfa) 
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EK: 9/2 

T.C Cumhurbaşkanlığı 
Sayın Makamına 

İst, 2.2.2005 

İlgi Latife Uş$aki'nin terekesinden çıkan belgeler ile ilgili olarak. 

Murisimiz Latife Uşşaki'nin terekesinden çıkan ve bilahare Mahkeme kararı ile 
mühürlenerek 1980 senesinde Türk Tarih Kurumuna tevdi edilen belgeler ile ilgili 
olarak ailemizin görüşünü ve taleple: ini havi y?zı, Beyoğlu 9. Noterliği kanalı ile 
02.022005 tarih ve 2989 yevmiye no) Türk Tarih Kurumuna ve Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Aynı yazının bir örneği, yine mirasçıların ortak kararı ile ilişikte bilgi için 
Cumhurbaşkanlığı Sayın Makamına da sunulmaktadır. 

Saygılarımızla, 

MAKBULE MERAL BEBE 

J" 

NİHAL AKSEL 

h V*/ 
AYŞE BİRGÜL ARAL 

AYŞE^SÜÜİMSER Ö K E ^ W -

HATİCE FISUNIŞCAN 

FATMA GÖNÜL ERBOY ve ALİ CEVAT AÇİK ALIN adına vekaleten 
AYŞE BİRGÜL ARAL ff — i 

GÜLTENAYŞE DEVRES adına vekaleten RAGIP DEVRES 
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9 " 0 2 ŞUBAT 20Û5 

BEYOĞLU (9.) NOTERLİĞİNE 
İ H B A R N A M E 

KEŞtDECÎLER : 1. Makbule Meral BEBE (asaleten) 
îst, Amavutköy, Birinci cad. Marta apt. No:4 

2. Ayşe Gülümser ÖKE (asaleten) 
îst Balmumcu, Barbaros Bulvarı Çevre apt. 119/20 

3. Fatma Canan KEPENEK (asaleten) 
îst. Balmumcu, Barbaros Bulvarı Çevre apt 119/23 

4. Mehmet Kemal AKSEl (asaleten) 
îst, Bebek Anfipaja Korusu Boğaziçi apt. No:21/2 

5. Nihal AKSEL (asaleten) 
îst, Levent, Büyükhanlı Sitesi E Blok D:l 

6. HariceFisunİŞCAN (asaleten) 
İst, Uçaksavar, Nispetiye cad. Cengiz Topel Durağı Özden 
Konak A Blok D: 21 

7. Ayşe Birgül ARAL (asaleten) 
İst, Vaniköy, Vaniköy cad. No: 27 

8. Fatma Gönül ERBOY ve Ali Cevat Açakaltn'a vekaleten 
Ayşe B?xgül ARAL 
İst, Vaniköy. Vaniköy cad. No: 27 

9. Gülten Ayşe DEVRES' e vekaleten 
Ragıp DEVRES 
İst, Bebek. Cevdetpaşa cad. No: 162A/1 

^MTfiLVTAPLAR -. L TÜRK TARİH KURUMU 
Kızılay sokağı No:l 06100 Sıhhiye - ANKARA 

2. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜD: 
îvedik cad. No:59 06180 Yeninahalle - ANKARA 

: Afağıdaİrî muualann ihb andır. 

AÇIKLAMALAR t Murisimiz Latife UŞŞAKİ'ye ait olup, İstanbul 13. Sulh Hukuk 
Mahkemesi'nin1976/2991^1979/844 K. Sayılı kararıp göre Türk Tarih Kurumuna 
tevdi edilen bel»fer*İle ügüi olaf ak; 
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EK: 9/4 0 2 ŞUBAT 2005 

ö9 Latife ÛŞŞAKİ Mirasçılarından; Vtöf\ 9 \ 3 
• Erkekkardesi müteveffa Ömer Besim UŞŞAKLI'nin kızı MakYuİelMeral 

BEBE; 
• Kızkardesj müteveffa Emine Vecihe İLMEN mirasçılan kızları Ayşe 

Gülümser ÖKE, Fatma Gönül ERBOY ve müteveffa oğlu Erdem Süreyya 
İLMEN kızbn Ayşe Birgül ARAL, Fatma Canan KEPENEK; 

• Kızkardeşi müteveffa Rukiye Celalet Açıkalın'tn kızı Gülten Ayşe DEVRES 
ve müteveffa oğlu Toğan Nur Cevat Açıkalın'm oğlu Alî Cevat AÇIKALIN; . 

• Erkek kardeşi müteveffa İsmail UŞŞAKLI'nin oğlu müteveffa Kemal 
AKSEÜin Mirasçılarından Mehmet Kemal AKSEL ve Nihal AKSEL 

• Erkek kardeşi müteveffa İsmail UŞŞAKLI'run kızı Harice Fisun İŞCAN, 
olmak üzere aşağıda imzalan bulunan bizler ; Latife UŞŞAKİ'nin terekesinde 
meydana çıkan ve İstanbul 13. Sulh Hukuk Hakimliği'nin 1975/125 Sayılı tereke 
dosyasında tespiti yapılan ve yine İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 1976/299 
sayılı karan üe mühürlenerek yeddi emin olarak Türk Tarih Kurumuna teslim edilen 
belgeler ile ilgili olarak aile meclisinde yaptığımız görüşme neticesinde ittifakla şu 
karan almış bulunmaktayız. 

Basında çakan ve yukanda anılan belgelerin yayınlanması veya yayınlanmaması 
veya kısmen yayınlanması yolundaki görüşler, nihayetinde aile büyüğümüz olan 
Latife Uşşaki'nin hatırasını ve saygın kişiliğini direkt ilgilendirdiği için bu konuda 
yeddi emin olarak bu belgpleri <25> senedir muhafaza eden Kurumunuza karşı net 
bir beyanda bulunmak zorunluluğu nasıl olmuşbar. 

Aile büyüğümüz Latife Uşşald eşi Mustafa Kemal Atatürk'den boşandıktan sonra 
inzivaya çekilerek, dış dünyaya kapalı bir yaşam sürmüş ve Mustafa Kemal Atatürk 
ile yapmış bulunduğu evlilik yaşamı ile ilgili olarak kendisine iyiniyeüe de olsa 
yöneltilen görüşme taleplerinin hepsini red etmiştir. 
Bizler Latife Uşşaki'nin varisleri olarak , mahremiyete bu denli önem vermiş bir 
kimsenin ölümünden sonra da kendisinin özel eşyaları arasında sayılan anılarını 
ihtiva eden günlükleri, şahsi mekruplan, özel notlan, telgrafları velhasıl halen 
Kurumunuz nezdinde bulunan tüm şahsi evrakian ile ilgili olarak, murisimiz L '̂tif/V 
Uşşaki'nin bu mahremiyet arzusuna saygı gösterilmesi gerektiğine inaruyofffi 

V' 
Latife Uşşaki'nin ölümünden sonra bazı belgeler aile efradı tarafından g&ctjjçn(u 
olup, her ne kadar belgelerin bazılan tarihi şahsiyetler tarafından gönderiîrrûVvey* 
bu kişilere Latife Hanım tarafından gönderilmiş olsalar da , bu belgelerdi 
kamuoyunu ilgilendiren ve tarihe ışık tutabilecek hiçbir husus bulunmamaktadır. 
Dblayısı ile ailemizin anılan belgelerin herhangi bir suretle yayınlanmalarına veya 
başka bir Kuruma incelenmek için oe^rjlsa tevdiine bu sebeplerle muvafakati 
bulunmamaktadır! 
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Murisimiz Latife Haramın mahremiyet arzusuna nza gösterilmemin, Kurumunuza 
bu belgeleri yeddi emin olarak bırakan Biz mirasçılannm en doğal ve yasal hakkı 
olduğu düşüncesindeyiz. 
Yukarıda açıklanan ve Kurumunuzca da anlayışla karşılanacağını ümit ettiğimiz 
nedenlerle, bugüne dek Kurumunuzda mühürlenerek saklanan ve Latife Uşşaki'ye 
ait tüm belgelerin Kurumunuz nezdinde saklanmaya devam edilmesini ve bu 
belgelerin kısmen de oisa basına veya sair -.::=!:-•: "*- '~° '"°* î n î <*v* ^ a r z 

ederiz. 

Sayın Noter, 
Beş nüshadan-ibftet işbu ihbarnamenin birer nüshalarının Muhataplara APS ile 
tebliğini, bir nüshasının Dairenizde alıkonulmasını, ve tebliğ şerhini havi diğer iki 
nüshanın da tarafımıza iadesini saygı ile talep ederiz. 

MAKBULE MERAL BEBE 

MEHMET. KEMAL AKSEL 

NİHAL AKSEL HM"? 
HATİCE FİSUN İŞCAN 

AYŞE BİRGÜL ARAL ;? 
FATMA GÖNÜL ERBOY ve ALÎ CEVAT ACIKALIM adına vekaleten 
AYŞE BIRGUL ARAL D-H 
GULTEN AYŞE DEVRES adına vekaleten 
RAGII 

i! .* t> . W V* . w_ ' 

* T -
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EK: 9/6 0 2 ŞUBAT 2005, 

BEYOBLU 9. NOTERİ 
FdZU TONYERi 
stikini cad.Gökçek Vakıf Han 
•at. t no. 103-104 Beyoğlu/ist. 
• ' **<» 9/ 7$ Faks. $45 32 75 

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ 

Yev 

•£e> 
\ 

Tarih: 02/02/2005 
Sayfa: 3.1 

İBRAZ ETTİKLERİ; 
1)BEŞİKTAŞ NÜFUS İDARESİNDEN VERİLEN 25.04.983 TARİHLİ FO-

TOSRAFI TASDİKLİ SERİ N02 134944 NUMARALI NÜFUS CÜZDANINA KÖ
RE. S6TANBUL FATİH BABAHASANALEMi CİLT 008.09 SAYFA 65 VE KÜ
TÜK SIRA NO 618'de nüfusa kayıtıl öner Besi» ve Atıfet kızı 
1341 dog\mlu MAKBULE MERAL BEBE, 
218EŞİKTAŞ NÜFUS İDARESİNDEN VERİLEN 08.03.1991 TARİHLİ FO

TOĞRAFI TASDıKL: SERİ T02 259580 NUMARALI NüFUS CÜZDANINA Gö-
RE İZMİR KONAK KUBİLAY CİLT 057/02 AİLE SIRA 28 VE SIRA NO 92 
DE NÜFUSA KAYITLI HAYRi VE EMİNE VECiHE KIZI 1931 DOSUMLU 
AYŞE GÜLÜMSER ÖKE, 
3)BEŞİKTAŞ NÜFUS İDARESİNDEN VERİLEN 04.0l.2OOS TARİHLİ FO

TOĞRAFI TASDİKLİ SERİ MÖ8 414480 NUMARALI NÜFUS CÜZDANINA GÖ
RE ÇANAKKALE MERKEZ CAMİKEBİR MAHALLESİ CİLT 0003 AİLE SIRA 
00358 VE SIRA NO 0026'DA NÜFUSA KAYITLI ERDEM SÜREYYA VE FAT
MA MUTLU KIZI 1959 D06UMLU FATMA CANAN KEPENEK, 
4JBEŞİKTAŞ NÜFUS İDARESİNDEN VERİLEN 03.04.1997 TARİHLİ FO

TOĞRAFI TASDİKLİ SER: B07 937234 NUMARALI NÜFUS CÜZDANINA 6ö-
. RE .İSTANBUL üSK'ütefl KJSIKLı CiL"" 027/06 £iLE SIRA 332 VE SIRA 

NO 6»OA NÜFUS;, * A Y I T L : SAOIK KF.?IAL VE NÎHAL OSLU 1968 DOSUMLU 
M-iHMEf "EMAL V.SÎÎL.. 
•SiBEŞiKTftŞ NÜFUS DARESiNDEN VERıLEN 25.03.2002 TARİHLİ FO-
TOSRAFI TASDİKLİ SERİ A08 £60373 NUMARALI NÜFUS CÜZDANINA GÖ
RE İSTANBUL ÜSKÜDAR KISIKLİ CıLT 0027 AİLE SIRA 00332 VE SIRA 
NO 0005'de nüfusa kayıtlı ismail Hakkı ve Nadire kırı 1944 
dokumlu NİHAL AKSEL, 
6JSAR1YER NÜFUS İDARESİNDEN VERİLEN 13.12.1993 TARİHLİ FO-

TOSRAFI TASDİKLİ SERİ Y02 789533 NUMARALI NüFUS CÜZDANINA GÖ
RE İSTANBUL FATİH HATiCESULTAN CİLT 025.12 AİLE SIRA 887 VE 
SIRA NO 47'de nüfusa kayıtlı,zsmai1 Vefik ve Vildan kızı 1947 
dog'unlu HATıCE Fi SUN rŞCAN, 
7)ŞiŞLı NÜFUS İDARESİNDEN VERıLEN 25.02.1932 TARİHH FOTOĞ

RAFI TASDıKL: SER: Y02 302500 NUMARALI NÜFUS CuZDANlNA GöRE 
:ZM:R BORNOVA KAZlMDiRiK CıLT 003.10 AİLE SIRA 1136 VE SIRA 
NO 8'de nüfusa kayıtlı ERDEM SüREYYA ve FATMA MUTLU kı:ı 1957 
do'çfuiülu AYŞE BıRGüL ARAL, (Kendi adına asaleten ve FATMA Gor 
NüL ERBOY ve AL: CEVAT AÇMALIN'a vekaleten hareketle) 
8)BEŞİKTAŞ NÜFUS İDARESİNDEN VERİLEN ûl.08.2003 TARiHLı FO-

T06RAFI TASDİKLİ SERİ C09 719920 NUMARALI NÜFUS CÜZDANINA Gö
RE İSTANBUL BEŞİKTAŞ BEBEK CİLT OÛÛS AİLE SIRA 00790 VE SIRA 
0004*de nüfusa kayıtlı Mehaet Ragıp ve Gülten Ayşe o'g'lu. 1966 
do-gu*lu RAGIP DEVRES <GüLT£N AYŞE DEvRES' e vekaleten)'in ha
ricen t anı-i m ederek tebliği için daireye getirdikleri bu ıh-
barnanenın birer nüshalarının muhataplara tebliğ' edilmek üze
re PTT»ye tevdi edildiğini onayların,ikibınbeş yılı şubat a-
yının ikinci jarşanba gunü.02.02.2005 F.A. 

»rç, Damga, Değerli Ka'gıt ve KDV Makbul Karşılığı Tahsil Edilaiştir. 

-598-

http://04.0l.2OOS


T.B.M.M. B:120 28. 6. 2005 

BEYOĞLU 9, NOTElfi 
FAZLİ TANYERİ 

istikUl cad.Gökçek V*kxf Han 
kat.l no. 103-10* Beyoğlu/ist. 
Tel. £49 91 78 FAKS. 345 32 75 

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ 

0 : 3 

EK: 9/7 
___ -.—-*.—«—..._.«>. 

I 
Tarih: 02/02/2005 I 
Sayfa: 3.2 i 
JSrjyj *Pf\ (\ ı 

MÜSTENİTLER: 
-Beyoğlu 9.Noteriiginden onaylı 01.0£.£005 tarihli ve 29£8 . 
yevmiye numaralı vekaletnamede Ali Cevat Açıkalın vekili Ayşe 
Birgül Aral 
-izmir S.Noterii'g'inden onaylı 31.01.2005 tarihli ve 2544 yev
miye numaralı vekaletnanede Fatma Gönül Erboy vekili Ayşe . 
Birgül Aral, 
-Beyoğlu 9.Noteri idinden onaylı 01.0E.2005 tarihli ve 2907 
yevmiye numaralı vekaletnamede Gûlten Ayşe Devres vekili Ra-
gıp Devres'n bu işlemi imzalamaya yetkili oldukları görülmüş
tür. 
-Şişli 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 23,05.1932 taı'hli ve 
1992/542 esas ve 1992/6«»& numaralı veraset ilamı. 
-Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesinin 31.1.2000 tarihli ve £000/22 
'esas ve 2000/28 karar numaralı veraset ilamı. 
-Şişli l.Sulh Hukuk Hakimliğinin 10.03.1997 tarihli ve 
1997/273 esa*. *>« !9S7/2Sl karar numaralı veraset ilamı. 

9AHSI ZK'aitaİTCS MnRUf K8SİOKJ 
TAfW.IK3AN Af; i':.Ç MUHATA9IM TÇBÜÖ 
Ç4KA»l-.«.*S: Ul°? 91UN&1AKIA 
NOTEraJSiMitf r-vol Ertteı* EVRAX 
TE8J3ATA ÇIKARTILMIŞTIR. 

CVKAI.i.V. V -• ' * :•'• DAMGA 
VE RC.İMİ Kbriüft VARDIR 

BEYOĞLU 
FAZtl " 

rç,Damga,Değerli Kayıt ve KDV Makbuz Karşılığı Tahsil Edilmiştir. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH 
YÜKSEK KURUMU BAŞKANLİĞİ 

0 : 3 

EK: 10/1 

SAYI : Öz.Kal.224. 2 3 
KONU : 

ANKARA 
8.2.2005 

TÜRKİYE TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin 08.02.2005 tarih ve B.01.0.PER.O2-26-31 -6S6 
sayılı yazısı. 

Latife Hanımefendiye ait belgeler hakkında hiçbir bilgi verilmemesi isteğine dair Latife 
Hanımefendi'nin 5 kardeşinin çocukları ya da bunların çocuklarının imzalarını taşıyan İstanbul 
Beyoğlu 9. Noterliğinin 02.02.2005 günlü yazış, ilgide kayıtlı yazı ekinde alınmış olup, bir sureti 
ilişikle gönderilmektedir 

Bilgileritırzi ve gereğini rica ederim. 

EK : Yazı fotokopisi 
Prof. Dr. Sadık^PURAL 

Atatürk Kilittir, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurum Başkam 

T.C Cumhurbaşkanlığı 
Sayın Makamına 

EK: 10/2 

İst. 2.2.2005 

İlgi : Latife TJşşaki'nin terekesinden çıkart belgeler ile ilgili olarak. 

Murisimiz Latife TJşşaki'rün terekesinden çıkan v e bilahare Mahkeme kararı Üe 
mühürlenerek 1980 senesinde Türk Tarih Kurumuna tevdi edilen belgeler ile ilgili 
olarak ailemizin görüsünü ve talepîeilnj havi y^zı, Beyoğlu 9. .Noterliği kanalı ile 
02.02-2O05 tarih v e 2989 yevmiye no) Türk Tarih Kurumuna ve Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdür lüğüne gönderilmiştir. 

Aynı yazının bir örneği, yine mirasçıların ortak kararı ile ilişikte bilgi için 
Cumhurbaşkanlığı Sayın Makamına da sunulmaktadır. 

Say gıLarirriLZİ a, 

MAKBULE MERAL BEBE 

FATMA N : İNEK MEHMET KEMAL AKSEL 
/ 

HATİCE FISLTN IŞCAN NTHAL AKSEL 

AYŞE BİRGÜL ARAL 

n-^r 
FATMA G Ö N Ü L ERBOY ve ALİ CEVAT ACIKALIM adına vekaleten 
AYŞE BÎRGtJTL ARAL / " ? i -7 
GÜLTEN AYŞE PEVRES adına vekaleten RAGIP DEVRES 
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T^o-rt*1 

t.-

EK: 10/3 
Q2 ŞUBAT 2005 

I 102*** 7 

BEYOĞLU (9.) NOTERLİĞİNE 
İ H B A R N A M E 

KEŞİDECİLER : 1. Makbule Meral BEBE (asaleten) 
İst, Amavutköy, Birinci cad. Martı apt. No:4 

Z Ayşe Gülümser ÖKE (asaleten) 
İst, Balmumcu, Barbaros Bulvarı Çevre apt. 119/20 

3. Fatma Canan KEPENEK (asaleten) 
İst, Balmumcu, Barbaros Bulvarı Çevre apt. 119/23 

4. Mehmet Kemal AKSEL (asaleten) 
İst, Bebek Anapara Korusu 3oğaziçi apt. Wo:21/2 

5: Nihal AKSEL (asaleten) 
, İst, Levent BüyükhanJüı Sitesi E Blok D:l 
6. Hatice FisunİŞCAN (asaleten) 

İst, Uçaksavar^Nispetiye cad. Cengiz Topel Durağı Özden 
Konak A Blok D: 21 

7. Ayşe Birgül ARAL (asaleten) 
İst, Vaniköy, Vaniköy cad. No: 27 

8. Fatma Gönül ERBOY ve Ali Cevat Açıkalın'a vekaleten 
Ayşe Birgül ARAL 
İst, Vaniköy. Vaniköy cad. No: 27 

9. Gülten Ayşe DEVRES'e vekaleten 
Ragıp DEVRES 
İst, Bebek, Cevdetpaşa cad. No: 162 A/l 

•V."** 
MUHATAPLAR : 1 TÜRK TARİH KURUMU 

Kızılay sokağı No:l 06100 Sıhhiye - ANKARA 
2. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜD: 

îvedik cad. No:59 06180 Yenimahalle - ANKARA 

: Ajandaki hustulann îhbandır. 

AOKLAMAjAR ; Murisimiz Latife UŞŞ, MCİ'ye ait olup, jstanbul 13. Sulh Hukuk 
MA^&i'zûfİmiffî&nimm lOSavrfı karanfla göre Türk Tarih K û m u n a 
tevdi edilen beleşler ile ilgili olarak; 
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EK: 10/4 Q2 ŞUBAT 2005 

^ktfuİe Meral 
Latife UŞŞAKİ Mirasçılarından; 

• Erkek kirdesi müteveffa Ömer Besim UŞŞAKLI'nin kıa l 
"BEBJk 

• Kukardeşi müteveffa Emine Vedhe ÎLMEN mirasçuan lodan Ayşe 
GSffiaseTÖKg, Fataa Gönfil ERBOY ve müteveffa oğlu Erdem Süreyya 
İLMEN fazları Ayşe Birgöl AKA1* Fatma ç^^ KEPENEK; 

• Kızkardeşi müteveffa Rukiye Celalet Açıkalın'ın kızı Gülten Ayşe DEVRES 
* Ve müteveffa oğlu Toğan Nur Cevat Açıkalın'ın oğlu Ali Cevat AÇIKALIN; . 

• Erkek kardeşi müteveffa İsmail UŞŞAKLI'nm oğlu müteveffa Kemal 
AKSEÜm Mirasçılarından Mehmet Kemal AKSEL ve Nihal AKSEL 

• Erkek kardeşi müteveffa İsmail UŞŞAKLI'nin kızı Hatice Fisun İŞCAN, 
olmak üzere aşağıda imzalan bulunan bizler ; Latife UŞŞAKİ'nin terekesinde 
meydana çıkan ve İstanbul'13. Sulh Hukuk Hakimliği'nin 1973/125 Sayılı tereke 
dosyasında tespiti yapılan ve yine İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 1976/299 
saydı karan ile mühürlenerek yeddi emin olarak Türk Tarih Kurumuna teslim edilen 
belgeler ile ilgili olarak aile meclisinde yaptığımız görüşme neticesinde ittifakla şu 
kararı almış bulunmaktayız. 

Basında çıkan ve yukanda anılan belgelerin yayınlanması veya yayınlanmaması 
veya kısmen yayınlanması yolundaki görüşler, nihayetinde aile büyüğümüz olan 
Latife Uşşaki'nin hatırasını ve saygın kişiliğini direkt ilgilendirdiği için bujconuda 
yeddi anin olarak'bu belgeleri <25> senedir muhıfaza eden Kurumunuza karşı net 
bir beyanda bulunmak zorunluluğu nasıl olmuştur. 

Aile büyüğümüz Latife Uşşaki, eşi Mustafa Kemal Atarürk'den boşandıktan sonra 
inzivaya çekilerek, dış dünyaya kapalı biryaşam sürmüş ve Mustafa Kemal- Atatürk 
ile yapmış bulunduğu evlilik yaşamı ile ilgili olarak kendisine iyiniyetle de olsa 
yöneltilen görüşme taleplerinin hepsini red etmiştir. 
Bizler Latife Uşşaki'nin varisleri olarak , mahremiyete bu denli önem vermiş bir 
kimsenin ölümünden sonra da kendisinin özel eşyalan arasında sayılan anılarını 
ihtiva eden günlükleri, şahsi mektupları, özel notlan, telgrafları velhasıl halen . 
Kurumunuz nezdinde bulunan tüm şahsi evraklan ile ilgili olarak, murisimiz fcSÖJfeV />* 
Uşşaki'nin bu mahremiyet arzusuna saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyadfzl 

f''? 
Latife Uşşaki'nin ölümünden sonra bazı belgeler aile efradı tarafından gBrîdiçrtu^ 
olup, her ne kadar belgelerin bazıları tarihi şahsiyetler tarafından gönderilmVv$a 7 ^ § 
bu kişilere Latife Hanım tarafından gönderilmiş olsalar da , bu belg2«t$£i£>' 
kamuoyunu ilgilendiren ve tarihe ışık tutabilecek hiçbir husus bulunmamaktadır. 
Dolayısı ile ailemizin anılan belgelerin herhangi bir suretle yayınlanmalarına veya 
başka bir Kuruma incelenmek için oe^pjsa tevdiine bu sebeplerle muvafakati 
bulunmamaktadır 
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o i3*106 

Murisimiz Latife Hanımın mahremiyet arzusuna rıza gösterUm&rutv Kurumunuza 
bu belgeleri yeddi emin olarak bırakan Biz mirasçılarının en doğal ve yasal hakkı 
olduğu düşüncesindeyiz-
Yukarıda açıklanan ve Kurumunuzca da anlayışla kapılanacağını ümit ettiğimiz 
nedenlerle, bugüne dek Kurumunuzda mühürlenerek saklanan ve Latife Uşsaki'y* 
ait tüm belgelerin Kurumunuz nezdinde saklanmaya devam edilmesini ve bu* 
belgelerin kısmen de oisa basına veya sak r . : r£ : r : <--'-™*«î«î «vtn ile arz 
ederiz. 

Sayın Noter, 
Beş nüshadan- ibftet işou ihbarnamenin birer nüshalarının Muhataplara APS ile 
tebliğini, bir nüshasının Dairenizde alıkonulmasını, ve tebliğ şerhini havi diğer iki 
nüshanın da tarafımıza iadesini saygı ile talep ederiz. 

MAKBULE MERAL BEBE 

AYŞE GÜLÜMSER ÖKE .«MİâC^ 
FA.TMA .CAN AN KEPENEK 

MEHMET KEMAL AKSEL 

NİHAL AKSEL i/d^v 
HATİCE FİSUN İŞCAN 

AYŞE BİRGÜL ARAL /? 
FATMA GÖNÜL ERBOY ve AÜ CEVAT AÇIKALIN adına vekaleten 
AYŞE BİRGÜL ARAL ^ . ^ C ^ 

. ı 
GÜLTEN AYŞE DEVRES adma vekaleten 
RAGIÎ 
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YOBLÜ 5 . NOTERİ 
>ZLt TANYERİ 
ikl*l' cad. Gökçek Vaki f Han 
:t no. 103-104 8eyojfİu/x$t. 
.»«9 91 ya Fslrs.245 33 75 

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ Tarih: 02/02/2005 

Sayfa: 3.1 

ir* 
İBRAZ ETTiKLERij 
1)BEŞiKTflŞ NÜFUS İDARESİNDEN VERİLEN £5.04.989 TARİHLİ F0-

TÛÖRAFI TASDİKLİ SERi N02 134944 NUMARALİ NÜFUS CÜZDANINA GÖ
RE. »6TANBUL FATİH BABAHASANALEMi CİLT 008.Û9 SAYFA 65 VE KÜ
TÜK SIRA NO 818'de nüfusa kayıtıl öner Besi* ve Atıfet kızı 
1341 doğumlu MAKBULE MERAL BEBE, 
2JBEŞİKTAŞ NürUS İDARESİNDEN VERİLEN 08.03.1991 TARİHLİ FO

TOĞRAFI TASOıKLi SERİ Tö2 359580 NUMARALI NÜFUS CÜZDANINA GÖ
RE İZMİR KONAK KUBİLAY CİLT 057/02 AİLE SIRA 28 VE SIRA NO 92 
DE NÜFUSA KAYITLI HAYRi VE EMİNE VECİHE KIZI 1931 DOSUMLU 
AYŞE GÜLÜMSER ÖKE, 
3)BEŞİKTAŞ NÜFUS İDARESİNDEN VERİLEN 04.01.2005 TARİHLİ FQ-

TOöRAFI TASDİKLİ SERi M08 414480 NUMARALI NÜFUS CÜZDANINA So-
..RE ÇANAKKALE MERKEZ CAMiKEBiR MAHALLESİ CİLT 0003 AİLE SIRA 
00358 VE SIRA NO 0028'DA"NÜFUSA KAYITLI ERDEM SÜREYYA VE FAT
MA MUTLU KIZI 1959 DOĞUMLU FATMA CANAN KEPENEK, 
4)BEŞİKTAŞ NÜFUS İDARESİNDEN VERİLEN 03.04.1997 TARİHLİ FO-

•TOeRAFI TASDİKLİ SERi B07 937234 NUMARALI NÜFUS CÜZDANINA Gö-
•RE İSTANBUL ü5K;iDr?R MSIKLı CiL" 027/08 AiLE SIRA 332 VE SIRA 

i NO S'DA NÜFUS.', «.AYIA.: 3A"5IK KF.ılAL VE NiriAL OfiLU 4368 DOSUMLU 
" »SHMET*«eMAL 3KÜ5L» 

5>BEŞiKTAŞ NÜFUS DfiftESiNDEN VERıLEN 2S.03.2002 TARi»Li FO
TOĞRAFI TASDİKLİ SERi A08 260373 NUMARALI NÜFUS'CÜZDANINA GÖ
RE İSTANBUL ÜSKÜDAR KISIKLI CıLT 0027 AİLE SIRA 00332 VE SIRA 
NO 0005'de nlifusa kayıtlı ismail Hakkı ve Nâdire kızı 1944 
dokumlu NİHAL AKSEL, 
£)SARIYER NÜFUS İDARESİNDEN VERİLEN 13.12.1993 TARİHLİ FO

TOĞRAFI TASDİKLİ SERi Y02 789533 NUMARALI NÜFUS CÜZDANINA GÖ
RE İSTANBUL FATİH HATİCESULTAN CİLT 02S.12 AİLE SIRA 887 VE 
SIRA NO 47'de nüfusa kayıtlı,ismail Vefik ve Vildan kızı 19^7 
dog'ımlu H A T J C E FiSUN ıŞCAN, 
7)Ş:ŞLı NÜFUS İDARESİNDEN VERıLEN 25.02.1992 TARİHLİ FOTOfi-

RAFI TASDıKL". SER: Y02 502800 NUMARALI NürUS CuZDANlNA GöRE 
:ZMiR BORNOVA KAZlMDiRiK CıLT 002.10 AİLE SIRA 1136 VE SIRP* 
NO 8'de nüfusa kayıtlı ERDEM SÜREYYA ve FATMA MUTLU kı = ı 1957 
doğumlu AYŞE BıRGüL ARAL, (Kendi adına asaleten .ve FATMA GÖ
NÜL ERBOY ve ALi CEVAT AÇIKALlN'a vekâleten hareketle) 
8)BEŞİKTAŞ NÜFUS ıDARESİNDEN VERİLEN 01.08.2003 TARİHLİ FO

TOĞRAFI TASDİKLİ SERi C09 719920 NUMARALI NÜFUS CÜZDANINA GÖ
RE İSTANBUL BEŞİKTAŞ BEBEK CİLT 0005 AİLE SIRA 00790 VE SIRA 
0004'de nüfusa kayıtlı Mehmet Ragip ve Gülten Ayşe o'çflu. 1986 
doğumlu .RAGİP DEVRES (GüLTEN AYŞE DEVRES'e vekaleten)'in ha
ricen tansi» ederek tebliği için daireye getirdikleri bu ıh-
barnaaenin birer nüshalarının muhataplara tebliij edilmek üze-
re PTT1 ye tsvdi edildiğini onayları».ikibinbeş yılı jubat a-
ymın ikinci çarjaaba günü.02.02.£005 F.A. 

ırÇ,Danga,Değerli Kağıt ve KDV Makbuz Karsılığ'ı Tahsil EdiİBİjtir. 
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&YOeLU 9. NOTERİ 
WZU TtmERi 
ttiklal cad,Gökçek Vakıf Han 
it. i no. 103-104 Beyoğlu/ist. 
el. £49 91 78 Faks. 245 32 75 

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ 

28 . 6 . 2005 O : 3 
EK: 10/7 

I 
Tarih: 03/OS/2005 t 
Sayfa: 3.2 t 

o-, 

MÜSTENİTLER: 
-Beyoğ'lu 9.Noterliğinden onaylı 01.02.2005 tarih 
yevniye numaralı vekaletnamede fili Cevat Açıkalın v 
Sirgül Aral 
-izmir 3. Noterliğinden onaylı 31.01.2005 tarihli ve 
miye numaralı vekaletnamede Fatma Gönül Erboy v 
.Birgül Aral, 
-Beyo'ölu 9.Noterliğinden onaylı 01.02.2Û05 tarih 
yevmiye numaralı vekaletnamede Glüten Ayşe Oevres 
gıp Devres'n bu işlemi imzalamaya yetkili oldukları 

>tür. 
-Şişli 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 29.05.1992 ta 
19$2/542 esas ve 1392/64S numaralı veraset 1131111,-0 
-Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesinin 31,1.2000 tarihli 
'esas ve 20Û0/2Û karar numaralı veraset ilamı. 
-Şişli l.Sulh Hukuk Hakimliğinin 10.03. 1997*'* ta 
1397/273 esa*. JJ 1997/25L karar numaralı veraset il 

li ve 2928 
ekili Ayşe 
2544 yev-
ekili Ayşe 
li ve 2907 
vekili Ra-
görülouş-
lhli ve 
ve 2000/22 
rihli ve 
amı. 

ÇAHSI ̂ ''^INı^CJ 'VMMF KCŞİOCd " 
TAR4f 1VOA.N .V; İ'.Ç MUHATA9IMA TEBÜÛ 
ÇlKAflr.M.Af- ÎMl«? OlUNtfAKU 
NOTervüiiM^e VHVOI EO(I.6M EVRA* 
TES-İGATA ÇIKARTILMIŞTIK 

P/SvV,.•.".".•'!• -•••''•< .'••'.DAMGA 
VE RESMİ KbriÜfc VARDİR 

BEYOĞÜ 
FA2CI 

v»^/ 

»rç,Da«fla, Defleri i Kağıt «• KDV Makbuz Karşılığı Tahsil Edilmiştir.. 
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9.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Gümüşhane İlinde 2003-2004yıllarında gerçek
leştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/6318) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 16.5.2005 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Gümüşhane her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin 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. 

5. Gümüşhane ilinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2003 -

2004 yılları arasında ne tür yatırımlarınız olmuştur? 

6. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 

7. Aydan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

8 . Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış 

olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B050APK0080004.3.73-l/r^.j £?/06/2005 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 25/04/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD. 
A.OI.O.GNS.0.10.00.02-11367 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in yazılı 
soru önergesine (7/6318) ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

İçişleri Bakanlığınca, 2003-2004 yıllarında Gümüşhane İl Özel İdaresi ve Belediyelerine, toplam 
199.500 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 2003 ve 2004 yıllarında, Gümüşhane İlinde yürüttüğü projelerle 
ilgili olarak genel bütçeden 93.969 YTL. ödenek gönderilmiştir. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Gümüşhane İline, yatırım gideri olarak 2003 
yılında 19.816,92 YTL. değerinde 15 adet bilgisayar, 5.548,73 YTL. değerinde 6 adet yazıcı ve 2004 
yılında 12.307,40 YTL. değerinde 10 adet bilgisayar, 1.730,06 YTL. değerinde 2 adet yazıcı olmak 
üzere toplam 39.403,11 YTL değerinde malzeme gönderilmiştir. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce, Gümüşhane İl Sivil Savunma Müdürlüğüne, 2003 yılında 
35.682 YTL., 2004 yılında ise 54.100 YTL. ödenek gönderilmiş olup, bu ödeneklerin tamamı 
harcanmıştır. 

Jandarma Genel Komutanlığınca, 2003-2004 yıllarında Gümüşhane ilindeki araç, silah ve diğer 
malzemelerin bakımı için tertip edilen 131.845 YTL. ödeneğin tamamı kullanılmıştır.1 • ' ., 

Bilgilerinize arz ederim. m ifo.^ıs^ 

/ / Bakan 

DAĞITIM: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlığa 
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10.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSIN'in, Erol Evcil isimli şahsın yasadışı faaliyetlerine ve bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/6355) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 
imasını talep ec 

ofthA 
/ A h m e t ERSİN 

İzmir Milletvekili 

Erol EVCİL'in, ucu Susurlukla kadar giden olaylar zincirinin 
önemli bir halkası olduğu bilinmektedir. 

Tutuklanarak cezaevine konulması, mahkum olması ve tahliye 
olduktan sonra da, hemen her taşın altından bu kişinin çıkması, 
yasadışı faaliyetleri ve çıkar amaçlı suç örgütleri ile olan ilişkileri 
nedeniyle, Erol EVCİL ismi kamuoyunun zihnine kazınmıştır. 

Öyle ki, bütün iç güvenlik kurumları tarafından, yasadışı 
faaliyetleri ve ilişkileri bilinmesine rağmen, Devletin bu kişi ile baş 
edemediği izlenimi kamuoyunda yaygındır. Hatta, hakkındaki 
istihbarat raporlarına rağmen, bazı Bakanlarla görüşmeler yaptığı 
iddiaları vardır. Dolayısıyla, Erol EVCİL, Devletin otoritesini ciddi 
biçimde sarsmaktadır. 

So.n. olarak, Demir-Çelik sektöründeki yasadışı faaliyetleri ve 
rüşvet- tehdit-siyaset üçgenine dayanarak, fabrikaları ele 
geçirdiğine ilişkin istihbarat raporları, basında yer almıştır. 

1- Devletin bütün kurumları, Erol EVCİLMn 
yasadışı faaliyetlerini bildiği halde, bu kişiye neden engel 

olunamıyor? 

2- Trilyonlarca liralık kredi ve vergi borçları nedeniyle, 
malvarlığına el konulmadı mı? Bu yasadışı faaliyetlerinin kaynağın» 
nereden buluyor? 

3- Erol EVCİL'in bazı Bakanlarla, hem de makamlarında 
görüşmeler yaptığı iddiaları doğru mu? Bu Bakanlar kimlerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ C ^ t t l 
Konu: 

23.fi.W2005 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ :a) TBMM Başk.nın, 30.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6355-11427/33823 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 06.06.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-448-9/2600 saydı 
yazısı. 

c) İçişleri Bakanlığının, 23.06.2005 tarih ve B.05.1.EGM.0.12.O4.06-3592/111687 
saydı yazısı. 

d) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 15.06.2005 tarih ve B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 
8066 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/6355 esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

/ ~ \ 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

EKLER 
1-İlgi (c) yazı ı 
2-İlgi (d) yazı 

609 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Say. :B.05.I.EGM.0.1104.06 - V S " * ! / «l&S') 23.06.2005 
Konu:Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi :07.06.2005 gün ve B.010.002/4176 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen (7/6355) nolu soru önergesinin Bakanlığımızla ilgili kısımlarının 
cevaplan aşağıya çıkartılmıştır. 

Erol EŞREFOÖLU (EVCİL) isimli şahıs, "adanı öldürmeye azmettirmek ve cürüm 
işlemek için teşekkül oluşturmak" suçlarından, İstanbul 6 Nolu DGM'nin 20.İ0.I999 gün ve 
1998/84 sorgu 1998/2289 hazırlık sayılı "Gıyabi Tevkif Müzekkeresine istinaden, uluslararası 
seviyede "kırmızı bülten"Ie aranmakla iken, 27.10.1999 tarihinde Bursa ilinde gerçekleştirilen bir 
operasyonla yakalanmıştır. Yargılanmasının ardından cezası infaz edilen adı geçen şahıs daha sonra 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Şahsın, organize suç örgütleri ile irtibatının devam 
ettiği öğrenilmesi üzerine, İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığının 12.11.2003 gün ve 2003/18 
sayılı talimatı ile Projeli Çalışma Grubu oluşturulması uygun görülmüş ve yapılan çalışmalar 
sonucunda adı geçen şahıs, 04.05.2004 tarihinde İzmir ilinde yakalanarak adli mercilere sevk 
edilmiştir. ^ ^ 

İzmir ilinde yakalanmasının ardından, alman ifadesinde mesleği ve gelirleri ile ilgili olarak; 
geçmişte Bursa ve Türkiye genelinde, Anadolu Sigortanın Acenteliğini yaptığını, yine Bursa ilinde 
otomotiv alım-satımı yaptığını, bu işleri takiben iplik ticareti yapmaya başladığını, bir müddet bu işi 
yaptıktan sonra bıraktığını, 1996 yılında Havran'da EZE isimli Zeytin fabrikasını kurduğunu ve 6 ay 
kadar işlettiğini, bu fabrikayı kurarken İş Bankasından kredi çektiği için borçlandığını, daha sonraki 
dönemlerde ödeme güçlüğüne düştüğü için İş Bankası'nın EZE Zeytin Fabrikasını borçlarına karşılık 
iştirak hakkı kendisinde olmak üzere aldığını, İş Bankası'nın fabrikayı 8 yıl işletip borcu tahsil 
ettikten sonra EZE Zeytin fabrikasını kerkisine devredeceğini, bu şekilde bir anlaşma yaptıklarını ve 
EZE Zeytin fabrikasının İş Bankasına geçmesinden sonra, 1997 yılında daha Önceden açılmış oları ve 
tekstil malzemeleri boyaması yapılan fabrikaya ortak çolduğunu, halen bu fabrikada ham kumaşların 
boyamasını yaptığını, bahsi geçen fabrikaya Oğuz YENER ve Ekrem İMAL isimli şahıslarla 
birlikte ortak olduğunu, kendisinin de burada yönetici konumunda olduğunu,, kardeşleri Remziye 
ŞENGÜL ve Gülderen ARDIÇ'ın Aliağa Demir Çelik Fabrikalan'nda, %68. prânîflda müşterek 
hisselerinin olduğunu, ayrıca Gülderen ARDIÇ'ın kendise ait aynı fabrikanın %22- hissesinin 
bulunduğunu beyan etmiştir. 

Adı geçenin bazı Bakanlarla makamlarında görüşmeler yaptığına dair Bakanlığımıza intikaT 
etmiş herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. rf* 
JRa'mazan] 

y S Bakan 
Emniyet Genel Müfmr Yardımcısı 

1.Sınıf Emniyet Müdürü 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
15te» 2005 

SAYI : B.O2.1.ÖİB.O.65.0O.O0/ 8 0 6 6 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn, Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGl: 07.06.2005 larihvc B.02.0.002/4176 sayılı yazınız. 

İlgi yazı eki, İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN tararından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına levcih edilen 7/6355 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan, 
özelleştirme İdaresi Başkanlığını ilgilendiren soruya verilen cevap aşağıda sunulmuştur. 

Erol EVCİL'in, ucu Susurluk'a kadar giden olaylar zincirinin önemli bir halkası 
olduğu bilinmektedir. 

Tutuklanarak cezaevine konulması, mahkum olması ve tahliye olduktan sonra da, 
hemen her faşın altından bu kişinin çıkması, yasadışı faaliyetleri ve çıkar amaçlı suç örgütleri 
ile olan ilişkileri nedeniyle, Erol EVCİL ismi kamuoyunun zihnine kazınmıştır. 

Öyle ki, bütün iç güvenlik kurumları tarafından, yasadışı faaliyetleri ve ilişkileri 
bilinmesine rağmen, Devletin bu kişi ile baş edemediği izlenimi kamuoyunda yaygındır. Hatta 
hakkındaki istihbarat raporlarına rağmen, bazı Bakanlarla görüşmeler yaptığı iddiaları vardır. 
Dolayısıyla, Erol EVCİL, Devletin otoritesini ciddi biçimde sarsmaktadır, 

Son olarak, Demir - Çelik sektöründeki yasadışı faaliyetleri ve rüşvet - tehdit - siyaset 
üçgenine dayanarak, fabrikaları ele geçirdiğine ilişkin istihbarat raporları, basında yer 
almıştır. 

SORU /- Devletin bütün kurumları, Erol EVCİL'in yasadışı faaliyetlerini bildiği halde, 
bu kişiye neden engel okutamıyor? 

SORU 2- Trilyonlarca liralık kredi ve vergi borçları nedeniyle, malvarlığına el 
konulmadı mı? Bu yasadışı faaliyetlerinin kaynağı nereden bulunuyor? 

SORU 3- Erol EVCİL'in bazı Bakanlarla, hem de makamlarında görüşmeler yaptığı 
iddiaları doğru mu? Bu Bakanlar kimler? 
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T.C. 
HAŞKAKANLIK 

Ö/Lİlcjlirnıc İdaresi Başkiiıılığı 
1 5 toıran 2005 

SAYI : B.O2.1.ÖIB.0.65.O0.O0/ 8 0 6 6 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

CEVAP- özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde, özelleştirme çalışmaları yürütülen ve 
tasfiye halinde bulunan Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin faaliyet alanı, ruhsatına sahip 
olduğu 4 adet maden sahasının rödevans usulü ile özel sektöre işlcttirilmesincicn ibaret olup, soru 
önergesine konu olabilecek herhangi bir fabrikası bulunmamaktadır. 

y 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

I#mal UNA KITAN 
Maliye Bakanı 

İL- istanbul Milletvekili Emin ŞIRÎN'in, Türk-Ortodoks Patrikhanesine tanınan çalışma im
kan ve araçlarına, 

Fener Rum Patrikhanesiyle ilgili iddialara, 
Restore edilen kilise ve manastırların ibadete açılıp açılmayacağına ve Fener Rum Patriği ile 

ilgili bazı iddialara, 
İlişkin Başbakandan soruları ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/6356, 6361, 6618) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanmın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.5.2005 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

- DAGM Cumhuriyet Arşivinde yer alan 0.30. 18.01./ 02.26.20 sayılı kararname şu 
şekildedir: 

Karar No: 494 
"Anadolu Hıristiyanlarının büyük bir kısım itibariyle neslen Türk olmaları nazar-ı 

dikkate alınarak, bunların bir Anadolu Patrikliği yapılma suretiyle İstanbul Patrikliğinden ve 
bunun tesirlerinden kurtarılmasının mümkün olup olmadığının Adliye Vekili Celaleddin Arif 
Bey tarafından tetkiki Heyeti Vekilenin 5.1.1337 tarihindeki içtimaında karargir olmuştur. 
5.1.1337" 

Karar, TBMM Reisi Mustafa Kemal, İcra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi ve Vekillerin 
imzalan ile çıkmıştır. 
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- DAGM Cumhuriyet Arşivi 0.30.18.01/03.18.14 

Karar No: 825 
"Türk Ortodoks Kilisesi teşkili Heyeti Vekilece kabul edilmiştir. 
1 Mayıs 1337" 
Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal, İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Fevzi ve Vekillerin imzaları ile alınmıştır. 

- DAGM Cumhuriyet Arşivi 030.18.01/10.37.1 

"Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekalet 
Kalem-i Mahsus Müdiriyyeti 
Adet 744 

Kararname 

Papa Eftim Efendi'nin Harekat-ı Milliyetin iptidasından beri Türkiye davasıyla 
alakadar görünmesi ve Patrikhane ile arasındaki vaziyet nazan itibare alındığı takdirde efrad-ı 
ailesinin mübadeleye tabi olması dücâr-ı felaket olacağı muhakkak bulunduğundan bu.hususta 
bir karar ittihazı talebini havi Dahiliye Vekalet-i Celilesinin 20.8.340 tarih ve Emniyet-i 
Umumiye Müdiriyyeti 3798 numaralı tezkiresi üzerine muma-ileyn Papa Eftim Efendi ve 
ailesinin İstanbul'da yerleşmesine müsaade itası İcra Vekilleri Hey'etinin 3.8.340 tarihli 
içtimaında karargir olmuştur. 3.8.340" 

Karar, Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi M. Kemal, Başvekil ve Hariciye Vekili İsmet ve 
Vekillerin imzalan ile çıkmıştır. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1 - Türk Ortodoks Kilisesi ve bir Anadolu Patrikliğinin kurulması kararlan çerçevesinde 
kurulan Türk-Ortodoks Patrikhanesi'ne tanınan çalışma imkan ve araçlan nelerdir? 

2- Anadolu'daki bütün Ortodoks kiliselerinin, kapatılmış ve şu anda çalışmayanlar dahil 
olmak üzere bu patrikhaneye devredilmesi gerekmez mi? 

3- Anadolu'da halen kapalı durumda bulunan ve cemaat bulunmadığı için çalışmayan 
Ortodoks kiliselerinin mülkiyeti ve idaresi kime aittir? 

4- Adliye Vekili Celaleddin Arif Bey'in görevlendirildiği 494 sayılı karara göre, Adliye 
Vekaletinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne cevabı ne olmuştur? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24.05.2005 c 

Emin ŞİRİN ' 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

24.05.2005 tarihli Milliyet, Sabah, Vatan gazeteleri başta olmak üzere basın 
haberlerinde adı yolsuzluğa kansan Kudüs Patriği 1. İrineos'un, dünyanın dört bir yanından 
gelip, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde toplanan patriklerce yargılanacağı 
belirtilmektedir. 

02.12.2004 tarih ve 7/4311 sayı ile Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
cevaplandırılması istemiyle yönelttiğim Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili soru önergeme 
03.01.2005 tarihinde Dışişleri Bakanlığınca verilen cevapta, Fener Rum Patrikhanesi'nin 
statüsü ile ilgili olarak: 

"Hükümetimizin Patrikhane'nin statüsü ve faaliyetlerinin kapsamı hakkındaki 
görüşleri gayet açıktır. Lozan Banş Konferansında Patrikhane'nin siyasi ve idari işlerle 
iştigal etmemek koşuluyla ve Rum Ortodoks vatandaşlarımıza ruhani hizmet vermek amacıyla 
ülkemizde kalmasına rıza gösterildiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir" ifadesi 
kullanılmıştır. 

Aynı konuyla ilgili olarak, 06.12.2004 tarih ve 7/4352 sayılı ile Dışişleri Bakanlığınca 
cevaplandırılmasını istediğim soru önergeme, 19.01.2005 tarihinde verilen cevapta: 

"Lozan Barış Konferansında Patrikhane'nin siyasi ve idari işlerle iştigal etmemek 
koşuluyla ve Rum Ortodoks vatandaşlarımıza ruhani hizmet vermek amacıyla ülkemizde 
kalmasında mutabık kalınmıştır" ifadesi yer almıştır. 

23.12.2004 tarih 7/4534 sayılı Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiğim 
soru önergeme de Dışişleri Bakanlığı; "Patrikhaneyle ilgili olarak daha önce yöneltmiş 
olduğunuz soru önergelerine verilmiş bulunan yanıtlarla bu konudaki görüş ve politikamız 
sarih bir şekilde izah edilmiş bulunmakta olup, bunlara ilave edebilecek bir husus 
bulunmamaktır" cevabını vennişti. 

Lozan Antlaşmasının TBMM'de onaylanması celselerinde 1 Kanunisani 1338(1923) 
tarihli 166. inikat 2 celse zabıtlarında Konferans Azası Trabzon Mebusu Hasan Bey şu 
izahatta bulunmuştur: 

"Patrikhanenin çıkarılması -ve şunu da arz edeyim ki, Patrikin dahi kovulmasında 
epeyce müşkilat çekileceği cereyan eden müzakerattan anlaşılmaktadır. Bu ekalliyet •: 
hukukundan mada eski patrikhaneler imtiyazatı mezhebiye mesaili, Sen Sinot Meclisi diğer 
Meclis-i cismani vesair meclisleri de muhafaza etmek fikrini İleri sürdüler. Fakat bütün 
ekalliyetlerin söylendiği bir sırada ve bütün memleketlerin verdiği hukukları verdikten sonra 
bunlann sureti katiyede orta yerden kalkması bir meselei katiye olarak kabul edilmiştir. 
Binaenalyh Patrik İstanbul'da kalmaya muvaffak olabilirse artık eski teşkilat vesaire ile değil 
alalade bir Rum papası, alalade bir ruhani teşkilat sıfatıyla kalacaktır. Şunu arz edeyim ki, 
Patriğin istanbul'da kalmasına katiyen söz vermiş değiliz. Noktai nazanniızda sureti katiyede" 
ısrar ediyoruz imtiyazatı mezhebiye ortadan kalkınca bunlann umuru diniyerleri, nikah 
mesaili, hasep nesep mesaili, nafaka mesaili vardır ki bunlann da kavanini medeniyeye tebaen 
halli lazımdır. Artık aile kararnamesinin hukuku medeniye şeklinde bütün ekaliyetlerin 
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ahkamı diniye ve mezhebiyelerine muvafık bir şekilde ihya edilmesi; ikmal edilmesi ve 
mevkii meriyete konması ve bütün nifak ve talakın dahi ekalliyetlere ait olsa bizim kuyudatı 
tesmiyemizde ve mahakimi resmiyemizde cereyan etmesi lüzumu hasıl olmuştur ki, bu 
hususta kanunlarımızın bu telakki ile ikmal etmek mecburiyetindeyiz." Şeklinde bilgi vermiş 
ve Lozan Antlaşması bu izahat ve bu şart ile onaylanmıştır. 

Bu çerçevede sorduğum, 
- İzahatta, "Patrik'in İstanbul'da kalmasına katiyen söz vermiş değiliz. Noktayı 

nazarımızda sureti katiyede ısrar ediyoruz" ifadesine ve anlaşmanın bu izahat 
üzerine Meclisçe onaylanmasına rağmen Patrik İstanbul'da kaldığına göre, bu 
durum TBMM'nin Lozan Antlaşmasını onaylama şartlarına aykırı değil midir? 

- Patriğin İstanbul'da kalmasına kim, ne zaman karar vermiştir ve bunun hukuki 
dayanağı nedir? 

Şeklindeki soru önergeme cevap verilmemiştir. 
Lozan Konferansının 10.01.1923 tarihli oturumunda şu resmi beyanlar olmuştur: 
"M. Venizelos, Türk Hükümetinin, Patrikliğin, bu esaslar içinde, fakat Lord 

Curzon'un teklif ettiği gibi, yalnız ruhani işlerle kilise işlerine ilişkin yetkiler kullanmak 
üzere, olduğu yerde bırakılmasmı istemek için bu bildiriye dayandığım söyledi. Hiç şüphesiz, 
Patrikliğin durumunda böyle bir değişiklik yapmaya Kilise hukuku elvermektedir. Fakat 
herhangi bir yanlış anlamaya yer kalmaması için, evlenmemin, Ortodoks Kİlisesince yapılan 
kutsal bir tören sayıldığını ve bu yüzden, evlendirmeye ve evliliğe son Vermeye yalnız kilise 
makamlarının yetkili bulunduğunu belirtmek gerekir. Bu sorun bir yana bırakıldıktan sonra, 
Patrikliği Ortodoks Kilisesinin ileri gelenlerini ve piskoposları, bütün öteki yetkilerinden 
yoksun bırakmak mümkündür. Böyle davranmakla, türk Hükümeti, vaktiyle vermiş olduğu 
yetkileri Patriklikten geri almaktan başka bir şey yapmış olmayacakta*. Çünkü, Türk 
Hükümetinin yalandığı hakları ve ayrıcalıkları tanımayı vaktiyle uygun gören, -Rum ulusu 
üzerinde nüfusunu onun aracıUğı ile yürütmek için- Patriği bu ulusun başı saymak isteyen de, 
Türk Hükümeti olmuştur. Koşullar ve düşünceler değişmiştir. Türkiye, teokrasiye bütünüyle 
son vermek istemektedir. Fakat böyle olmasaydı bile, Yunan Hükümeti, Patrikliğin, Kilise 
işlerine ilişkin ve ruhani yetkilerinden başka bütün öteki yetkilerinden yoksun bırakılmasını 
kabul edecekti. Patriği artık Rum ulusunun başı saymamak, konmuş olan kanunlarda Patriğe 
tanınmış siyasal yetki olarak olarak ne varsa bunları kaldırmak, örneğin, Patriğin bir takı 
kurullarla görevi yüzünden üye olarak katılmasını öngören Vilayetler Kanununun 
hükümlerini, ya da seçim çizelgesinin düzenlenmesini denetlemek hakkım veren Seçim 
Kanunu hükümlerini kaldırmak sadece Türk Hükümetinin yetkisi içinde olacaktır." 

"... Patriklik sorununa gelince, İsmet Paşa, Patrikliğin siyasal ya da yönetime ilişkin 
işlerle bundan böyle hiç uğraşmayacağı, yalnız salt din alanına giren işlerle yetineceği 
konusunda, Konferans önünde, Müttefik Temsilci Heyetlerinin ve Yunan Temsilci Heyetinin 
yapmış oldukları resmi konuşmaları ve verdikleri garantileri senet saymaktadır". 

1975 tarihli Yunanistan Anayasası'nm, "Kilise- Devlet ilişkisi" başlığı altındaki 3. 
maddesinin, birinci paragrafı ile üçüncü paragrafı şu şekildedir: 

Madde 3-1: Yunanistan'daki din, Hz. İsa'nın Doğu Ortodoks Kilisesi dinidir. Baş 
olarak, Efendimiz Hazreti İsa'yı tanıyan Yunanistan Ortodoks Kilisesi ile (Konstantinopolis) 
İstanbul'daki büyük kilise ve aynı dinde olan bütün Hıristiyan Kiliseleri arasındaki inanç 
bakımından ayrılmaz bağ vardır, aynı zamanda kutsal Sinod Meclisleri Kanunları ile kutsal 
geleneklere bağlıdır. Yunanistan kilisesi bağımsız olup daimi kutsal Sinod'a bağlı ve 
muvazzaf baş rahiplerden oluşan kutsal Sinod tarafından yönetilmektedir. Kutsal Sinod, 29 
Haziran 1850 tarihli Patrikhane Kanunnamesi hükümleri ile 4 Eylül 1928 tarihli Sinod 
tutanakları konunarak Kilise Yönetim Tüzüğü'nün belirlediği şekilde toplanmaktadır. 
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Madde 3-3- Kutsal kitabın (İncil) metninde değişiktik yapılamaz. Yunanistan bağımsız 
kilisesi ile Efendimiz Hazreti İsa'nın İstanbul'daki Büyük Kilisesi'nin onayı alınmadan resmi 
olarak başka dile çevrilemez. 

1975 tarihli Yunanistan Anayasası'nın Ayronoz'un statüsünü düzenleyen 105. 
maddenin, 3. ve 4. paragrafları şu şekildedir: 

Madde: 105-3: Aynoroz rejimlerinin, detayları ile çalışma şekilleri, devlet 
temsilcisinin işbirliği ile yirmi Kutsal Manastır'm hazırladığı ve oyladığı Evrensel patrikhane 
ile Yunanlıların Meclisi'nin de onayladığı Aynoroz Nizamnamesi ile belirlenir 

Madde 105-4: Aynaroz'un Yönetim Nizamnamelerine tam olarak uyulup uyulmadığı 
dini yönüyle Ekümenik Patrikliğin yüksek murakabesi, idari yönüyle de kamu düzenini 
korumak ve emniyeti sağlamak görevi de mutlak yetkisinde olan Devlet'in gözetimi 
altındadır. 

Sorular: 
1- Basında yer alan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesinin Kudüs Patriğini yargılama 

süreci Lozan Antlaşması'na uygun mudur? 
2- Türk kanunlarına ve Türkiye Cumhuriyetinin imzalayarak kabul ettiği uluslararası 

antlaşmalara göre Fener Patriğinin görev tarifi nedir? 
3- Dışişleri Bakanhğı'mn sorularıma verdiği cevaplardaki tarife göre ve Lozan 

Antlaşması'na göre Patriğin, Anadolu'da Rum Ortodoks kalmadığından sadece 
İstanbul'da Rumların dini işleri ile meşgul olması gerekirken, yapmış olduğu yurtiçi, 
yurtdışı temaslar ve son yargılama bu göreve uygun mudur? 

4- Yunanistan Anayasasında, İstanbul-Constantinopolis Büyük Kilisesi ile Yunan 
Devletinin açık ilgisi olduğu, Yunanistan'ın dini bakımdan İstanbul'daki Sinod 
Meclisleri kanunu ile bağlı olduğu ve özellikle Lozan Antlaşmasından hiç 
bahsedilmediği gibi, Osmanlı döneminin 29 Haziran 1850 tarihli Patrikhane 
Kanunnamesi hükümlerini kendi Anayasasma koyduğu, İncil'in her türlü resmi 
çevirisinin de Fener Patrikhanesi'nin iznine bağlı olduğu, Yunanistan'ın Aynoros 
bölgesinin yönetim nizamnamelerinin "Ekümenik" Fener Patrikhanesi tarafından 
murakabe edildiği görülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti, Yunan Anayasasının bu hükümlerine karşı nasıl bir tavır 
almıştır? 

5- Yunan Anayasasının Fener Patrikhanesine atfettiği yüksek önem ve aynı zamanda 
FenerPatriğinin Türkiye'de Lozan ile belirlenmiş iş çerçevesinin fevkalade sınırlı hale 
gelmiş olması dolayısıyla Fener Patriğinin ve yurtdışında ikamet etmesi, İstanbul'daki 
dini hizmetlerin metropolit seviyesine indirilmesi ve Patrikhanenin Lozan ruhuna 
uygun olarak yurtdışına taşınması için, Türkiye Hükümeti olarak ne gibi bir 
teşebbüste, ne zaman bulunulacaktır? Patriğin Türkiye'de kalması için bir sebep 
kalmış mıdır? 

6- Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içindeki Ortodoksların uluslar arası bir mahkeme 
kurarak, aralarından hakkında adi bir hırsızlık suçu isnadı olduğu anlaşılan Kudüs 
Patriğini yargılamaya kalkmaları, diğer dinlerdeki vatandaşların örneğin bütün 
Müslümanların aynı şekilde dini yargılama taleplerini doğurmaz mı? Bu tür taleplere 
örnek teşkil ederek haklı kılmaz mı? 

7- Ermenistan Anayasasına tepki gösteren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bugüne kadar 
Yunan Anayasasına tepki göstermiş midir? Tepki gösterilmesi düşünülmekte midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 01.06.2005 

Emîi$İRİN' 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Basından öğrenildiğine göre, Antalya Belek'teki Dinler Bahçesi'nin ardından, 
Şanlıurfa ve Hatay'da "Diyalog Bahçeleri" açılmış, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de AB 
destekli olarak üç kilisenin restorasyonuna başlanılmıştır. Trabzon Sümela Manastın'nda 
ibadet yasağı kaldırılmıştır. Van, Denizli ve Kütahya'da da kiliseler eski Rum, Ortodoks, 
Bizans kiliseleri restore edilmektedir. 

Sorular; 

1- Restore edilen bu kiliseler ibadete açılacak mıdır? 
2- Sümela Manastın neden ibadete açılmıştır? 
3- Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın özellikle Fener Rum Patriğine, Anadolu'daki eski 

Bizans, Rum ve Ortodoks kiliselerinde ayin izni vermesinin ne gibi somut neticeleri 
olmuştur? 

4- Turizmi arttırdığı düşünülüyor ise İstanbul'da bulunan özellikle Ayasofya ve Aya 
İrini, kısmen veya tamamen Rum Ortodoksların ibadetine açılacak mıdır? Açılmaması 
için bir engel var mıdır? 

5- Tarafıma iletilen yazılı ve imzalı bir belgede şu iddialara yer verilmiştir: 

"Patriğe davet geliyor, o da gidiyor ayin yapıyor diye yapılan açıklamalar doğru 
değildir. Özellikle OPUS 92 isimli bir seyahat acentası var; sahibi Strato, patriğin manevi 
oğlu. Onun aracılıyla bu seyahat çok profesyonelce tezgahlanıyor, sanki arada belediye 
veya dernek ve vakıflar varmış gibi gözüküyor ve patriği davet ediyorlar. Çünkü 
patrikhane yasak ve suç olduğunu bildiği için hiç bir zaman kendi adını ve antetli kağıdını 
kullanarak izin istemiyor. Örneğin, Antalya'da son zamanlarda Ispartalılar Vakfı 
aracılığım kullandılar ve tam 9 ay uğraştılar ayin için, sonra OPUS 92'yi araya soktular 3 
aydır çalmadıkları kapı kalmadı. 

Patrik Türkiye'de yaptığı tüm faaliyetlerin parasını dışarıdan alıyor ve ayin yaptığı 
yerlere bakın mutlaka bunların etkisinde yerel yöneticiler vardır. Onlar da patriğin en 
büyük koruyuculan olmuştur." 

Bu iddialar tetkik edilecek midir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYİ : B.02.0.004/ûfj?/ A N K A R A 

KONU : 25»/o 6 /2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) 30.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6356-11438/33833 sayılı 
yazı. 

b) 30.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6361-IJ496/34059 sayılı 
yazı. 

c) 13.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6618-11761/34586 sayılı 
yazı. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİNMn Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği, 
7/6356, 7/6361 ve 7/6618 esas nolu yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, ilgili kurumlardan 
gerekli bilgiler toplandıktan sonra cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

- Prof.Dr.Mehmet A* YDIN 
Devlet Bşkfliı / 

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, terör örgütüne destek verdikleri iddia edilen Avrupa 
Konseyi üyesi devletler aleyhine bir işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6392) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdullah 
GÜL tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.05.2005 

imin ŞİRİN 
tstanbul MİLLETVEKİLİ 

Abdullah öcalan yazdığı "Özgür İnsan" adlı kitabında, başta Yunanistan olmak üzere 
kendisine ve örgütüne bazı ülkelerin yaptığı desteklerden bahsetmiştir. 

Bu doğrultuda: 
Başta Yunanistan olmak üzere Avrupa Konseyi üye devletlerin PKK ve Abdullah 

öcalan'ı himaye eden ve destek veren eylemlerinin AtHS'ye aykırı düştüğü ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kendilerine isnat edebileceği ihlaller olduğu ortadadır. 

Soru: 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haklarının savunulması, uluslararası itibarının 
korunması için, başta Yunanistan olmak üzere bu ihlalleri yapan Avrupa Konseyi üyesi 
devletler aleyhine, AİHS'nin 33. maddesi uyarınca "Devlet Başvurusu"nda bulunmayı ve 
AÎHM İçtüzüğü'nün 51. maddesi uyannea işlem yapılarak yaptırım uygulatmayı 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 2 7 HAZİRAN 2005 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2005/SPGY/242217 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

SÜRELİ - ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 30.05.2005 tarih ve A.01.0. GNS.0.10.00.02-11480 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kmin Şirin'in 7/6392 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

A b d u l l a h G Ü L 
Dışişleri Bakanı ve 

Ek:Soru önergesi yanıtı Başbakan Y»rdımo»ı 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORU: 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haklarının savunulması, uluslararası itibarının korunması için. 
başta Yunanistan olmak üzere bu ihlalleri yapan Avrupa Konseyi üyesi devletler aleyhine. 
AlHS'nin 33. maddesi uyarınca "Devlet Başvurusunda" bulunmayı ve AİHM İçtüzüğü'nün 51. 
maddesi uyarınca işlem yapılarak yaptırım uygulatmayı düşünüyor musunuz? 

YANIT: 

AİHM'ye yapılan ''devlet başvurulan", aleyhinde başvuruda bulunulan devlet(ler)e karşı siyasi 
bir mücadele içine girildiği anlamı taşımaktadır. Bu bağlamda, "devlet başvurulan', daha ziyade 
hukuki yollardan hak arayışı olarak kabul edilen "bireysel başvurulandan farklı nitelik 
taşımaktadır. Devletlerin, sorunlarını diplomatik yollardan çözmeyi tercih etme eğiliminde 
oldukları gözlenmektedir. Bugüne kadar AİHM'ye yapıldığı belirlenen toplam 19 "devlet 
başvurusır'ndan yalnız ikisi 1990 sonrasında yapılmıştır. AtHM, siyasi niteliği ağır basan "devlet 
başvurularımda, ilgili dcvlct(lcr)c yöneltilen iddiaların, "Avrupa ortak kamu düzeni" açısından 
ihlal oluşturup oluşturmadığına bakmaktadır. 
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13.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir-Karaburun Gerence Koyunda bir şirketin Or
kinos Yetiştirme Tesisi Projesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı 
(7/6432) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

İzmir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğünce, Karaburun Kaymakamlığına 
gönderilen 21.4.2005/ 1857 tarih sayılı yazıda, Karaburun İlçesi Gerence 
Koyunda, Akua- Kocaman Ltd. Şti. tarafından, 60.000 metrekarelik deniz 
alanında kurulması planlanan "Orkinos Yetiştirme Tesisi" projesi ile ilgili, 
"Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Karan" verildiği bildirilmiştir. 

Bilindiği gibi, ÇEO değerlendirme toplantıları, ilgili kurumların temsilcileri 
ve yöre halkının katılımı ile yapılmaktadır. Dolayısıyla bu tesisler, bütün 
kurumların ve özellikle,yörede yaşayan halkın mutabakatı ile belirlenen alanlara 
kurulmaktadır. 

Yaptığım araştırmada, söz konusu Akua- Kocaman Ltd. Şti/nin doğal ve 
arkeolojik SİT olan Gerence Koyunda Orkinos Yetiştirme Tesisi kurması ile, 
ilgili ÇED toplantısında, yöre halkı ve çevre koruma dernekleri, bu tesisi 
istemediklerini açıka belirtmişlerdir. Buna rağmen, olumlu ÇED raporu 
verilmesi düşündürücüdür. 

Esasen, İzmir İl Çevre Müdürünün de balık çiftliği sahibi olduğu ve 
mesleki dayanışma ve başka nedenlerle bu tesislerin kurulmasına bir şekilde 
yardımcı olduğu iddiaları vardır. 

1- Yöre halkının itirazına rağmen, bu tesis ile ilgili olumlu ÇED raporu 
nasıl verildi? Yöre halkının itirazları dikkate alınmıyor veya tersine tutanak mı 
yapılıyor? 

2- Çevre ve Orman Bakanı olarak, söz konusu Orkinos Tesisinin 
kurulacağı bölgedeki yöre halkıyla yüz yüze görüşmeyi düşünüyor musunuz? 
Karaburun Yarımadasındaki koylarda konuşlanan balık çiftliklerinin yarattığı 
görüntü ve deniz kirliliğini gördünüz mü? 

3- İzmir Çevre İl Müdürünün, balık çiftliği sahibi olduğu ve bu tesislere 
olumlu ÇED raporu verilmesine, bir şekilde yardım ettiği doğru mu? 
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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- % S 4 -} Ü İ f 2 £/ 6 /200^ 

Konu : Sayın Ahmet ERSÎN'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

tlgi : TBMM'nin 07/06/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11559 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alman İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSÎN'in "Îzmir-Karaburun 
Gerence Koyunda bir şirketin Orkinos Yetiştirme tesisi Projesine ilişkin" 7/6432 esas saydı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
l- Cevabi yazı ı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ERSİN'İN 
"İZMİR-KARABURUN GERENCE KOYUNDA BİR ŞİRKETİN ORKİNOS 

YETİŞTİRME TESİSİ PROJESİNE İLİŞKİN" 7/6432 ESAS SAYILI YAZILI SORU 
ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- İzmir İli Karaburun İlçesi Gerence Körfezi'nde 38° 27'24" N-26°27218" E, 38° 
27'12" N-26° 27 W E, 38° 27'24" N-26°27,09" E koordinatları arasında kalan 60.000 m1 

lik deniz alanında Akua-Kocaman Su Ürünleri ve Pazarlama Ltd. Şti. tarafından kurulması 
planlanan 800 ton/yıl kapasiteli Orkinos Yetiştirme Tesisi'nin projesi 16/12/2003 tarih ve 
25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğin 17 nci 
maddesi ve Bakanlığımızca oluşturulan Komisyon tarafından Yönetmeliği'n. 17 nci 
maddesi gereğince incelenmiş olup, söz konusu Proje için İzmir Valiliği'nce "Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilmiştir. 

Bu doğrultuda ÇED Yönetmeliği'nin 8 inci maddesi gereğince oluşturulan komisyon 
tarafından gerekli değerlendirme yapılmak üzere ÇED sürecinin başlatıldığı İzmir Valiliği'ne 
bildirilmiştir. 

Projenin incelenmesi ve değerlendirmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların 
temsilcilerinden oluşan Komisyonda projenin gerçekleştirileceği yerin hassas özellik taşıması 
nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanhğı'nın Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ve Kültür 
Varhklan ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilcileri de yer almış ve projenin yerine ilişkin 
olarak herhangi bir olumsuz görüş belirtilmemiştir. 
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Ayrıca, Projeye ilişkin olarak oluşturulan komisyonda yer alan; Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü), İzmir Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım 
Müdürlüğü), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 
Başkanlığı), Denizcilik Müsteşarlığı (Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğü), Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Doğa Koruma Dairesi 
Başkanlığı), Planlama ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Dairesi Başkanlığı temsilcileri de 
projenin gerçekleştirileceği yere ilişkin olumlu görüş belirtmişlerdir. Tesisin olası Çevresel 
Etkileri ve alınacak önlemler Komisyonda irdelenerek gerekli önlemler ve olası etkilerin 
izlenmesine yönelik izleme programı (mevsimsel olarak su kirliliğinin izlenmesi her işletme 
döneminde yapılacaktır.) belirlenmiştir. 

Su Ürünleri Üretim Tesisi Projesine ilişkin olarak anılan Yönetmeliğin 9 uncu 
maddesi uyarınca ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, Proje hakkında bilgilendirmek, 
görüş ve önerilerini almak amacıyla 11/11/2004 tarihinde İzmir Karaburun İlçesi Küçükbahçe 
Köyü'nde "ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı" düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen 
"Halkın Katılımı Toplantısının ilan edildiğine dair belgeler ile toplantı sırasında 
konuşmaların derlendiği tutanak 09/12/2004 tarih ve 5069 sayılı yazı ile ÇED sürecinde 
değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmiştir. 

Faaliyetin yapılacağı Gerence Körfezi kıyılan I. derece doğal sit alanıdır. Ancak, 
faaliyet deniz ortamında gerçekleştirilecektir. Ayrıca, faaliyetin ÇED sürecinde oluşturulan 
komisyonda Kültür ve Turizm Bakanlığı da yer almaktadır. 

Bakanlığımızca Orkinos Yetiştirme Tesisi Projesi hakkında ÇED Yönetmeliği'nin 14 
üncü maddesi uyarınca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Karan" verilmiştir. Söz 
konusu Karar ile faaliyete ilişkin olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden 
yürürlüğe giren ilgili yönetmeliklere uyulması ve mer'i mevzuat uyannea ilgili kurum ve 
kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerektiği hususu 30/03/2005 tarih ve 17700 sayılı 
yazımızla îzmir Valiliği'ne bildirilmiştir. Söz konusu kararının ÇED Yönetmeliği'nin 14 üncü j 
maddesi uyarınca uygun araçlarla gerekli görülen yerlerde yöre halkına duyurulması hususu 
21/04/2005 tarih ve 1857 sayılı yazı ile Karaburun Kaymakamlığına iletilmiştir. 

Bakanlığımızca ÇED prosedürüne tabii faaliyetlerde titiz davranılmaktadır. 
Yönetmelik gereği halkın ÇED sürecine katılımı toplantılarında; halk tarafından dile 

getirilen görüşler, öneriler, itirazlar koordinasyonu sağlayan valiliklerce derlenerek tutanak 
haline getirilmekte, projenin inceleme-değerlendirilmesi amacıyla Bakanlık bünyesinde ilgili 
kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan inceleme-değerlendirme komisyonunda 
komisyon üyelerinin bilgilerine sunulmakta, projeye karşı oluşan tepkilerin bilimsel ve teknik 
açıdan değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Bu doğrultuda karar sürecinde; 
Yöre halkının katılımıyla yapılan halkın katılımı toplantı tutanaklarının tümü 

inceleme değerlendirme komisyonunda değerlendirilerek, tutanaklar katılımcılara 
imzalattırılmıştır. Toplantı günü tutulan tutanakların dışında başka bir tutanak tutulması söz 
konusu değildir. 

İzmir İl Çevre ve Orman Müdürünün, ÇED sUreci ve halkın katılım toplantısı 
aşamasında henüz bu göreve atanmamış olması bu suçlamaların mesnetsiz olduğunu ortaya 
koyan açık bir kanıttır. 

Bunun yanında, izmir İl Tarım Müdürlüğü'nün 14/06/2005 tarih ve 18572 sayılı 
yazısında, izmir ti Çevre ve Orman Müdürü Yrd. Doç. Dr. Osman TATAR adına onaylanmış 
bir proje bulunmadığı bildirilmektedir. 

Halkın ÇED Sürecine Katılımı Toplantıları ÇED Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesi 
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Su Ürünleri Üretim Tesisleri Bakanlığımızca belirli 
aralıklarla izlenmekte, kirlilik oluşturan tesislere ilişkin gerekli önlemlerin aldırılması 
sağlanmaktadır. 

3 - Herhangi bir projenin incelenmesi ve değerlendirilmesi Bakanlığımız ve diğer ilgili 
kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan komisyon marifetiyle yapılmaktadır. 
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14.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Kur'an kurslarına ve zorunlu eğitime ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/6520) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Gazalcı 
CHP Denizli Milletvekili 

1- Ülkemizde yasal, izinli kaç kuran kursu vardır? Bu kurslann 2004'te ve 2005 sayılan 
ne kadardır? 

2- 2004 yılında açılan Yaz Kuran Kurslannın sayısı kaçtır? 

3- Yaz Kuran Kurslanna ilköğretimin 5. sınıfını bitiren öğrencilerden daha alt sınıf ve 
yaştaki çocuklann gitmesi engelleniyor mu? Bu kurslann denetimi nasıl 
yapılmaktadır? 

4- Ocak 2000 ile 3 Kasım 2002 tarihleri arasında yasalara aykın olarak açılan kaç Kuran 
Kursu hakkında işlem yapılmış ve sonuçlan ne olmuştur? 

5- 3 Kasım 2002 ile Mayıs 2005 tarihleri arasında yasalara aykın açılmış kaç Kuran 
Kursu hakkında işlem yapılmış, bu kurslan açanlar ve buralarda öğretmenlik 
yapanlarla ilgili ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

6- 1999 yılında yapılan 16. Milli Eğitim Şurasında 12 yıllık zorunlu eğitim için karar 
alınmıştı. Şura kararlan tavsiye niteliğinde olsa bile genellikle hükümetler bu 
katarlan uygular. Sizin Hükümetiniz kesintisiz 12 yıllık zorunlu eğitimi ne zaman 
uygulamaya sokacaktır? 

7- Eskiden zorunlu ilköğretime çocuklannı göndermeyen veliler için hapis cezası 
öngörülüyordu, hükümetiniz döneminde bu ceza para cezasına çevrildi. Son olarak da 
Türk Ceza Kanunu'na eklenen bir maddeyle yasalara aykın eğitim kurumu açanlar 
için öngörülen hapis cezalan hafifletildi, para cezasına çevrildi. Bütün bunlar zorunlu 
İlköğretimin yüzde yüz gerçekleşmesini engellemeyecek midir? 

8- Çoğu kız l milyondan fazla çocuğumuz ilköğretime gidememektedir. Bu çocuklann 
Aula kazandırılması için bilinen kampanyalar dı-uuh ne gibi önlemler; almayı 
düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.004/o.<çJO 

Konu : * * / * * /2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 30.05.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6520-11647/34424 sayılı 
yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği, 7/6520 esas nolu yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, ilgili kurumlardan gerekli 
bilgiler toplandıktan sonra cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

eluttet AYDIN 
F Bakanı 
« A 

15.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Nevşehir ilinde 2005 yılı için planlanan 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/6556, 6557, 6558, 6559) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki so ru la r ımın Devlet Bakanı Sn . Güldal A K S Î T t a ra f ı ndan yazılı 
o larak cevaplandı r ı lmasın ı arz ede r im . 

K e m a l D E M I R E L 
B u r s a M i l l e t v e k i l i 

Nevşehi r i l im iz , bu l unduğu coğraf i k o n u m ve sah ip o l d u ğ u doğa l yapısı 
i t ibar iy le, ü l kemiz in sayılı t u r i z m merkezler i arasında yer a lmak tad ı r . 

Her geçen g ü n b ü y ü y e n i l imiz in daha iyi bîr düzeye ge lmes i iç in hak ett iği 
değer i de alması g e r e k m e k t e d i r . 

Sahip o l d u ğ u kaynaklar ın daha iyi kul lanımı v e ge l işmes i için ülke 
ekonomis inden u y g u n yat ı r ımlar ı a lması büyük ö n e m taş ımaktadı r . 

1 
'• Nevşehir i l im izde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yöne l i k o larak, 2005 yıiı için 
planlanrrîış o lan yat ı r ımlar ınız nelerdir? 
2. Bu yat ı r ım lar iç in ayrı lmış o lan ödenek mik ta r ian ne kadardı r? 
3. Ayr ı lan ö d e n e k l e r i n ne kadarlık bö lümü kullanılmıştır? 
4 . Yıl s o n u n a kadar bu yat ı r ımlardan hang i le r in in t amamlanmas ı 

hede f l enmek ted i r? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Güldal AKŞİT tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Aksaray her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin 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. Aksaray ilimizde Bakantığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır? 
3. AyrtlSh ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kader bu yatırımlardan hangilerinin ııamamianrnas; 

hedeflenmektedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Güldal AKŞİT tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili -

Erzurum ilimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 
ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Büyümek için sürekli çaba harcayan ilimizin, daha iyi bir düzeye gelmesi için 
hak ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Erzurum ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek m'ktarları ne kadardır? 
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Güfdal AKŞÎT tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Bartın ilimiz, Karadeniz bölgesinin batısında yer almaktadır. Tarihi yapısıyla, 
coğrafi konumunun birleşmesi sonucunda, ülkemizin sayılı turizm merkezleri 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. Bartın ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için 
pıanıanmış oîan 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. 
DEVLET BAKANLIĞI 

( Sn.Nimet ÇUBUKÇU ) 

SAYI : B.02.0.007/00. /fTl <?/?./.<£/2005 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 13.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
11636 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Bursa Milletvekili Sayın Kemal OEMİREL'e (4 Adet) ait Yazılı Soru 
Önergeleri hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nirrtet ÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/6556 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Nevşehir İlimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı 
itibariyle, ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak 
ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORULAR: 

1- Nevşehir İlimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3- Aynlan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? 
4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

2005 yılında Kurumun yatırım programında inşaatı devam eden proje 
bulunmamaktadır. 

Ancak; 2005 yılında Kurumun yatırım programında Yetiştirme Yurdunun onarımı 
için 80.000,00 YTL. ayrılmış bulunan ödeneğin 31.200,00 YTL'lik kısmı I. ve II. 
Dönemde gönderilmiş olup, 29.600,00 YTL. lil. Dönemde, IV. Dönemde ise 19.200,00 
YTL'lik ödenek mahalline gönderilecektir. 

Nevşehir Gülşehir Gümüşkent Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezinin 
onarımı için 150.000,00 YTL. ayrılmış bulunan ödeneğin 58.500,00 YTL'lik kısmı I. 
Ve II. Dönemde gönderilmiş olup, 55.500,00 YTL. III. Dönemde, IV. Dönemde ise 36.0 
00,00 YTL' lik ödenek mahalline gönderilecektir. 

Saygılarımla. 
Jimet ÇUBl 
Devlet Bkkan ı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/6557 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Aksaray her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İlimizin 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. 

SORULAR: 

1- Aksaray İlimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? 
4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

"Aksaray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" inşaatı Kurumun 2005 Yılı Yatırım 
Programı, Toplu Projelerinin Detay Dağılımında 3.700.000,00 YTL. proje tutarı ile yer. 
almakta, 2005 yılı iz ödeneği 10.000,00 YTL.'dır. 

Söz konusu projenin başlangıç tarihi 1992 bitiş tarihinin ise 2006 olması 
nedeniyle yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmemektedir. 

Ayrıca; 2005 yılında Kurumun yatırım programında Aksaray A. Kadir Üçyıldız 
Huzurevi onarımı için 60.000,00 YTL. ayrılmış bulunan ödeneğin 23.400,00 YTL'lik 
kısmı I. Ve II. Dönemde gönderilmiş olup,' 22.200,00 YTL. III. Dönemde, IV. Dönemde 
ise 14.400,00 YTL'lik ödenek mahalline gönderilecektir. 

Saygılarımla. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/6558 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Erzurum İlimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu • doğal zenginlikleri 
bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Büyümek için sürekli çaba harcayan 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 yatırım lan alması büyük önem taşımaktadır. 

SORULAR: 

1- Erzurum İlimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 
2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3- Ayrılan Ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? 
4- Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

2005 yılında Kurumun yatırım programında inşaatı devam eden proje 
bulunmamaktadır. 

Ancak; 2005 yılında Kurumun yatırım programında Atatürk Yetiştirme Yurdunun 
onarımı için 100.000,00 YTL. ayrılmış bulunan ödeneğin 39.000,00 YTL'lik kısmı I. ve 
II. Dönemde gönderilmiş olup, 37.000,00 YTL. III. Dönemde, IV. Dönemde ise 
24.000,00 YTL'lik ödenek mahalline gönderilecektir. 

Erzurum Zübeyde Hanım Çocuk Yuvasının onarımı için 100.000,00 YTL. 
ayrılmış bulunan ödeneğin 39.000,00 YTL'lik kısmı I. ve II. Dönemde gönderilmiş 
olup, 37.000,00 YTL. III. Dönemde, IV. Dönemde ise 24.000,00 YTL'lik ödenek 
mahalline gönderilecektir. 

Saygılarımla. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
7/6559 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Bartın İlimiz, Karadeniz bölgesinin batısında yer almaktadır. Tarihi 
yapısıyla coğrafi konumunun birleşmesi sonucunda, ülkemizin sayılı turizm 
merkezleri arasında yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi İçin hak 
ettiği değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 
ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

SORULAR: 

1- Bartın İlimizdeki Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 
yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? 
3- Ayrılan ödeneklerin ne kadarı kullanılmıştır? 
4- Yıl sonuna kadar bu yatınmlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

2005 yılında Kurumun yatırım programında inşaatı devam eden proje 
bulunmamaktadır. 

2005 yılında Kurumun yatırım programında bir proje yer almadığından ayrılmış 
olan ödenek bulunmamaktadır. 

Saygılarımla. 

UKÇU 
akanı 
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16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Nevşehir İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı 
(7/6570) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

I 
Kemal DEMİREL ' 

Bursa Milletvekili y 

Nevşehir ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı 

itibariyle, ülkemizin sayılı turizm merkezleri 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. Nevşehir ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 

i;in planlanmış olan yatırımlarınız naîsrdr? 

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? 

- 6 3 1 -



T.B.M.M. B:120 28 .6 .2005 0 : 3 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.APK.0.03-02-090.01- g 9 l ' I S ^ t 2$l6/2005 

Konu : Sayın Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 13/06/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11636 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "Nevşehir 
İline 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" 7/6570 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı ( 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYİN KEMAL DEMİREL'İN 
«NEVŞEHİR İLİNE 2005 YILI İÇİN PLANLANAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 7/6570 ESAS SAYILI YAZILI SORU 
ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3»4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında 2005 yılı Nevşehir İli yatırım programı 
ve bu güne kadarki gerçekleşme durumunu gösterir tablo aşağıdadır. Bakanlığımız yatırım 
programlan yıllık olup, yılı içerisinde programların tamamının gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

FAALİYET ADI 
Ağaçlandırma Yatırımları 
Erozyon Kontrolü 
Erozyon Kontrolü Bakımı 
Ûzel Ağaçlandırma 
Fidan Üretimi 
Or-Köy Yatırımları 
Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 
Kadastro 

BİRİMİ 
YTL. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Adet 
YTL. 
YTL. 

YTL. 
Ha. 

2005 YILI 
PROGRAM 
67.950 
ıöo 
150 
50 
665.000 
8.000 
42.000 

4.000 
1.000 

GERÇEKLEŞME 
9.922 
-
-
-
665.000 
-
33.500 

-
-

Ayrıca, 2005 yılında Nevşehir İlinde Hava Kalitesi İzleme Ağı kapsamında, hava 
kirliliği ölçümünü yapmak üzere yaklaşık maliyeti 65.000 YTL. Olan, otomatik olarak 
çalışan, verileri On-line aktarma özelliğine sahip 1 adet hava kalitesini izleme istasyonu 
kurulmuştur. 
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17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı 
(7/6571) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz eder im. 

Kemal D E M I R E L 
Bursa Mi l le tvek i l i 

Aksaray her geçen gün büyüyen bir ilimizdir. İ l imizin daha iyi bir düzeye 

gelmesi için hak ett iğ i değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip o lduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1 . Aksaray il imizde 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 kullanılmışar? 

4 . Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir? 

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 

g 3 2_ - tâ 'Z 2" 2SZ t£, /2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 13/06/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11636 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekinde alman Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMIREL'in "Aksaray İline 
2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan Ödenek miktarlarına ilişkin" 7/6571 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 1-Cevabi yazı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
«AKSARAY İLİNE 2005 YILI İÇİN PLANLANAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 7/6571 ESAS SAYILI YAZILI SORU 
ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında 2005 yılı Aksaray İli yatırım programı 
ve bu güne kadarki gerçekleşme durumunu gösterir tablo aşağıdadır. Bakanlığımız yatırım 
programlan yıllık olup, yılı içerisinde programların tamamının gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

FAALİYET ADI 

Ağaçlandırma Yatırımları 
Ağaçlandırma 
Ağaçlandırma Bakım 
Erozyon Kontrolü 
Erozyon Kontrolü Bakımı 
Özel Ağaçlandırma 
Fidan Üretimi 
Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 
Kadastro 
Özel Çevre Koruma Yatırımları 

BİRİMİ 

YTL. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 

Adet 
YTL. 

YTL. 
Ha. 

YTL. 

2005 YILI 
PROGRAM 

648.900 
350 

1.300 
200 

1.600 
30 

350.000 
40.000 

15.000 
3.000 

225.000 

GERÇEKLEŞME 
69.850 

190 
-

150 
-
-

350.000 
-

-
-
-

Ayrıca, 2005 yılında Aksaray ilinde Hava Kalitesi İzleme Ağı kapsamında, hava 
kirliliği ölçümünü yapmak üzere yaklaşık maliyeti 65.000 YTL. Olan, otomatik olarak 
çalışan, verileri On-line aktarma özelliğine sahip 1 adet hava kalitesini izleme istasyonu 
kurulmuştur. 
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18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı 
(7/6572) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Erzurum ilimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından 

ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır. 

Büyümek için sürekli çaba harcayan 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. Erzurum ilimizde Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı 

için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir? 

1 3u yatırımlar için ayrılmış oian ödenek miktarları ne kadardır? 

3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır? 

4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması 

hedeflenmektedir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.İ8.0.APK.0.03-Û2-090.01- g<JO - İ W 0 JSt& /2005 

Konu: Sayın Kemal DEMİREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 13/06/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.0M1636 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "Erzurum İline 
2005 yılı için planlanan yatırımlara ve aynian ödenek miktarlanna ilişkin" 7/6572 esas sayılı 
yazılı som önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"ERZURUM İLİNE 2005 YILI İÇİN PLANLANAN YATIRIMLARA VE AYRILAtt 

ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 7/6572 ESAS SAYILI YAZILI SORU 
ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3,4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında 2005 yılı Erzurum îli yatırım programı 
ve bu güne kadarki gerçekleşme durumunu gösterir tablo aşağıdadır. Bakanlığımız yatmm 
programlan yıllık olup, yılı içerisinde programların tamamının gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

FAALİYET ADI 

Ağaçlandırma Yatırımları 
Ağaçlandırma 
Ağaçlandırma Bakım 
Erozyon Kontrolü 
Erozyon Kontrolü Bakımı 
Mera Islahı 
Özel Ağaçlandırma 
Fidan Üretimi 
Tohum Üretimi 
Or-Köy Yatırımları 
Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Yatırımları 
Ar-Ge Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 
Kadastro 
Yeni Yol 
Büyük Onarım 
Üst Yapı 
Sanat Yapısı 
Meteoroloji Yatırımları 

BİRİMİ 

YTL. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Adet 
Ton 
YTL. 
YTL. 

YTL. 
YTL. 
Ha. 
Km. 
Km. 
Km. 
Km. 
YTL. 

2005 YILI 
PROGRAM 

2.250.140 
300 
880 

1.600 
4.200 
200 
50 

4.000.000 
3 

8.000 
51.000 

59.000 
469.500 

5.000 
10 
6 
12 
12 

40.000 

GERÇEKLEŞME 
143.493 

-
-

500 
-
-
-

4.770.000 
-
-

32.000 

-
-
-
-
-
-
-

OR-KÖY kredileri kapsamında 2005 yılında 500.000 YTL. ferdi kredi verilmesi 
programlanmış ve tamamının yıl sonuna kadar verilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca, 2005 yılında Erzurum İlinde Hava Kalitesi İzleme Ağı kapsamında, hava 
kirliliği ölçümünü yapmak üzere yaklaşık maliyeti 65.000 YTL. Olan, otomatik olarak 
çalışan, verileri On-line aktarma özelliğine sahip 1 adet hava kalitesini izleme istasyonu 
kurulmuştur. 

Erzurum ili için; 2005 yılında yaklaşık maliyeti 250.000 YTL. olan, hidrojen 
jeneratörü ve ya helyum gazı ile radyosende yer sistemi kurulması planlanmaktadır. Ayrıca, 
2005 yılında Erzurum ve çevresine yayın yapan Meteor FM'in kurulması tamamlanmış ve 
yayma başlamıştır. 

2005 yılı yatmm programında Erzurum ili için Ulaştırma Sektöründe Erzurum 
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü radiosonde bina inşaası için 200.000 YTL. ödenek ayrılmıştır. 
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19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı 
(7/6573) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

^ I K e m a l DEMİREL \ / 
Bursa Milletvekili 

Bartın ilimiz, Karadeniz bölgesinin batısında yer almaktadır. Tarihi yapısıyla, 

coğrafi konumunun birleşmesi sonucunda, ülkemizin sayılı turizm merkezleri arasında 

yer almaktadır. 

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği 

değeri de alması gerekmektedir. 

Sahip olduğu kaynaklann daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke 

ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır. 

1. Bartın ilimizde Bakanlığınızla llgil* kuruluşlarınıza yönelik olarak.. 2005 yı'ı 

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? 
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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- »93» - * * Z * 221 d, /2005 

Konu : Sayın Kemal DEMÎREL'in 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

îlgi : TBMM'nin 13/06/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11636 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in "Bartın İline 
2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin" 7/6573 esas sayılı 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1 - Cevabi yazı (1 sayfa) 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN 
"BARTIN İLİNE 2005 YILI İÇİN PLANLANAN YATIRIMLARA VE AYRILAN 

ÖDENEK MİKTARLARINA İLİŞKİN" 7/6573 ESAS SAYILI YAZDL1 SORU 
ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3»4- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında 2005 yılı Bartın İli yatırım programı ve 
bu güne kadarki gerçekleşme durumunu gösterir tablo aşağıdadır. Bakanlığımız yatırım 
programları yıllık olup, yılı içerisinde programların tamamının gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

FAALİYET ADI 
Ağaçlandırma Yatırımları 
Ağaçlandırma Bakım 
Özel Ağaçlandırma 
Tohum Üretimi 
Or-Köy Yatırımları 
Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Yatırımları 
Ormancılık Yatırımları 
Kadastro 
Amenajman 
Yeni Yol 
Büyük Onarım 
Üst Yapı 
Sanat Yapısı 

BİRİMİ 
YTL. 
Ha. 
Ha. 
T o n 
YTL. 
YTL. 

YTL. 
Ha. 
Ha. 
Km. 
Km. 
Km. 
Km. 

2005 YILI 
PROGRAM 

73.640 
350 
30 
3 

8.000 
24.500 

791.000 
15.000 
20.000 

5 
30 
25 
30 

GERÇEKLEŞME 
32.329 

350 
-
-
-
-

10.000 
-
-
-
2 
-
-

OR-KÖY kredileri kapsamında 2005 yılında 175.000 YTL. ferdi kredi; 200.000 
YTL.kooperatif kredisi olmak üzere toplam 375.000 YTL. kredi verilmesi programlanmış ve 
tamamının yıl sonuna kadar verilmesi hedeflenmektedir. ._«*..,.».... 
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20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan 
Ortaklık Konseyi Anlaşmasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
GÜL'ün cevabı (7/6623) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanının Dışişleri Bakan ı Sayın Doç .Dr . Abdul lah G Ü L tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 01.06.200S 

Emin Ş İ R İ N 
İstanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

06 .08 .1997 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında bir Ortaklık Konsey i 
Anlaşması imzalanmıştır. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Hükümeti 20.01.1997 v e 20.07.1997 tarihli TC-KKTC ortak açıklamalarında 
ifadesini bulan ve iki ülke arasında ekonomik ve mali bütünleşme, güvenlik, savunma v e dış 
politikada ortaklık esasında kısmi bütünleşmenin sağlanması hedeflerine uygun olarak 
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır" girizgahından sonra anlaşmanın ikinci bölümü şu 
şekildedir: 

"Madde 2 - Ortaklık Konseyi iki ülke arasında ekonomik ve mali bütünleşme v e 
güvenlik, savunma v e dış politikada ortaklık esasında kısmi bütünleşmenin sağlanmasına 
yönelik tedbirleri tespit edecek, bu tedbirlerin uygulanmasını Hükümetlerine tavsiye edecek 
v e uygulamaya konulan tedbirlerin uygulanmasını izleyecektir." 

Soru lar : 

1 - B u anlaşma yürürlükte midir? 
2- B u anlaşma ile kararlaştırılan iki ülke arasındaki ekonomik ve mali bütünleşme 

konusunda ne yapılmıştır? Elde edilen somut neticeler nelerdir? 
3- Bu anlaşmada sözü edilen dış politikadaki ortaklık esası ile, Başbakanın v e D ı ş İşleri 

Bakanımızın sık sık söyledikleri, "Annan Planı gibi meseleler v e KKTC'nin geleceği 
konusu, KKTC Hükümetinin, halkının ve Meclisinin meselesidir" söylemi ne kadar 
uyumludur? 

Sayı 
K o n u 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı 

026 .21 /2005 /KDGY/268023 
Soru önerges i 

t f teaac 200ö 

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

İlgi: 13.06.2005 tarih v e A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11741 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 7/6623 Esas No*lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

A b d u l l a h G U I 
Dışişleri Bakanı ve ' 

Başbakan Yardımcısı 

EK: Soru önergesi cevabı 
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1. Ülkemiz ile KKTC arasında 06.08.1997 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bir Ortaklık Konseyi 

Kurulmasına İlişkin Anlaşma" yürürlüktedir. 

2. Yukarıda belirtilen Anlaşma çerçevesinde kurulan TC-KKTC Ortaklık Konseyi, son kez 8 

Ağustos 2003 tarihinde olmak üzere toplam altı kez toplanmıştır. (31 Mart 1998,23 Temmuz 

1998,19 Temmuz 1999,21 Ocak 2001,27-28 Temmuz 2002 ve 8 Ağustos 2003) 

Ortaklık Konseyi Anlaşması uyarınca Türkiye ve KKTC'nin beşer Bakan ve Milletvekili ile 

temsil edildiği Konsey, iki ülke arasında ekonomik, mali, güvenlik, savunma ve dış politika 

alanlarında mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik tedbirleri tespit etmektedir. 

Ayrıca, sözkonusu tedbirlerin uygulanması hususunda hükümetlere tavsiyelerde bulunmak ve 

bunların tatbikini izlemekle yükümlüdür. 

Ortaklık Konseyi KKTC ile ilişkilerimizin genel çerçevede ve üst düzeyde ele alındığı bir 

oluşum olup, teknik düzeyde iki ülkedeki ilgili kurumlar arasında temas ve işbirliği farklı 

düzeylerdeki komite ve izleme mekanizmaları şeklinde esasen devam etmektedir. 

3. Kıbrıs davası konusunda KKTC ile her zaman yakın işbirliği ve dayanışma içinde olduk, 

olmaya da devam edeceğiz. Bu bizim KKTC ile ortak davamızdır. Nitekim son olarak KKTC 

Cumhurbaşkam 2-3 Haziran 2005 tarihinde Ankara'ya geldi. Kendisi ve ekibiyle Kıbrıs 

sorununun içinde bulunduğu durum ve muhtemel gelişmeler hakkında ayrıntılı görüş 

alışverişinde bulunduk. Türkiye ve KKTC'nin dış politika vizyonları uyum içerisindedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 22 YASAMA YILI: 3 

120 NCI BİRLEŞİM 
28 HAZİRAN 2005 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

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 Î S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLIFLERI 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 28.6.2005 Salı günü 15.00-23.00, 29.6.2005 Çarşamba ve 30.6.2005 

Perşembe günleri de 14.00-23.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi; 28.6.2005 Salı günkü 
Birleşimde Sözlü Soruların ve diğer denetim konularının görüşülmemesi; 29.6.2005 Çarşamba 
günkü Birleşimde de Sözlü Soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 22.6.2005 tarihli 115 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
28.6.2005 Sah - Saat: 10.00 

(10/185) Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu 
28.6.2005 Sah - Saat: 10.30 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
29.6.2005 Çarşamba - Saat: 11.00 

(10/16, 262) Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu 
28.6.2005 Sah-Saat: 15.30 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
30.6.2005 Perşembe - Saat: 13.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
120 NCİ BİRLEŞİM 28 HAZİRAN 2005 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 _ SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

*& Rp 

05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1) 

2. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nm (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

5. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

6. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

7. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

8. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

9. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

10. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

11. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

(1) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTJRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
12. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 

sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

13. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

14. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

15. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

16. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak dengeli 
ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

17. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

18. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

19. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararma dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

20. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

21. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

22. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
23. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 

nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

24. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

25. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

26. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

27. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

28. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

29. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/61) 

30. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

31. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

32. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 

33. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

34. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
35. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 

önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

36. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

37. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

38. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

39. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

40. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

41. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

42. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

43. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

44. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

45. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

46. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

47. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 
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48. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 

sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

49. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

50. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

51. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

52. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

53. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

54. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

55. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

56. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

57. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

58. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

59. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

60. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 
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61. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 

azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

62. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

63. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

64. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

65. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

66. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

67. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

68. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

69. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

70. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

71. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda ve 
Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

72. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

73. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 
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74. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 

özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

75. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

76. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

77. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

78. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

79. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

80. - Yalova Milletvekili Muhanem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

81. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

82. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

83. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

84. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

85. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

86. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 
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87. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 

nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

88. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi (10/134) 

89. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

90. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

91. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

92. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle 
ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

93. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçlan konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

94. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

95. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

96. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 
görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

97. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

98. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

99. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 
idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 
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100. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı bahkçıhğındaki sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

101. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştınlması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

102. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

103. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

104. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

105. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

106. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

107. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

108. - Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

109.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

110.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

111. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

112. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 
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113. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 

sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

114. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 
ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

115. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

116. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

117. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

118. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

119. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

120. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

121. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

122. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

123. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

124. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

125. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/170) 
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126. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 

Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

127. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

128. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

129. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

130.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

131.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

132.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

133.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

134. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

135.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

136. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

137. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

138. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

139. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 
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140. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 

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

141.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 

142. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 
neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

143. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

144. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

145. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

146. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

147. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

148.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

149. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

150. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

151.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 
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152. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 

edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

153. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

154. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 
sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

155. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

156. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam 
hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştınlarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

157. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

158. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

159. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

160. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 
zararın ekonomik boyutlarının araştınlarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

161.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzluklann saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

162. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlannın dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalanna 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

163. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 
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164.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde 

meydana gelen kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

165. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 
atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

166. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

167.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

168. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

169.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla 
yabancılara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/215) 

170. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 

171. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet, 
MİT ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak sorum
lularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

172. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki 
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

173. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının maddî kaynağına ilişkin iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

174. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 
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175.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki 

kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 

176. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB 
Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

177. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

178. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında ileri sürülen 
iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

179. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 36 Milletvekilinin, bazı ilçelerin adliye 
teşkilatlarının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

180.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre 
İlçesi-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

181. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'te balcılık ve arıcılığın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) 

182. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 33 Milletvekilinin Millî Emlak Genel 
Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarınca yapılan arsa tahsislerinin usulüne uygun olup olmadığının 
ve tahsislerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

183. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 36 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve 
üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

184. - Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre-
Aşıköy maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ülkemizdeki iş kazalarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

185. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ve 50 Milletvekilinin, Kızılırmak Havzasındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

186. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 48 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

187. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 34 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 
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188. - Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt ve 26 Milletvekilinin, Uluabat Gölü çevresine 

kurulacak organize sanayi bölgesinin doğuracağı muhtemel zararların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

189. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 25 Milletvekilinin, Ziraat Bankasının çöken 
bilgi işlem ağı ile yeni kurulan sistemin neden olduğu sorunların ve iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 

190. - Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri ve 
Havzasındaki kirliliğin, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

191. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, yapılması planlanan nükleer 
santrallerin ülkemiz şartlarına uygunluğunun ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

192. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 22 Milletvekilinin, kamuya ait gayrimenkullerin 
tahsisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 

193. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 47 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal ve tarihi 
zenginliklerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

194. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik'in sorunlarının 
araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/243) 

195. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, Muğla'da SİT alanı, Tabiat ve 
Kültür Varlıkları ile Özel Çevre Koruma Bölgesindeki vatandaşların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 

196. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
mağduriyetine yol açan 253 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinin yol açtığı sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

197. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin Çankırı İlinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

198. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 29 Milletvekilinin, sigara sanayinin durumu ile 
sigara kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/247) 

199. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 43 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

200. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 43 Milletvekilinin, şarapçılık sektörünün araştırılarak 
sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 
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201. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 44 Milletvekilinin, GAP kapsamındaki 

Şanlıurfa Akçakale ve Harran ovalanndaki tuzlanmanın ve alkalik sorunlarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

202. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 27 Milletvekilinin, LPG'li araç sektörünün 
sorunlarının araştırılarak sektörün etkin denetiminin sağlanması ve eğitimli uzman ihtiyacının 
giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

203. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve 35 Milletvekilinin, Şeker Kurumunun 
kapatılmasının neden olduğu düzenleme, denetleme ve uygulama sorunlannm araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

204. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Dilovası Beldesindeki 
kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısının araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) 

205. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 23 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde ağır kış şartlarının sebep olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

206. - Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ve 20 Milletvekilinin, meslek yüksek okullarının 
ve mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 

207. - İstanbul Milletvekili Yahya Baş ve 48 Milletvekilinin, milli ve manevi değerlerimize ve 
Türk aile yapısına aykırı televizyon programlarının toplum hayatımıza etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

208. - Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli-Gebze İlçesi Dilovası 
Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

209. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 30 Milletvekilinin, ilaç sektöründeki 
sorunların, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

210. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 69 Milletvekilinin, kamuoyunda Fethullah 
Gülen okulları olarak bilinen okulların, dershanelerin ve yurtların durumlarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

211.- İstanbul Milletvekili Bülent Tanla ve 30 Milletvekilinin, kamu kuruluşlarının alacak 
stokunu saptayarak borç yükünü azaltmak ve kamu harcamalarına kaynak sağlamak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/261) 

212.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 31 Milletvekilinin, zeytin yetiştiricilerinin 
sorunlarının araştırılarak üretimin ve tüketimin artırılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) 
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213. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve 23 Milletvekilinin, Çorum İlinde sulu tarıma 

geçilebilmesi ve tarım üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

214. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 25 Milletvekilinin, Başbakanın Dolmabahçe 
Sarayındaki tarihi binaya yerleşmesiyle ilgili amaçların araştırılması ve bu uygulamanın 
İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını tehlikeye atmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

215. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 30 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devredilen bankalarla ilgili kamu paralarının tahsili için izlenmesi gerekli olan yolların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

216.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 19 Milletvekilinin, internet ortamında oynanan 
kumarın zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/267) 

217. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve 77 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlanmasıyla 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

218.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 42 Milletvekilinin, arıcılıkta ve bal üretiminin 
pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

219. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 41 Milletvekilinin, yurt dışında öğrenimlerini 
sürdüren öğrencilere danışmanlık yapan firmaların araştırılması ve hizmetlerinin denetlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

220. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 41 Milletvekilinin, ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarında eğitim gören çocukların ve gençlerin karşı karşıya bulunduğu tehlikeler ile bunlardan 
korunma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/271) 

221. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar ve 34 Milletvekilinin, terör nedeniyle göç eden 
yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 

222.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 31 Milletvekilinin, su ürünleri yetiştiriciliği 
tesislerinin denizlerde oluşturduğu kirlilik ile bu durumun ülke turizmine olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) 

223. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, suç ve suçluluk oranlarındaki 
artışların araştırılarak nedenlerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/274) 

224. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 32 Milletvekilinin, sanayi kirliliğinin tarım 
alanlarına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/275) 
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225. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 21 Milletvekilinin, zirai mücadele ilaçlarının 

doğru biçimde kullanımının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

226. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 31 Milletvekilinin, Aydın İlinde artan 
nüfusla birlikte meydana gelecek olası su sıkıntısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 

227. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 22 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde bulunan belediyelerin ekonomik koşullarının tespiti ve yaşanan olumsuzlukların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 

228. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 25 Milletvekilinin, köy enstitülerinin 
yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 

229. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin özelleştirilme süreci konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

230. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 33 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 tarihinde 
İstanbul Taksim'de yaşanan olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) 

231.- Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 24 Milletvekilinin, Akşehir Gölünün kirliliğinin 
önlenmesi ve korunmasıyla ilgili alınması gereken önlemlerin araştırılması ve yasal düzenlemelerin 
oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

232. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı ve 23 Milletvekilinin, kadınların eğitim 
düzeyinin yükseltilmesi ve kadına yönelik şiddetin durdurulması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282) 

233. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, toplumdaki sosyal çöküntünün 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283) 

234. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 Milletvekilinin, yaş sebze-meyve ve kesme 
çiçek ihracatında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/286) 

235. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 20 Milletvekilinin, kaçak işçi çalıştırılmasıyla 
ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/287) 

236. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru 
Hattının geçtiği illerde yaşayan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/289) 

237. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 40 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/290) 
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238. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali 

Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Avrupa Birliği 
müzakerelerine başlamadan önce imzalanacak uyum protokolü konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

239. - Van Milletvekili Hacı Biner ve 51 Milletvekilinin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki 
yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/291) 

240. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 25 Milletvekilinin, Mercedes Benz Türk A.Ş.'nin 
"Travego" adıyla ürettiği yolcu otobüslerinde teknik kusurların bulunup bulunmadığı konularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) 

241. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, ülkemizdeki su kaynaklarının 
tespiti ile etkin idare ve koruma yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/292) 

242. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 22 Milletvekilinin, Erzurum Atatürk 
Üniversitesi 2004-2005 öğretim yılı mezuniyet töreninde bir velinin salona alınmaması olayının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/293 

243. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 22 Milletvekilinin, GAP bölgesinde aşırı ve 
bilinçsiz sulamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/294) 

244. - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu ve 19 Milletvekilinin, zeytincilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/295) 

245. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, kamu kurum ve 
kuruluşlarına verilen danışmanlık hizmetlerinin araştırılarak çözüm önerileri oluşturulması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/296) 

246. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, seracılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

247.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman ve Bingöl 
illerinde yaşanabilecek depremden doğabilecek kayıpları asgariye indirmek için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/298) 
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1. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) (1) 

2. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı 
önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) (1) 

3. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/771) (1) 

4. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) (1) 

5. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni 
Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/776) (1) 

6. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili basında 
yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/779) (1) 

7. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) (1) 

8. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) (1) 

9. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

10. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'm, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

11. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

12. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

13. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 
koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

14. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

15. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

16. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

17. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

18. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

19. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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20. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman 

yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/829) 

21. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 

22. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

23. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

24. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

25. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

26. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

27. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

28. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve 
Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

29. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

30. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

31. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 
işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/865) 

32. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 

33. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

34. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Bahkesir-Balya'da bulunan maden 
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/873) 

35. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

36. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

37. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 
bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

38. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü 
ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

39. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) 

40. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
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41. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının kullanım 

alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
42. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
43. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
44. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 
45. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 
46. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 
47. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'm, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 

zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 
48. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 

yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 
49. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 

sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 
50. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 

parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

51. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

52. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 

53. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 
kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 

54. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 
ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 

55. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 

56. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği 
yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

57. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

58. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

59. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

60. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

61. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

62. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 
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63. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 

değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 
64. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı 

yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/953) 

65. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

66. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 

67. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

68. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 
istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 

69. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

70. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

71. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 
sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/968) 

72. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

73. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

74. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

75. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

76. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

77. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 

78. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/993) 

79. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/994) 

80. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/996) 

81. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 

82. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

83. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

84. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 
yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
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85. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
86. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
87. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
88. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
89. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
90. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
91. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
92. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
93. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
94. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 

Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 
95. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
96. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
97. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
98. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
99. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
100. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
101. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
102. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
103. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
104. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
105. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
106. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
107. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
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108. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
109. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine 

sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1068) 

110. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İli Çiftlik İlçesi sulama kuyularına ruhsat 
verilmeme nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

111.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

112.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

113. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

114. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının kullanılmamasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 

115. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 
sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

116. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

117.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

118.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

119.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

120. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

121. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

122. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 
kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

123. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

124. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

125. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 

126. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

127. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

128.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

129. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 

130. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 
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131.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 

doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 
132. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 
133. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 

yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 
134. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 

emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 
135. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Tarsus İlçesinde doğal afetlerden zarar 

gören buğday ve bağ üreticilerine ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 
136. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 
137. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 
138. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 
139.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 
140. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 
141. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 
142. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 
143. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 
144. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 

korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 
145. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

146. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

147. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

148. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak iller 
kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) 

149. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

150. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

151.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

152.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 
sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

153. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 
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154. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 
155. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 

arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 
156.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'm, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 

tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 
157.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 

yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 
158. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'm, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 

primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 
159. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 

yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 
160. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 
161. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak 

çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 
162. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden 

olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 
163. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

164. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

165. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

166. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 

167. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 

168. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 
arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

169. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 
sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 

170. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat 
olarak kabul edilecek değerlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1200) 

171. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1201) 

172. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1202) 

173. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

174.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yolları personelinin 
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 
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175. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 

Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

176. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

177. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

178. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

179.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 

180.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 

181.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

182. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

183.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) 

184.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 

185.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) 

186.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alman personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 

187.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alman personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 

188. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1234) 

189. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de bir fakülte ve yüksekokulun bina ve 
derslik ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1235) 

190. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

191.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 

192. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

193. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 

194. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 
projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

195. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 
Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 

196. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde bilimsel 
kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) 

197. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 
işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 
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198. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aaslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 

acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 
199. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve mağduriyetlerine 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
200. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı 

indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 
201.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 
202. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 

kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 
203. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 
204. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 
205. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 

ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 
206. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 
207. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 

ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 
208. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 

bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 
209. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 
210. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 
211.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının 

çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 
212.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, at yarışlarmdaki görevlendirmelere ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 
213. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 

Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

214. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

215. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

216.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 

217.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 

218. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1275) 

219. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 
yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 
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220. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarım ilacı kullanımına ve kuru üzüm destekleme 

alımına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 
221. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 

vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1281) 
222. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizde çeltik üretiminin geliştirilmesine ve 

pirinçte uygulanan gümrük vergisinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

223. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına 
uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1286) 

224. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

225. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 
Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

226. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

227. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1294) 

228.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci 
maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 

229. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 

230. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

231.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

232. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos 
Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 

233. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

234. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 
gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

235. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik 
firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 

236. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 
firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 

237. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 
kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 

238. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 

239. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi 
ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 

240. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına 
ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) 

241.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor 
miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) 
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242. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 

yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 
243. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti 

sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) 
244. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür 

Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) 
245. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak 

yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) 
246. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği 

çıkarılan iki genelgeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 
247. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri 

projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) 
248. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tütüne uygulanan kotalara ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1334) 
249. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Belkave yolunda tünel geçit ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 
250. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, pamuk, incir ve üzüm üreticilerinin prim 

ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 
251. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 
252. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, araçların taşıma kapasitesiyle ilgili farklı 

uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340) 
253. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1343) 
254. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-Bereket Köyü Sağlık Ocağına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 
255. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticisinin tabiî afet kapsa

mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1345) 
256. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 
257. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan 

dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 
258. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de Hazineden Toplu Konut 

İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 
259. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 
260. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal 

edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) 
261.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 
262. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Elmalı-Finike karayolunun 

Yakaçiftlik Köyü mevkiinde meydana gelen kazalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1359) 

263. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) 

264. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, doğal afet nedeniyle zarar gören 
çiftçilere yapılan yardıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 
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265. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir ve diğer illerde verem aşısı sorununa 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 
266. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine 

yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1366) 
267. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, genel bütçe vergi gelirlerinden 

belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 
268. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen'in kapatılma davasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368) 
269. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne 

zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 
270. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) 
271. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'e TOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut 

yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375) 
272. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum İlinde hava kirliliği sonucu 

artan hastalıklara ve tedaviye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 
273. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin 

sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) 
274. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesinin 

check-up ünitesinin kapatıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 
275. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, THY tarafından, VIP uçağı alınacağı iddialarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1382) 
276. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk Telekomun ADLS hizmetine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) 
277. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) 
278. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) 
279. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline ayrılan 

ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 
280. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 
281. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 
282. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400) 
283. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1404) 

284. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da yaşanan soğuk, fakirlik ve sefaletten ötürü 
olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1407) 

285. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde dağıtılan kömüre ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1408) 

286. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlindeki Yazıcı Barajının bitirilmesi için ek ödenek 
ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1409) 

287. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'dan ilçelere ve KKTC'ye feribot 
seferleri başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

288. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye 
aleyhindeki kararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) 
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289. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı Havaalanının eksikliklerinin giderilmesine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) 
290. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Doğu Anadoluda kış şartlarıyla mücadeleye ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1416) 
291.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, tasfiye halindeki İhlas Finansa ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1417) 
292. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, İzmir Limanı konteyner yükleme, 

boşaltma ve nakliye işleri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418) 
293. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı şirketlerin aldıkları ihalelere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) 
294. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretlilerin vergi yüküne ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1420) 
295. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4207 sayılı Kanuna aykırı uygulamalara ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1423) 
296. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamuya ait inşaat ihalelerinin tümünün 

TOKİ tarafından koordine edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) 
297. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ziraat Bankasının kârı ile çiftçilerin kredi 

borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) 
298. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner 

sermayeden ödenen paya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1430) 
299. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 
300. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 
301. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner 

sermayeden ödenen paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) 
302. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) 
303. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 
304. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 
305. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1448) 

306. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1449) 

307. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Elmalı Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) 

308. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hükümetin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini 
amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

309. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Güney Asya'daki felaketzedeler için yardım 
toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 

310.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 
bünyesindeki yuvalar ve yetiştirme yurtlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1455) 

311.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir İli Körfez Havaalanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1457) 
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312. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ilaçta sahte kupürlerle yapılan yolsuzluğa ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) 
313.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Diyanet Araştırma Merkezi kurulduğu 

iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1460) 
314. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için tütün kotasının ne zaman 

arttırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 
315. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'nın yatırım teşvik uygulamasına 

dahil edilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 
316. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, ABD'nin diplomatik pasaportlu vatandaşlarımıza 

yönelik uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1464) 
317.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice ile Zonguldak-

Devrek arasındaki karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

318.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir-Kozaklı'daki sıcak su 
kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1467) 

319. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Pamukbank'ın Halkbank'a devredilmesinden 
sonra yapılan yönetici atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) 

320. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Zile-Alaca-Sungurlu karayolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 

321.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, 1990-2004 yılları arasındaki canlı hayvan 
ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1474) 

322. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, bazı DLH bölge müdürlüklerinin 
kapatılma nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 

323. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, cezaevlerinin yerleşim yerleri dışına 
taşınıp taşınmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477) 

324. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, denizlerimizdeki kirliliğe ve alınacak 
önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 

325. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Türk Telekom A.Ş.' nin borçlu 
abonelere "sulh sözleşmesi" imzalanmasını talep etmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1480) 

326.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL'in özelleştirilmesi çalışmalarına ve tütün 
üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) 

327.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, tütün piyasasına ve üreticilerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) 

328.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Demir Çelik İşletmelerindeki atamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1485) 

329.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Çankırı-Merkezdeki içme suyu 
sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1486) 

330.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, eğitim kurumlarındaki sorunlara ve alınacak 
önlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 

331.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Irak'ta Türk şoförlerinin can güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1488) 

332.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, polisin aşırı güç kullanmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1489) 

333.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı tarım ürünlerine destekleme primi 
ödenmesi şartlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) 
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334. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Amasya-Taşova-Gölbeyli Beldesi Borabay 

Gölünün Turizm alanından çıkarılma gerekçesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1491) 

335. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Tokat Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro 
Salonuyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

336. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki sınır ticaretine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) 

337. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç Karayolu yapımı için gerekli 
harcamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1494) 

338. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Hükümet Konağı yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

339. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İl merkezi, ilçeleri ve bağlı köylerinde 
kapalı bulunan sağlık ocaklarının açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1496) 

340. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, deneme üretimi yapılan sigaraların piyasaya ne 
zaman sürüleceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1497) 

341. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Elazığ-Pertek arasında yeni bir köprü yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

342. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, sahte rakı sorununa yönelik TAPDK'nın 
denetimine ve yöneticileri hakkındaki adlî soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1499) 

343. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer duble yolunun alt 
yapı eksikliklerine ve trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

344. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kale İlçesindeki Devlet 
Hastanesinin sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) 

345. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bartın-Ulus İlçesi Devlet 
Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1504) 

346. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1505) 

347. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, toplam iç ve dış borçlara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 

348. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) 

349. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, ABD Büyükelçiliği görevlilerinin milletvekilleriyle 
yaptıkları görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1508) 

350. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) 

351.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Eskipazar İlçesindeki 
pansiyonlu ilköğretim okulunun eğitime ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1510) 

352. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Cumhurbaşkanının Suriye ziyaretine yönelik 
olarak ABD Büyükelçisinin değerlendirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) 

353. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, YÖK mevzuatından disiplin suçunun kaldırılması 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1512) 

354. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, kura ile yapılan sağlık personeli atamalarında 
Bilecik İlinin kuraya tâbi tutulmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) 

355. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 
Çanakkale Zaferiyle ilgili hutbeye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1515) 

356. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Yedisu İlçesindeki binaların 
depreme dayanıklı hale getirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1516) 
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357. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, olası bir depreme karşı Bingöl-Yedisu 

Pansiyonlu İlköğretim Okulunda alınacak tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1517) 

358.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Kocatepe Üniversitesi 400 yataklı 
hastane projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) 

359. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in, bazı Avrupa Birliği ülke vatandaşlarının canlı 
kalkan olarak ülkemize geldikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) 

360. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinde ormancılıkla 
ilgili bir yüksekokul açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1520) 

361. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin devlet 
hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1521) 

362. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl İli Kiğı-Yedisu yolunun 
onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1524) 

363. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Karlıova-Yedisu karayoluna 
iyileştirme çalışması yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 

364. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kütahya-Emet İlçesi öğretmenevinde bir 
gazetenin alımının yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) 

365. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Bölge Cezaevi inşaatına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

366. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Turhal İlçesine adliye binası yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) 

367. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bakanlık müsteşarının atanma şekline ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

368. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle 
yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) 

369. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sözleşmeli personel alımına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) 

370.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezinde batan MV Ulla adlı 
gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533) 

371.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Manavgat Irmağındaki 
kirlenmeye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1534) 

372. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Rize-Fırtına Vadisindeki kirlenmeye 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) 

373.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Almanya'daki bir eyalette yapılacak seçimlerde 
çifte vatandaş statüsündeki Türklerin oy kullanamamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1536) 

374.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'lıların özel sağlık hizmetlerinden 
yararlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 

375.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir İlindeki karayolu 
istasyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) 

376. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Alanya'daki kıyı erozyonuna 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) 

377. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir TEKEL İşletme Müdürlüğünden Bandırma Tütün 
İşletme Müdürlüğüne tayin edilen personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1540) 

378. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamulaştırma bedellerine ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1541) 

379. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Ankara Defterdar Vekilinin KESK'e bağlı 
BES ile çatışma içinde olduğu iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) 

380.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kızamık hastalığıyla mücadelede yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 
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381.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Çimento Fabrikasının çevreye verdiği zarara 

ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) 
382. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki Demir Çelik Fabrikasının çevreye verdiği 

zarara ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1545) 
383.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, deniz yoluyla yapılan akaryakıt 

kaçakçılığını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) 
384.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, muz üreticisinin mağduriyetine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1547) 
385.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir-Kozaklı İlçesindeki SSK 

Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi binasının inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1548) 

386. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) 

387.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesi 
Başhekiminin görevinden ayrılma nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550) 

388.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AİHM'de görülen türban meselesi ile ilgili davada 
Türkiye'nin izlediği yaklaşıma ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1551) 

389.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Onur Air Şirketine ait uçakların bazı ülkeler 
tarafından uçuştan men edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) 

390.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir-Kozaklı İlçesindeki SSK 
Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi binasının inşaatına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1553) 

391.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) 

392. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İlindeki TMO'ya ait silolara 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1555) 

393.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bir diyaliz hastasının ölümüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1556) 

394.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin eski Millî Eğitim Müdürünün mahkeme 
kararına rağmen görevine iade edilmeyiş nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1557) 

395.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Müğla-Milas İlçesinde bir öğrencinin 
gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) 

396.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyonkarahisar Çevre Yolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1559) 

397.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, icra-iflas dairelerince tahsil olunan paraların 
özel bir bankaya yatırılmasına dair genelgeye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1560) 

398. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, halıcılık sektörü hakkındaki açıklamalarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1561) 

399.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Rusya'nın ülkemizden yaş sebze ve meyve 
ithalatını durdurmasıyla yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1562) 

400.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı-Patnos Kaymakamı hakkındaki bir şikâyete 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1563) 

401.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul tüpgeçit projesi ve Boğaz 
köprülerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1564) 
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1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. X - Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1039) (S. Sayısı: 951) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

3. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1036) (S. Sayısı: 930) (Dağıtma tarihi: 13.6.2005) 

4. X - Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

5. 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) 

6. 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) 

7. X - Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa 
ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944) 
(Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

8. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Bursa 
Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nm, Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/436) (S. Sayısı: 948) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

9. - İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/1031) (S. Sayısı: 921) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

10. - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ile 13 Milletvekilinin; 17.7.1964 
Tarihli 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (2/501) (S. Sayısı: 942) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

11. - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/500) (S. Sayısı: 946) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

12. X - Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu ile 18 Milletvekilinin; Telsiz 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Adalet Komisyonları Raporları (2/428) (S. Sayısı: 929) (Dağıtma tarihi: 8.6.2005) 

13. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. Sayısı: 
945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

14. - 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 
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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) 

15. - 4.5.2005 Tarihli ve 5344 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 
üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1032) (S. Sayısı: 918) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2005) 

16. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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) 
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28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici 
Özyönetim Kurumları (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) 

37. X - Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile 
İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim Usulleri 
Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/953) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

38. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'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) 

39. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

40. - 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) 
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41. - 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) 

42. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

43. - 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) 

44. - 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) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumlan 
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) (*) 

48. - 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) (*) 

49. - 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) (*) 

50. - 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) 

51. - 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) 

52. - 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) 

53. - 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) 

54. - 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) 
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55. - 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) 

56. - İzmir Milletvekili Canan Antman'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) 

57. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'in 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) 

58. - 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) 

59. - 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) 

60. - 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) 

61. - 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) 

62. - 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) 

63. - Artvin Milletvekili Orhan 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 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) 

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın 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 (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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 
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) 

73. - 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) 

74. - 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 (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

75. - 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 
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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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - 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 
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) 

82. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanm 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) 

83. - 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: 48l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

84. - 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) 
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85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 

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 
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) 

89. - 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) 

90. - 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 (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - 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 
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Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

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 (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

100. - 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) 

101.- 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) 

102. - 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) 

103. - 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) 

- 5 0 - 120 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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) 

108. - 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 
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) 

109. - 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 (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

110. - 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) 

111. - 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) 

112. - 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) 

113. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 

- 5 1 - 120 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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: 53 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

114. - 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) 

115. - 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) 

116. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün 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 (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

117. - 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) 

118. - 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) 

119. - 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) 

120. - 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) 

121.- 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 
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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) 

122. - 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) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. - 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 (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

126. - 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) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - 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) 
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131.- 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) 

132. - 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) 

133.- 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) 

134.- 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) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137.- 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) 

138.- 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) 

139. - 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) 

140. - 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 
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Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

141.- 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149. - 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 
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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) 

150. - 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) 

151. - 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) 

152. - 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 
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) 

153. - 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) 

154. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'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) 

155. - 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) 

156. - 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) 

157. - 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) 

158. - 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 
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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) 

159. - 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) 

160. - 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) 

161. - 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) 

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 (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

163. - 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) 

164. - 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) 

165. - 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) 

166.- 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) 

167. - 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) 
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168. - 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) 

169. - 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 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

170. - 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) 

171. - 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) 

172. - 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) 

173. - 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) 

174. - 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) 

175. - Siirt Milletvekili Öner GülyeşiPin 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) 

176. - 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) 

177. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'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 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) 

178. - 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 (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

179.- 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) 

180. - 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) 

181. - 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) 

182. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalm 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) 

183.- 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) 

184. - 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 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) 

185.- 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) 

186.- 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 
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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) 

187.- Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'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 (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

188. - 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) 

189.- 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) 

190. - 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) 

191.- 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) 

192. - 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) 

193. - 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) 

194. - 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) 

195.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) 

196. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
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Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

197. - 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) 

198. - 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) 

199. - 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) 

200. 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) 

201. - 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) 

202. 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) 

203. 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) 

204. 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) 

205. 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) 

206. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/945) (S. Sayısı: 825) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

207. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
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Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

208. - 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) 

209. - 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) 

210. - 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) 

211.- 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) 

212.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) 

213.- Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

214. 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) 

215. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya 
Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/944) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

216. 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) 

217. - 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) 

218. 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) 

219. 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) 

220. - 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) 

221.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

222. 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) 

223. 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) 

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - Mersin Milletvekili Hüseyin 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 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) 

227. - 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) 

228. - 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) 

229. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'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 Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - 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) 

231. - 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 
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Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232. - 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) 

233. - 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) 

234. - 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) 

235. - 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) 

236. - 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) 

237. - 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) 

238. - 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) 

239. - 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) 

240. - 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 
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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) 

241. - 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) 

242. - 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) 

243. - 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) 

244. - 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) 

245. - 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) 

246. - 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) 

247. - 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) 

248. - 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) 

249. - 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) 
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250. - 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) 

251.- 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) 

252. 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) 

253. 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) 

254. 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) 

255. 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) 

256. 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) 

257. 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) 

258. 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) 

259. 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) 

260. 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) 
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261.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) 

262. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

263. - 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) 

264. - 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) 

265. - 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) 

266. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'm; 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) 

267. - 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) 

268. 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) 

269.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) 

270. 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) 

271. X - Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla 
İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/956) (S. Sayısı: 908) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

272. 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) 

273. 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) 

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) 
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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) 

276. - Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (Dağıtma tarihi: 26.5.2005) 

277. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) (S. Sayısı: 917) (Dağıtma 
tarihi: 31.5.2005) 

278. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; 2873 Sayılı Millî 
Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Çevre ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (2/433, 2/489) (S. Sayısı: 919) (Dağıtma tarihi: 2.6.2005) 

279. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) 
(S. Sayısı: 922) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

280. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

281. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

282. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

283. - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 926) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

284. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/401) (S. Sayısı: 928) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

285. - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S. Sayısı: 931) (Dağıtma tarihi: 13.6.2005) 

286. X - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; 
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Manisa Milletvekili 
Hasan Ören'in 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi; Yalova Milletvekili Şükrü Onder'in, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi; Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut'un, Karayolları Trafik 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Erdal Karademir ile 18 
Milletvekilinin, 13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/905, 1/347, 2/287, 2/330, 2/353, 2/507) (S. Sayısı: 933) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

287. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 
Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

288. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

289. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) 
(Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
290. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Protokolünün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1023) (S. Sayısı: 939) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

291. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

292. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile Uşak Milletvekili Alim Tunç'un; Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı: 943) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

293. X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 949) 
(Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

294. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1025) (S. Sayısı: 950) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

295. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/994, 2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952) (Dağıtma tarihi: 22.6.2005) 

296. X - Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu Tasarısı ile 
Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/992) (S.Sayısı: 953) (Dağıtma tarihi: 
23.6.2005) 

297. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

298. - 27.5.2005 Tarihli ve 5357 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1042) (S. Sayısı: 958) (Dağıtma 
tarihi: 25.6.2005) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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